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Olá, pessoal! Tudo bem? 

Aqui é Ricardo Torques, coordenador do Estratégia Carreira Jurídica e 
do Estratégia OAB. Além disso, sou professor de Direito Processual Civil, 
Direito Eleitoral e Direitos Humanos.  

Instagram: www.instagram.com/proftorques 

E-mail da coordenação: ecj@estrategiaconcursos.com.br

Aguardo seu contato. ;) Dúvidas, críticas e sugestões são sempre bem-
vindas! 

Em nome dos nossos professores, gostaria de lhes apresentar um e-book que foi feito com muito 
cuidado para auxiliá-lo(a) na próxima prova da OAB. 

Aproveito, ainda, para informá-los de que, entre os dias 07/02 e 19/02, o Estratégia OAB realizará a 
Jornada do Futuro Advogado, a MELHOR reta final para o XXXIV Exame de Ordem. Você realmente 
não pode perder o que estamos preparando! 

Para ficar por dentro de tudo e receber as notícias em primeira mão, clique nos botões e participe 
dos Canais abaixo: 

Vamos mantê-los informados em primeira mão! 

Grande abraço, 

Ricardo Torques 

http://www.instagram.com/proftorques/
mailto:ecj@estrategiaconcursos.com.br
https://t.me/oab2021
https://www.redirectmais.com/run/jornada-xxxiv


 

 
 

 2  

TEMA 01 - TUTELA PROVISÓRIA 

A CLT prevê duas possibilidades de o empregado se valer de uma medida liminar, quais sejam:  

1ª) Para obstar transferência abusiva de empregado (art. 659, IX, CLT). 

A natureza jurídica dessa decisão que concede ou denega o pedido de medida liminar é 

interlocutória. 

Neste sentido, devemos nos questionar, inicialmente:  

Quando a transferência realizada pelo empregador é tida como abusiva? 

A transferência do empregado, em regra, depende de seu consentimento, não podendo ser realizada 

de forma unilateral sob pena de configurar a abusividade da medida. O art. 469, § 1º, da CLT, 

contudo, autoriza a transferência unilateral, independente da anuência do empregado, 

caracterizando-se como lícita, quando se tratar de: 

o Cargo de confiança: o empregado exercente de cargo de confiança pode ser transferido pelo 

empregador, independentemente de seu consentimento, mas para que sua validade subsista 

deverá o empregador demonstrar a real necessidade daquela transferência, sob pena de 

caracterizar abusiva, nos termos da Súmula nº 43 do TST. 

o Previsão contratual implícita ou expressa: em havendo previsão contratual de forma 

expressa, ou implícita, o empregado poderá ser transferido sem que precise consentir com 

esta situação, mas, para validade, deverá também o empregador demonstrar a real 

necessidade.  

o Extinção do estabelecimento: o empregado poderá ser transferido quando o 

estabelecimento deixar de existir em uma determinada localidade. Desta forma, caso o 

empregado recuse-se a acompanhar a empresa para o novo local, isto equivalerá a um pedido 

de demissão.  

2ª) Para reintegrar dirigente sindical que tenha sido afastado, suspenso ou dispensado de 

forma ilegal (art. 659, X, CLT) 

A estabilidade do dirigente sindical inicia-se com o registro da sua candidatura e, se eleito, até 01 ano 

após o fim do mandato de 02 anos (Artigo 515, b, da CLT), ou seja, totalizando 04 anos de 

estabilidade. Tal prerrogativa aplica-se apenas aos 07 membros titulares e 07 suplentes, os quais 

também desfrutarão da mesma estabilidade.  

Para ser válida, a dispensa do dirigente sindical deve ocorrer por justa causa (cometimento de falta 
greva) e ser precedida de Inquérito Judicial para Apuração de Falta Grave. Tal ação deverá ser 
intentada no prazo de 30 dias a contar da suspensão do empregado, conforme preceitua o art. 853 
da CLT e, em sendo julgado improcedente, o dirigente deverá ser reintegrado ou indenizado o 
período estabilitário, quando a reintegração se tornar desaconselhável (artigo 496 da CLT).   
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O TST entende que para a estabilidade ser válida o empregado deverá comunicar ao empregador o 

seu registro da candidatura, ainda no curso do contrato de trabalho (Súmula nº 369, I do TST), apesar 

da previsão legal contrária do artigo 543, §5º, da CLT.  

