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Dicas de 2ª Fase de Direito do Trabalho 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Olá, pessoal.  

Neste projeto de dicas, irei focar em alguns aspectos gerais das peças prático-profissionais, bem como em 

algumas teses jurídicas, as quais vocês poderão se deparar no grande dia.  

Aproveite a oportunidade para também revisar :) 

Bons estudos!!! 

Profª Priscila Ferreira.  

@profpriscilaferreira 

DICA 1 - COMPETÊNCIA TERRITORIAL  

▪ REGRA DE COMPETÊNCIA: 

 

EXCEÇÕES: 

No entanto, caso o empregado seja agente ou viajante comercial, teremos uma exceção à regra já explicada:  

 

 A Reclamação Trabalhista, em regra, deve ser ajuizada no local efetivo da
prestação de serviço, independentemente do local da contratação ou de seu
domicílio.

Por exemplo, se o empregado foi contratado no Rio de Janeiro para prestar serviço
em São Paulo, a ação deverá ser ajuizada em São Paulo.

AGENTE OU 
VIAJANTE 

COMERCIAL

(1) A ação deverá ser proposta na Vara da localidade em
que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado
esteja subordinado.

(2) Na ausência de Agência ou filial a que esteja
subordinado , o empregado deverá ajuizar a ação no local
de seu domicílio ou na localidade mais próxima.
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Agora, sendo o empregado brasileiro e contratado para trabalhar no estrangeiro, a regra de competência 
também será alterada, nos termos estipulados pelo parágrafo segundo do Artigo 651 da CLT: 

 

Por fim, quando o empregador realizar atividade fora do local da contratação, como ocorre nas empresas 
circenses, verificar-se-á a seguinte regra:  

O empregado poderá ingressar com ação trabalhista no local da contratação ou em 
qualquer local em que tenha prestado serviço, ou seja, ficará a critério do empregado.   

DICA 2 - REGRA RECURSAL - CUSTAS PROCESSUAIS 

O preparo, como pressuposto recursal extrínseco, é composto por custas e depósito recursal, de forma que 
as custas processuais possuem natureza de taxa e devem ser arcadas pela parte sucumbente no importe de 
2% sobre o:  

✓ Valor da condenação;  

✓ Valor do acordo; 

✓ Valor da causa;  

✓ Valor arbitrado pelo juiz, quando o valor for indeterminado;  

✓ Valor arbitrado na decisão, ou pelo Presidente do Tribunal, quando tratar-se de dissídio coletivo.  

 
➢ CUSTAS PROCESSUAIS 

- Com o advento da Reforma Trabalhista, Lei nº 13.467/2017, o valor mínimo a ser recolhido a título de 
custas processuais continua a ser de R$10,64, mas se passou a estipular um valor máximo, este de até 
quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, conforme artigo 789 
da CLT. 

- As custas processuais devem ser recolhidas, observada a situação em que se encontra o processo:  

MOMENTO HIPÓTESE 

 O empregado brasileiro contratado para laborar no estrangeiro poderá
ingressar com Reclamação Trabalhista no Brasil, desde que não haja
convenção internacional em contrário. Contudo, no que se refere à
legislação, serão aplicadas as regras de Direito Processual Brasileiras, e as
de Direito Material serão a do País no qual o obreiro prestou serviços, ou
seja, os direitos trabalhistas do país estrangeiro (Princípio da
Territorialidade).

 Já na hipótese de o empregado ser brasileiro e contratado no Brasil,
uma vez transferido para o exterior, a legislação processual e material
aplicável será a brasileira, conforme artigo 2ª da Lei n. 7064/82.
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Depois do trânsito em 
julgado 

- Quando não houver recurso pendente; 

No prazo do recurso 

- Quando existir recurso, tratando-se de um pressuposto 
recursal o seu recolhimento. Em caso de insuficiência, se abrirá 
prazo de cinco dias para supressão, sob pena de deserção do 
recurso; 

No fim do processo - Custas a serem arcadas na fase de execução. 

- A massa falida é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos da Súmula n. 86 do TST, o que 
não se aplica as empresas em liquidação extrajudicial. Neste sentido:  

“Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de 
depósito do valor da nadenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em 
liquidação extrajudicial.” 

