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Competência em Razão da Matéria 

A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e 
julgar Ação de Cobrança ajuizada por profissional liberal contra 
cliente. 
 
Súmula 363 do STJ 
"Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação de 
cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.“ 

 



Competência em Razão da Matéria 

Logo, em contraposição ao que vem decidindo o STJ, a Justiça 
do Trabalho é, sim, competente para julgar os litígios entre o 
advogado e seu cliente. Esse foi, aliás, o entendimento 
consubstanciado no Enunciado nº 23 da 1ª Jornada de Direito 
Material e Processual na Justiça do Trabalho: 

 
 
  

 
 

 



Competência em Razão da Matéria 

“COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DE 
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE 
RELAÇÃO DE CONSUMO. A Justiça do Trabalho é competente 
para julgar ações de cobrança de honorários advocatícios, 
desde que ajuizada por advogado na condição de pessoa 
natural, eis que o labor do advogado não é prestado em 
relação de consumo, em virtude de lei e de particularidades 
próprias, e ainda que o fosse, porque a relação consumeirista 
não afasta, por si só, o conceito de trabalho abarcado pelo 
artigo 114 da CF.” 

 
 
  

 
 

 



Competência em Razão da Matéria 

Em relação as ações acidentárias (previdenciárias) decorrentes 
de acidente de trabalho, embora envolvam relação de trabalho 
não se encontram na esfera de competência material da 
Justiça do Trabalho, sendo a Justiça Ordinária competente para 
processar e julgar ação acidentária proposta pelo empregado  
em face do INSS, conforme o artigo 642,§ 2º da CLT. 

 

STJ - Súmula nº 15 - Competência acidente de trabalho 
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios 
decorrentes de acidente do trabalho. 

 
 
  

 
 

 



Competência em Razão da Matéria 

Súmula 235 do STF 
 
É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça cível 
comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte 
autarquia seguradora. 
 

Súmula 501 do STF 
 
Compete à Justiça ordinária estadual o processo e o julgamento, 
em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, 
ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas 
públicas ou sociedades de economia mista. 
 
  

 
 

 



Competência em Razão da Matéria 

Súmula 736 do STF 
Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham 
como causa de pedir o descumprimento de normas 
trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos 
trabalhadores.  

SÚMULA VINCULANTE 22 do STF     

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as 
ações de indenização por danos morais e patrimoniais 
decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado 
contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam 
sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação 
da Emenda Constitucional nº 45/04. 

 
 

 



Competência em Razão da Matéria 

SÚMULA VINCULANTE 23 do STF   

   

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar 
ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do 
direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. 

 



Competência em Razão da Matéria 

Súmula nº 454 do TST 
Do COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE 
OFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL REFERENTE AO SEGURO DE 
ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). ARTS. 114, VIII, E 195, I, “A”, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  (conversão da Orientação 
Jurisprudencial nº 414 da SBDI-1) – Res. 194/2014, DEJT 
divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 
Compete à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, da 
contribuição referente ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), 
que tem natureza de contribuição para a seguridade social (arts. 
114, VIII, e 195, I, “a”, da CF), pois se destina ao financiamento 
de benefícios relativos à incapacidade do empregado decorrente 
de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991). 
   

 
   
 

 



Competência em Razão da Matéria 

Súmula nº 300 do TST 

 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CADASTRAMENTO 
NO PIS (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações 
ajuizadas por empregados em face de empregadores relativas 
ao cadastramento no Programa de Integração Social (PIS). 



Competência em Razão da Matéria 

Súmula nº 368 do TST 

DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. IMPOSTO DE RENDA. 
COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. 
FORMA DE CÁLCULO. FATO GERADOR (aglutinada a parte final 
da Orientação Jurisprudencial nº 363 da SBDI-I à redação do 
item II e incluídos os itens IV, V e VI em sessão do Tribunal 
Pleno realizada em 26.06.2017) - Res. 219/2017, republicada 
em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 13 e 
14.07.2017 

 I - A Justiça do Trabalho é competente para determinar o 
recolhimento das contribuições fiscais. A competência da 



Competência em Razão da Matéria 

Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições 
previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em 
pecúnia que proferir e aos valores, objeto de acordo 
homologado, que integrem o salário de contribuição. (ex-OJ nº 
141 da SBDI-1 - inserida em 27.11.1998). 

II - É do empregador a responsabilidade pelo recolhimento das 
contribuições previdenciárias e fiscais, resultantes de crédito 
do empregado oriundo de condenação judicial. A culpa do 
empregador pelo inadimplemento das verbas remuneratórias, 
contudo, não exime a responsabilidade do empregado pelos 
pagamentos do imposto de renda devido e da contribuição 
previdenciária que recaia sobre sua quota-parte.  