Assim, quando o dirigente sindical for dispensado dentro do período estabilitário, sem justa causa, 
ou ainda, a dispensa se proceder por justa causa, mas sem intermédio de inquérito judicial para 
apuração de falta grave, a dispensa será ilegal, e o empregado poderá se valer de medida liminar 
para restabelecer a sua garantia.  

Com base nesses aspectos acima consignados, podemos concluir que a medida liminar prevista na 

CLT, artigo 659, IX e X, terá apenas a finalidade de:   

1) Obstar transferência abusiva de empregado; e 

2) Reintegrar dirigente sindical, dispensado de forma ilegal.  

Nas demais situações em que o empregado quiser se valer de uma Tutela Provisória, esta deverá ser 

regida pelo Código de Processo Civil, nos termos dos artigos 294 a 311. Devemos observar que o 

artigo 3º, VI, da IN 39 do TST admitiu a aplicação das tutelas provisórias no Processo do Trabalho. 

A TUTELA PROVISÓRIA, regulamentada pelo CPC/2015, é um gênero que contempla duas espécies: 

1) Tutela de urgência;  
2) Tutela de evidência. 

TUTELA DE URGÊNCIA 

A tutela de urgência deverá ser utilizada em sede de inicial trabalhista quando o pedido tiver amparo 

na probabilidade do direito e no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Ex.: a 

tutela de urgência utilizada para incluir o empregado no plano de saúde e realizar uma cirurgia 

emergencial. 

A tutela de urgência subdivide-se em duas espécies: tutela antecipada e tutela cautelar, as quais se 

diferenciam pelas seguintes peculiaridades:  

o Tutela antecipada (arts. 300, 303 e 304, CPC/2015): é a antecipação, total ou parcial, dos 

efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, ou seja, busca antecipar o provimento 

jurisdicional que, em condições normais, seria somente concedido ao final do processo (tutela 

definitiva).  

Em paralelo, podemos concluir que as “medidas liminares” da CLT têm natureza de tutela antecipada. 

o Tutela cautelar (arts. 300, 301, 305 e seguintes do CPC/2015): visa assegurar o resultado útil 

do processo principal, além garantir a efetividade do processo, acautelando, preservando ou 

conservando determinado direito, como medida protetiva provisória. No mais, tal medida 

evita a inutilidade do processo, ou seja, nos casos em que a tutela definitiva não possa ou não 

tenha mais como ser efetivada. Ex. 1: dilapidação de patrimônio da empresa; Ex.2: tutela 

cautelar visando ao bloqueio patrimonial ou de bens de determinada empresa.  

Nesse sentido, prevê o artigo 301 do CPC: 
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Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante 
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de 
bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 

A TUTELA ANTECIPADA e a CAUTELAR podem ser apresentadas de forma antecedente ou incidental. 

o Tutela antecedente (art. 303 do CPC/2015): consiste em uma inicial trabalhista em que o 
autor postula tão somente a tutela antecipada, de forma que uma vez concedida a tutela 
antecipada o autor deverá aditar a petição inicial com a complementação de sua 
argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, 
conforme procedimento do § 1º, do art. 303, do CPC/2015. Nessa toada, tal procedimento 
também é cabível na CAUTELAR, conforme art. 308 do CPC/2015.  

o Tutela antecipada ou cautelar: quando concedidas na modalidade incidental. Observa-se que 
o pleito tutelar já acompanha todos os demais pedidos dentro do processo existente. Ex.: 
reclamação trabalhista pleiteando a reintegração do empregado, cumulado com horas extras 
e outros pedidos. 

Com intuito de esquematizar, observamos que a Tutela de Urgência, cautelar e antecipada, para sua 

concessão, exigem os seguintes requisitos: 

 

TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC) 

Trata-se da tutela provisória que exige a probabilidade do direito, independente da demonstração 

de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nas hipóteses expressamente e 

consignadas no art. 311 do CPC, quais sejam: 

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da 
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: 

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório da parte; 

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; 

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada 
do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 
custodiado, sob cominação de multa; 

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar 
dúvida razoável. 

PROBALIDADE DO DIREITO

DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE 
DANO OU 

AO RESULTADO ÚTIL DO 
PROCESSO
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Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir 
liminarmente. 

