
DIREITO  

PROCESSUAL DO 

TRABALHO 
Competência da Justiça do Trabalho 

Jurisdição e Competência 

 

 

Prof. Eliane Conde 

 

 

 

 

 



Jurisdição e Competência 

JURISDIÇÃO (JUS DICERE): é o poder que o Estado avocou para 
si de dizer o direito, em substituição aos particulares. 
Princípios da jurisdição Há alguns princípios inerentes à 
jurisdição, tais como: Investidura A jurisdição só é validamente 
exercida por quem esteja legalmente investido na autoridade de 
juiz. Ao território quando a jurisdição se manifesta, em regra, 
nos limites da soberania nacional vinculada ao território de cada 
unidade da Federação; Idelelegabilidade Não permite a delegação 
de poderes, ou seja, ao juiz não é permitido delegar os poderes 
que lhe são conferidos constitucionalmente. Inevitabilidade  O 
juiz tem que julgar. 
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Inafastabilidade Não pode o poder Judiciário recusar a intervir.  
 
A jurisdição trabalhista, portanto, é exercida pelos órgãos (juízes 
e tribunais) da Justiça do Trabalho.  
 
A jurisdição trabalhista é estabelecida conforme determina a 
Constituição Federal, art. 114, conforme sua área de 
competência, quanto aos dissídios individuais, dissídios coletivos. 
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Jurisdição voluntária e contenciosa No âmbito do processo civil, 
há duas espécies de jurisdição: a contenciosa e a voluntária. 
Estabelece o artigo 16 do NCPC: “A jurisdição civil é exercida 
pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, 
conforme as disposições deste Código”.  
As distinções entre as duas espécies de jurisdição são, 
basicamente, as seguintes: A jurisdição contenciosa visa a 
composição de litígios por meio de um processo,  
A jurisdição voluntária visa a participação do Estado para dar 
validade a negócios jurídicos por meio de um procedimento, pois 
não existe lide nem partes, mas apenas interessados. 
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Exemplo de jurisdição voluntária no processo do trabalho 
encontra-se no Enunciado n. 63 da 1ª jornada de Direito Material 
e Processual do Trabalho: “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 
LIBERAÇÃO DO FGTS E PAGAMENTO DO SEGURODESEMPREGO. 
Compete à Justiça do Trabalho, em procedimento de jurisdição 
voluntária, apreciar pedido de expedição de alvará para liberação 
do FGTS e de ordem judicial para pagamento do seguro-
desemprego. Ainda que figurem como interessados os 
dependentes de ex empregado falecido.” 
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Art. 652.  Compete às Varas do Trabalho: 

.....................................................................................  

f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em 
matéria de competência da Justiça do Trabalho.  
 

 

 
 