- Também não háverá ISENÇÃO de custas processuais, nas seguintes hipóteses:  

✓ Beneficiário da Justiça Gratuita;  

✓ União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas que 

não explorem atividade econômica; 

✓ Ministério Público do Trabalho; 

✓ Empresas Brasileiras de Telégrafos e Hospital das Clínicas de Porto Alegre;  

✓ Estados estrangeiros, missões diplomáticas e repartições consulares;  

DICA 3 - REGRA RECURSAL - DESPÓSITO RECURSAL 

➢ DEPÓSITO RECURSAL 

- O depósito recursal é pressuposto recursal extrínseco e, como tal, deve ser recolhido no prazo alusivo ao 
recurso, em conformidade com o teto do TST e, ainda observando-se o limite da condenação (artigo 899, § 
1º, da CLT).  

 - A realização do depósito deve ser feita em conta vinculada ao juízo e corrigida com os mesmos índices 
da poupança, nos termos do artigo 899, parágrafo quarto da CLT; 

- O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial;  

- O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores 
domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte;    

- Ficam dispensados da realização do depósito recursal: Entes de Direito Público Externo, Administração 
Pública direta, autárquica e fundacional que não explorem atividade econômica, Ministério Público do 
Trabalho e Massa Falida;  
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- Em sede recursal, observa-se o seguinte regramento: 

DEPÓSITO RECURSAL - EXIGIDO NÃO EXIGE DEPÓSITO RECUSAL 

RECURSO ORDINÁRIO; PEDIDO DE REVISÃO; 

RECURSO DE REVISTA; EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; 

AGRAVO DE PETIÇÃO, quando o juízo não 
estiver garantido; 

AGRAVO DE PETIÇÃO, quando o juízo estiver 
garantido; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO; AGRAVO REGIMENTAL / INTERNO; 

EMBARGOS PARA SDI (Divergência); EMBARGOS INFRINGENTES NO TST; 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO NO DISSÍDIO COLETIVO – No 
dissídio coletivo será proferida uma sentença 
normativa, a qual não tem natureza condenatória 
em pecúnia, logo, não se exige depósito recursal. 

DICA 4 - RESCISÃO - VERBAS RESCISÓRIAS 

ESPÉCIE DE RESCISÃO VERBAS RESCISÓRIAS 

DISPENSA POR JUSTA CAUSA 
*Saldo de salários; 

*Férias integrais + 1/3. 

DISPENSA SEM JUSTA CAUSA 

*Saldo de salário; 

*Férias vencidas ou integrais +  1/3; 

*Férias Proporcionais; 

*13º salário proporcional; 

*Aviso Prévio proporcional; 

*Indenização de 40% sobre o FGTS; 

*Saque do FGTS + seguro desemprego. 

PEDIDO DE DEMISSÃO 

*Saldo de salários; 

*Férias vencidas ou integrais +  1/3; 

*Férias Proporcionais; 

*13º salário proporcional. 

RESCISÃO INDIRETA 

(Falta grave praticada pelo empregador) – 

Art. 483 da CLT 

*Saldo de salário; 

*Férias vencidas ou integrais +  1/3; 

*Férias Proporcionais; 

*13º salário proporcional; 

*Aviso Prévio proporcional; 

*Indenização de 40% sobre o FGTS; 

*Saque do FGTS + seguro desemprego. 

CULPA RECÍPROCA 

Ex.: Empregado e empregador se agridem 

*50% das férias proporcionais + 1/3 (Súmulas 171 

e 261, TST);  

*50% do 13º salário proporcional; 

*50% do Aviso Prévio; 
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*Indenização sobre o FGTS de 20%; 

*Saque do FGTS; 

*Não é devido Seguro – desemprego. 

FORÇA MAIOR 

(Acontecimento inevitável, em relação a 

vontade do empregador, tendo este não 

colaborado para tal evento) 

Ex.: enchente, incêndio etc. 

*Saldo de Salário;  

*Férias vencidas e proporcionais +1/3; 

*50% 13º salário proporcional;  

*50% Aviso Prévio;  

*50% indenização de 40% sobre o FGTS;  

*Saque do FGTS;  

*Não é devido seguro – desemprego. 

EXTINÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO 

DETERMINADO – EXTINÇÃO NORMAL 

*Saldo de salário;  

*13º salário proporcional;  

*Férias + 1/3 proporcional;  

*Levantamento dos depósitos do FGTS.  

EXTINÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO 

DETERMINADO - ANTECIPADO - POR 

INICIATIVA DO EMPREGADOR – ART. 479 DA 

CLT 

*Saldo de salário;  

*13º salário proporcional; 

*Férias + 1/3 proporcional;  

*Levantamento dos depósitos do FGTS + multa 

de 40% sobre os depósitos efetuados no período;  

*Indenização – Art. 479 da CLT.  

EXTINÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO 

DETERMINADO - ANTECIPADO - POR 

INICIATIVA DO EMPREGADO – ART. 480 DA 

CLT 

*Saldo de salário;  

*13º salário proporcional; 

*Férias + 1/3 proporcional;  

*Indenização – Art. 479 da CLT. 

EXTINÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO 

DETERMINADO - ANTECIPADO - POR 

INICIATIVA DO EMPREGADOR COM 

CLÁUSULA ASSECURATÓRIA DO DIREITO 

RECÍPROCO DE RESCISÃO 

*Aviso Prévio (trabalhado ou indenizado);  

*Saldo de salário;  

*13º salário proporcional;  

*Férias proporcionais + 1/3;  

*Direito a levantar os depósitos do FGTS e multa 

de 40%;  

*Não há indenização por rescisão antecipada.  

EXTINÇÃO DO CONTRATO POR PRAZO 

DETERMINADO - ANTECIPADO - POR 

INICIATIVA DO EMPREGADO COM CLÁUSULA 

ASSECURATÓRIA DO DIREITO RECÍPROCO DE 

RESCISÃO 

*Aviso Prévio a ser concedido para o 

empregador;  

*Saldo de salário;  

*13º salário proporcional;  

*Férias proporcionais + 1/3;  

*Não há indenização por rescisão antecipada. 

RESCISÃO BILATERAL – DISTRATO 
*Metade do aviso prévio, se indenizado (Quando 

o aviso prévio for trabalhado, se receberá em sua 

integralidade);  
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(Reforma Trabalhista) 

 

 

*Metade da multa sobre os depósitos do FGTS;  

*Saldo de Salário;  

*Décimo Terceiro Salário proporcional; 

*Férias + 1/3 vencidas, se houver;  

*Férias + 1/3 proporcional; 

*Possibilidade de movimentação de 80% da 

conta do FGTS;  

*Não terá direito ao seguro desemprego.  

DICA 5 - PRESCRIÇÃO 

A prescrição, uma vez reconhecida, enseja a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, II, do CPC. Ainda, o tema está regulamentado pelo art. 7º, XXIX da CF, art. 11 da CLT e Súmula 
308 do TST. 

 

*Bienal  

 
 
 
 
 
 

Pedido: Extinção do processo com resolução de mérito 

*Quinquenal 

 

 

 

 

 

Pedido: Extinção do processo com resolução de mérito 

Prescrição Bienal - 
2 anos 

TERMO INICIAL 
DO CONTRATO 
DE TRABALHO 

TERMO FINAL 
DO CONTRATO 
DE TRABALHO 

 

Prescrição Quinquenal - 
5 anos 

TERMO INICIAL 
DO CONTRATO 
DE TRABALHO 

PROPOSTURA DA 
RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA 

TERMO FINAL 
DO CONTRATO 
DE TRABALHO 

 

PROPOSTURA DA 
RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA 
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DICA 6 - PREJUDICIAIS DE MÉRITO - DEFESA 

COMPENSAÇÃO DEDUÇÃO RETENÇÃO 
Quando as partes são credoras 
e devedoras simultaneamente.  

É a dedução realizada em razão 
de verbas que já Im pagas 
durante a relação de trabalho. 

É o direito do credor em 
conservar sob sua possa a coisa 
legitimamente, até que a 
obrigação seja adimplida.  

- Deve ser arguida em 
contestação, e limita-se a 
débitos de natureza trabalhista 
– Art. 767 da CLT e Súmula n. 
18 e 48 do TST.  

- Pode ser alegada e conhecida 
em qualquer grau / tempo.  

- Deve ser arguida em defesa – 
Art. 767 da CLT.   

 

- Não pode ser reconhecida de 
ofício.  

