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Competência em Razãoda Pessoa. 
Competência em Razão da Função 

Competência em razão da Pessoa 
 
Em relação a competência em razão da pessoa, havendo relação 
de emprego e relação de trabalho a Justiça do Trabalho é 
competente para dirimir as controvérsias, por força do artigo 114 
da CF. 
 
Competência Funcional  
Essa competência diz respeito a distribuição das atribuições 
cometidas aos diferentes órgãos da Justiça do Trabalho, de 
acordo com o disposto na Constituição Federal, as leis de 
processo e os regimentos internos dos tribunais trabalhistas.  
 



Competência em Razãoda Pessoa. 
Competência em Razão da Função 

Para processar e julgar os dissídios coletivos a competência é dos 
Tribunais Regionais do Trabalho ou do Tribunal Superior do 
Trabalho, conforme a área de abrangência do conflito de 
interesses. Se ultrapassar a base territorial de competência de 
mais de um TRT, a competência funcional originária será do TST. 

 
 
A Competência das Varas do Trabalho está determinada também 
no artigo 652 da CLT, as dos TRTs, prevista no artigo 678 da CLT 
e em relação ao TST a previsão está na Lei 7.701 de 1988. 
 
 
 



Competência em Razãoda Pessoa. 
Competência em Razão da Função 

Compete aos juízes das Varas do Trabalho a prática de atos de 
audiência e atos fora da audiência. 

Atos de audiência: 

dirigir a audiência 
formular perguntas às partes e às testemunhas, tanto as próprias 
como as dos advogados 

tomar os esclarecimentos dos peritos 

documentar essas provas,  

apreciar as petições formuladas pelas partes 

tentar a conciliação entre as partes 

executar as sentenças transitadas em julgado 



Competência em Razão da Pessoa. 
Competência em Razão da Função 

Os TRT podem ser divididos em turmas, grupos e seções 
especializadas, caso em que são escolhidos os presidentes de 
turmas e de grupos de turmas ou seções especializadas que 
presidem as sessões na forma do regimento interno do 
Tribunal.  

A competência funcional do TST é definida pela Lei 7.701/88, 
a qual estabelece a competência do Tribunal Pleno, da seção 
especializada em dissídios coletivos, da seção especializada em 
dissídios individuais e das turmas do TST. O Regimento Interno 
do TST também dispõe sobre a composição e competência do 
Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho e sobre os 
temas tratados pela lei mencionada. 

 
 

 
 
 
 
 


