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Modificação de Competência 
 
A competência da Justiça do Trabalho pode ser modificada por: 
PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA 
Art. 65 do NCPC  “Prorrogar-se-à a competência relativa se o réu 
não alegar a incompetência em preliminar de contestação.  
 
Assim, a competência pode ser prorrogada se o réu não a alegar 
em preliminar de contestação no prazo legal (artigos 65 e 337, 
II, ambos do NCPC).  
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CONEXÃO 
 
O art. 54, do NCPC, prescreve que a incompetência relativa pode 
ser modificada pela conexão ou continência. O art. 55 do NCPC, 
define que reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes 
for comum o pedido ou a causa de pedir. 
 
O legislador, estabelece que é vedado que ações idênticas 
continuem em curso, para evitar decisões conflitantes. 
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Tal determinação está contida no §3º do artigo 55 do NCPC: “§ 
3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que 
possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou 
contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem 
conexão entre eles.(NR) 
 
CONTINÊNCIA Ocorre a continência entre duas ou mais ações 
sempre que há identidade quanto às partes, causa de pedir, mas 
o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das outras 
(NCPC, art. 56, havendo a continência, será prevento o juízo da 
ação mais ampla (objeto mais amplo), (art. 58, do NCPC).  
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Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido 
proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será 
proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as 
ações serão necessariamente reunidas. 
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PREVENÇÃO 
 A prevenção do juízo se estabelece na forma do art. 58 e 59, 
ambos, do NCPC, in verbis: 
 
Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no 
juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente. 
 
Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna 
prevento o juízo. 

 
 


