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Peculiaridades Aplicáveis ao Processo do Trabalho 

 

1. Jus Postulandi (Direito de Postular): 

 

Assunto previamente abordado. 

 

2. Recolhimento de Custas 

 

Assunto previamente abordado. 

 

3. Irrecorribilidade Imediata das Decisões Interlocutórias 

 

 Art. 799 - Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente 

podem ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou 

incompetência. 

[...] 

§ 2º - Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, 

salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no 

entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão final. 

 

As decisões interlocutórias são irrecorríveis de maneira imediata. Só se pode recorrer ao 

fim (em momento próprio), após a prolação de sentença; aí se recorre de todas as decisões. 

Ex.: o reclamante requereu, na inicial, adicional de insalubridade. O juiz determinou a 

realização da perícia para constatar se havia a insalubridade. O reclamado, quando da formulação de 

seus quesitos ao perito, perguntou se havia exposição habitual, como era essa habitualidade e qual 

era o agente. O perito respondeu que havia exposição habitual a agente químico (sem indicar qual a 

substância), e não disse como era essa habitualidade. Na audiência, o advogado requereu a 
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complementação da perícia, alegando que não houve resposta a todos os quesitos. O juiz indeferiu a 

complementação, afirmando que as respostas do perito já o faziam chegar ao seu juízo de valoração. 

A decisão que indeferiu a perícia é interlocutória. Não há recurso para se combater esta decisão. Como 

houve o indeferimento, o advogado do reclamado pediu para constar o indeferimento em ata. Quando 

foi proferida a sentença, a qual condenou em insalubridade, o advogado do reclamado ingressou com 

Recurso Ordinário contra esta e combateu a decisão de indeferimento de complementação da perícia, 

alegando que houve cerceamento de defesa, e que, portanto, o julgamento foi nulo. Este foi o 

momento certo de recorrer da interlocutória. 

Ex.2: uma gestante, demitida por justa causa, ingressa na justiça do trabalho requerendo 

sua reincorporação ao emprego em antecipação de tutela. O juiz defere de imediato, sem ouvir a outra 

parte. Não há recurso contra esta decisão. Por força disso, cabe mandado de segurança contra esta 

decisão que deferiu a antecipação da tutela (Súmula 414, II, TST). 

Súmula nº 414 do TST 

MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (OU LIMINAR) 

CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA (conversão das Orientações Jurisprudenciais 

nºs 50, 51, 58, 86 e 139 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005 

II - No caso da tutela antecipada (ou liminar) ser concedida antes da 

sentença, cabe a impetração do mandado de segurança, em face da inexistência de 

recurso próprio. (ex-OJs nºs 50 e 58 da SBDI-2  - inseridas em 20.09.2000) 

 

Se antes do julgamento do mandado de segurança contra decisão interlocutória houver 

sentença, o mandado de segurança perde o objeto, pois agora é possível ingressar com mandado de 

segurança (Súmula 414, III, TST). 

Súmula nº 414 do TST 

MANDADO DE SEGURANÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (OU LIMINAR) 

CONCEDIDA ANTES OU NA SENTENÇA (conversão das Orientações Jurisprudenciais 

nºs 50, 51, 58, 86 e 139 da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005 

III - A superveniência da sentença, nos autos originários, faz perder o 

objeto do mandado de segurança que impugnava a concessão da tutela antecipada 

(ou liminar). (ex-Ojs da SBDI-2 nºs 86 - inserida em 13.03.2002 - e 139 - DJ 

04.05.2004) 

 

As exceções à irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias são tratadas na 

Súmula 214 do TST. 

Súmula nº 214 do TST 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE (nova redação) - 

Res. 127/2005, DJ 14, 15 e 16.03.2005 

Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as 

decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de 

decisão: a) de Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação 

Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação 

mediante recurso para o mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência 
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territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se 

vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT. 

 

O CPC, nos art. 133 a 137, trata de incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica. A IN 39/2016, no art. 6°, diz que cabe a aplicação deste incidente no processo do trabalho. Na 

fase de conhecimento, quando das decisões interlocutórias, em respeito ao §1° do art. 893 da CLT, não 

se pode recorrer imediatamente destas, ainda que desconsiderem a personalidade jurídica. Porém, na 

fase de execução, caso o juiz desconsidere a personalidade jurídica, cabe recurso de agravo de petição. 

Art. 6° Aplica-se ao Processo do Trabalho o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica regulado no Código de Processo Civil 

(arts. 133 a 137), assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de 

execução (CLT, art. 878). 

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente: 

I – na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do art. 

893, § 1º da CLT; 

II – na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente 

de garantia do juízo; 

 

Hipótese: se João é contratado no Rio de Janeiro, mas presta serviços em Duque de Caxias, 

que tem Vara do Trabalho, de acordo com o art. 651 da CLT, ele tem que ajuizar reclamações 

trabalhistas em Duque de Caxias. Se ele ingressar com ação no Rio de Janeiro, e o juiz declinar, não 

cabe recurso. Quando o juiz de Duque de Caxias proferir sentença, cabe recurso ordinário contra esta; 

no recurso próprio, a parte pode combater o declínio. 

No entanto, utilizando o caso acima, se a prestação de serviços tiver sido em Juiz de 

Fora/MG, e não em Duque de Caxias, com a remessa do Juiz do Rio de Janeiro/RJ para Juiz de Fora/MG, 

a parte deve recorrer de forma imediata, pois as jurisdições são diferentes. Contra a decisão de declínio 

proferida no Rio de Janeiro cabe recurso ordinário. Se não houver recurso, ocorre a prorrogação de 

competência. 