Logo, verifica-se:  

 

 

 

Por fim, quanto ao momento de concessão e aos meios de impugnação, devemos nos ater a alguns 

regramentos básicos, como se verifica:  

o As tutelas de provisórias, de forma geral, podem ser concedidas antes ou na sentença.  
o Quando concedida a tutela antes da sentença, tal decisão trata-se de uma decisão 

interlocutória e desta não há recurso cabível com base no Princípio da Irrecorribilidade das 
Decisões Interlocutórias. Mas, claro fica que, quando houver violação a direito líquido e 
certo, possível se torna da parte se valer de Mandado de Segurança, nos termos da Súmula 
nº 414, II, do TST: 

“No caso de a tutela provisória haver sido concedida ou indeferida antes da 
sentença, cabe mandado de segurança, em face da inexistência de recurso 
próprio.” 

Contudo, se proferida sentença antes de o mandado de segurança ter seu objeto apreciado, este 

perderá o seu efeito, apenas sendo cabível, agora, o recurso ordinário, frente à existência de uma 

senteça.  

o Agora, quando a tutela for concedida na sentença, o meio adequado de impugnação revela-

se como sendo o Recurso Ordinário, conforme Súmula nº 414, I, do TST:  

“A tutela provisória concedida na sentença não comporta impugnação pela via do 
mandado de segurança, por ser impugnável mediante recurso ordinário. É 
admissível a obtenção de efeito suspensivo ao recurso ordinário mediante 
requerimento dirigido ao tribunal, ao relator ou ao presidente ou ao vice-

TUTELA 
PROVISÓRIA

TUTELA DE 
URGÊNCIA

TUTELA 
ANTECIPADA

ANTECEDENTE

INCIDENTAL

TUTELA 
CAUTELAR

ANTECEDENTE

INCIDENTAL

TUTELA DE 
EVIDÊNCIA
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presidente do tribunal recorrido, por aplicação subsidiária ao processo do trabalho 
do artigo 1.029, § 5º, do CPC de 2015.” 

TEMA 02 - HONORÁRIOS PERICIAIS.  

Os honorários periciais são aqueles devidos ao perito indicado pelo juiz, quando da realização de 

determinada perícia que se fez necessária ao caso. 

Tome nota das regras referentes aos honorários periciais:  

o A responsabilidade pelo pagamento é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, 

ainda que seja beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 790-B da CLT.  

o No entanto, caso o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes 

de suportar as despesas periciais, ainda que em outro processo, a União (e apenas nessa 

hipótese!) responderá pelo encargo.    

o A legislação admite o parcelamento dos honorários periciais;  

o O magistrado, porém, não pode exigir depósito prévio (adiantamento de valores) para 

custeio dos honorários periciais. 

o Sendo a indicação do assistente de perito uma faculdade da parte, a ela caberá arcar com os 

custos decorrentes desta contratação, ainda que vencedora no objeto da perícia, nos termos 

da Súmula nº 341 do TST. 

TEMA 03 - CAPACIDADE POSTULATÓRIA E JUS 

POSTULANDI 

A capacidade postulatória é definida pela capacidade que a parte possui de postular em juízo.  

Admite-se que empregados e empregadores reclamem pessoalmente perante a Justiça do Trabalho, 

sem a necessidade de estar representado por advogado, o que se denomina como jus postulandi.  

O jus postulandi das partes, porém, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do 

Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos 

de competência do TST, conforme Súmula nº 425 do TST. 

Assim, será obrigatória a presença de advogado nas seguintes hipóteses:  

1 - Recursos de competência do TST; 

2 - Ação Rescisória; 

3 - Ação Cautelar; 

4 - Mandado de Segurança; 
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5 - Embargos de terceiro; 

6 - Processos de jurisdição voluntária para homologação de acordos 
extrajudiciais.  

O “item 06”, por ser novidade na seara trabalhista, advinda com a reforma, merece maior atenção. 

A Lei nº 13.467/17 traz a possibilidade do empregado e empregador, para dirimirem conflitos 

trabalhistas, formalizarem um acordo extrajudicial e levarem este, em petição conjunta, à Justiça do 

Trabalho para homologação. No entanto, o artigo 855-B da CLT exige a presença de advogados 

diferentes para ambas as partes, ou seja, as partes não poderão se valer do jus postulandi. Em 

relação ao trabalhador, faculta-se ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria. 