 

- Poderá ser reconhecida de 
ofício, com fulcro no Princípio 
da vedação ao enriquecimento 
sem causa.  

- Não pode ser reconhecida de 
ofício.  

DICA 7 - TESE DE DANOS MORAIS  

SITUAÇÃO DICAS / PEDIDO FUNDAMENTO LEGAL 

Dano Moral O empregado, quando submetido à situação 
vexatória, violando a sua honra, intimidade ou 
imagem, deverá ser indenizado em danos 
morais, espécie de dano extrapatrimonial, 
assim como o dano estético, existencial e a 
indenização pela perda de uma chance. 
Destacamos as principais hipóteses 
ensejadoras de danos morais:  
✓ Assédio sexual ou moral; 
✓ Câmeras abusivas no ambiente de 

trabalho; 
✓ Natrole abusivo do uso de banheiros;  
✓ Naotações desabonadoras na CTPS – (art. 

29, CLT + Art. 8º da Portaria n. 41 do 
Ministério do Trabalho); 

✓ Situações degradantes ou vexatórias; 
✓ Revista íntima.  

 
***Caso não observada nenhuma dessas 
situações, o empregado não faz jus a 
indenização por danos morais.  

✓ Artigo 114, VI da CF;  
 

✓ Artigo 5º, V e X da CF;  
 

✓ Artigo 186 e 927 do CC; 
 

✓ Súmula n. 392 do TST;  
 

✓ Arts. 223-B, 223-C e 
223-E da CLT. 
 

✓ Art. 223-G da CLT 
(Circunstâncias e 
extensão do dano, a 
serem avaliados para 
fins de sua 
quantificação).  
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DICA 8 - TESE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL  

SITUAÇÃO DICAS / PEDIDO FUNDAMENTO LEGAL 

Equiparação salarial Caso o enunciado informe diferença salarial 
entre empregados, sem qualquer razão 
legalmente admitida, deverá se pleitear o 
pagamento das diferenças salariais entre 
paradigma e paragonado, além dos reflexos 
nas verbas contratuais e rescisórias.  

Por fim, deve-se, ainda, requerer a retificação 
das anotações na CTPS (Carteira de Trabalho e 
Previdência Social), sob pena de serem feitas 
pela Secretaria da Vara do Trabalho (com 
relação ao novo salário do empregado). 

✓ Artigo 461 da CLT; 
 

✓ Súmula n. 6 do TST 
(Cuidado para alguns 
itens da Súmula que 
perderam sua eficácia 
frente às alterações 
promovidas pela 
reforma no artigo 461 
da CLT). 

 

DICA 9 - TESE DE INTERVALO INTRAJORNADA 

SITUAÇÃO DICAS / PEDIDO FUNDAMENTO LEGAL 

Intervalo 
intrajornada 

O empregador que não conceder o intervalo 
intrajornada, ou concedê-lo de forma 
reduzida, deverá ter o período suprimido 
indenizado, com acréscimo de 50% (cinquenta 
por cento) sobre o valor da remuneração da 
hora normal de trabalho.     

*Atenção – Com a reforma trabalhista, tal 
verba passou a ter natureza indenizatória, 
não gerando reflexos.  

✓ Artigo 71, parágrafo 
quarto da CLT. 

 
 

DICA 10 - PRÁTICA DISCRIMINATÓRIA 

SITUAÇÃO DICAS / PEDIDO FUNDAMENTO LEGAL 

Práticas 
Discriminatórias no 

Ambiente de 
Trabalho 

 

Diante de uma dispensa discriminatória, cabe 
ao empregado pleitear, em sede de 
Reclamação Trabalhista:  
I. Danos morais 

    + 
II. Facultado ao empregado optar, sem 

ingerência do juiz, por: 
 

✓ Artigo 4º da Lei 

9029/95.  

 



 

 

   
10 
10 

✓ Reintegração e pagamento integral das 
verbas trabalhistas referentes ao período 
de afastamento  

OU 
✓ Pagamento em dobro referente ao 

período de afastamento.  
Ex. Tal discriminação poderá ter sido 
ocasionada em razão de aspecto ligado ao 
sexo do empregado, idade, cor, raça, religião, 
orientação sexual, obesidade etc.  

 
Bons estudos e muito sucesso a todos! 

Priscila Ferreira 
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