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Competência em Razão do Lugar 

Competência em razão do lugar (foro – ratione loci) A 
competência em razão do lugar (ratione loci), também 
chamada de competência territorial, é determinada com base 
na circunscrição geográfica sobre a qual atua o órgão 
jurisdicional. A competência ratione loci é atribuída às Varas do 
Trabalho.  

O regramento da competência em razão do lugar tem previsão 
expressa na CLT (art.651), não cabendo, pois, em princípio, a 
aplicação subsidiária do CPC. A regra geral da competência 
territorial fixada em função do local da prestação de serviço 
comporta algumas exceções: 
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EMPREGADO AGENTE OU VIAJANTE COMERCIAL 

 A regra geral da competência territorial fixada em função do 
local da prestação de serviço comporta algumas exceções. 
Uma delas ocorre quando for parte na ação trabalhista o 
empregado agente ou viajante comercial. É o que dispõe o § 
1° do art. 651 da CLT, in verbis: 
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Art. 651, § 1° - Quando for parte no dissídio agente ou viajante 
comercial, a competência será da Junta (Vara) da localidade em 
que a empresa tenha agência ou filial e a esta o empregado 
esteja subordinado e, na falta, será competente a Junta (Vara) 
da localização em que o empregado tenha domicílio ou a 
localidades mais próxima.  
Assim, podemos entender, que a competência territorial para 
processar e julgar a ação trabalhista em que figure, como autor 
ou réu, empregado agente ou viajante comercial, observará duas 
regras sucessivas: 1ª regra – será competente a Vara da 
localidade em que a empresa tenha agência ou filial e a esta o 
empregado esteja subordinado.  
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2ª regra – se não existir agência ou filial. Será competente a 
Vara da localização em que o empregado tenha domicílio ou a 
Vara da localidade mais próxima de seu domicílio. 
EMPREGADO BRASILEIRO QUE TRABALHA NO ESTRANGEIRO 
Outra exceção à regra geral da competência territorial está 
prevista no §2º, do art. 651 da CLT, segundo o qual a 
competência territorial das Varas do Trabalho estende-se às 
lides ocorridas em agência ou filial no estrangeiro, desde que o 
empregado seja brasileiro e tenha sido contratado no Brasil e 
não haja convenção internacional dispondo em contrário. 
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EMPRESA QUE PROMOVE ATIVIDADE FORA DO LUGAR DA 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Em se tratando de empregador que 
promova realização de atividades fora do lugar do contrato de 
trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no 
foro da celebração ou no da prestação dos respectivos serviços. É 
o que dispõe o §3° do art. 651 da CLT.  
 
FORO DE ELEIÇÃO 
O CPC, no seu art. 111, autoriza o foro de eleição, que é aquele 
em que os contratantes escolhem livremente o foro do local em 
que serão dirimidas as eventuais controvérsias do negócio 
jurídico entabulado.  
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No processo do trabalho não é facultado às partes da relação 
empregatícia instituir cláusula prevendo foro de eleição, pois as 
regras de competência territorial da Justiça do Trabalho são de 
ordem pública e, portanto, inderrogáveis pela vontade das 
partes.  
 