Na ocasião de apresentação da petição, o magistrado terá prazo de 15 dias para homologar ou 
rejeitar e, caso queira, ainda, poderá designar audiência para oitiva das partes e verificação dos 
pleitos realizados para fins de homologação.  

TEMA 04 - RECONVENÇÃO 

Com previsão legal no art. 343, do CPC, aplicável ao Processo do Trabalho por força do art. 769, da 

CLT, art. e 15, do CPC, a reconvenção consiste no contra-ataque do réu em face do autor, sendo, 

atualmente, uma tese a ser elaborada no bojo da contestação, logo após o mérito. 

Pode-se mencionar como exemplos de reconvenção na Justiça do Trabalho: danos morais 

ocasionados pelo empregado perante a empresa, dano ao patrimônio da empresa, a não devolução 

pelo empregado de equipamento da empresa, tendo todos estes se consolidado em decorrência do 

contrato de trabalho. 

A reconvenção possui algumas características legais a serem observadas, quais sejam:  

o Trata-se de uma modalidade de defesa que possui natureza de ação da reclamada contra o 

reclamante (é um contra-ataque do réu em face do autor).  

o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro; 

o  A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro; 

o A Justiça do Trabalho deve ser competente para julgar a Reconvenção; 

o O procedimento deve ser o mesmo da ação a qual se reconvém; 

o A sentença apreciará simultaneamente a ação e a Reconvenção; 

o Da sentença, caberá Recurso Ordinário; 

o Nos termos do art. 343, § 6º, do CPC, o réu poderá propor Reconvenção independente da 

contestação, caso em que será apresentada em peça autônoma; 

o Se houver desistência ou qualquer causa extintiva da ação principal, a Reconvenção seguirá 

seu regular trâmite, por se tratar de ação autônoma; 
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TEORIA GERAL DOS RECURSOS 

TEMA 05 - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO 

o Deve ser utilizado nas causas acima de 02 e no máximo 40 salários mínimos;  

o Somente poderá ser utilizado nos dissídios individuais, ou seja, não é cabível nos dissídios 

coletivos, ações civis públicas, ações civis coletivas e quando for parte a Administração Pública 

direta, autárquica e fundacional.  

o Logo, o processo poderá tramitar pelo procedimento sumaríssimo quando for parte as 

empresas públicas e sociedade de economia mista. 

o Os pedidos realizados na inicial devem ser certos ou determinados e apontar o valor da 

causa, conforme artigo 852-B, I, da CLT;  

o Na inicial, o autor deverá indicar o endereço completo do reclamado, uma vez que neste rito 

veda-se a citação por edital, conforme artigo 852-B, II, da CLT: 

o Tal aspecto se difere na fase de execução, a qual admite a citação por edital; 

o A não observância dos critérios mencionados no artigo 852-B da CLT importarão no 

arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da 

causa;       

o Como regra, a audiência será UMA, com instrução e julgamento em uma só oportunidade;  

o Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não 

requeridas previamente;    

o Quando iniciada a audiência, as partes serão conciliadas obrigatoriamente, não sendo 

possível a dispensa de tal fase. Caso as partes sejam inconciliáveis, seguirá o trâmite do 

processo, podendo-se realizar acordo em qualquer fase em qualquer fase da audiência, 

conforme artigo 852-E da CLT; 

o Quanto à produção de prova testemunhal, cada parte poderá arrolar até 02 testemunhas; 

o A testemunha deve comparecer independente de intimação e se assim não o fizer, o 

magistrado poderá determinar a sua intimação para comparecimento, sob pena de condução 

coercitiva, caso a parte demonstre a realização do convite à testemunha. Quando não se 

realizar prova do convite, o magistrado não determinará a intimação da testemunha, bem 

como prosseguirá com a audiência. 

o A apreciação da ação no rito sumaríssimo deve ocorrer no máximo em até 15 dias. No 

entanto, quando a audiência for interrompida, a solução do processo poderá se dar no prazo 

de até 30 dias, salvo motivo relevante, conforme artigo 852-H, §7º da CLT. 

o As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que prolatada;  

o Quando o adiamento da audiência se referir à situação de perícia, esta importará em 

manifestação das partes acerca do laudo no prazo comum de 05 dias.  
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