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Prazos Processuais 

Prazo processual é o período de tempo dentro do qual o ato deve 
ser praticado. 
 
Previsão nos artigos 774 e art. 775 da CLT. 
 
Classificação dos Prazos 
 
Quanto à origem da fixação, os prazos processuais se classificam 
em: 
a)  Legais – são aqueles estabelecidos pelo ordenamento jurídico 

vigente. 
b) Judiciais – são aqueles estabelecidos pelo magistrado 

trabalhista.  



Prazos Processuais 

Convencionais – são aqueles que são acordados entre os 
litigantes. 

 

Quanto à natureza 

 

 a) Dilatórios – são os que admitem prorrogação pelo juiz em 
vista de requerimento da parte. 

 b)Peremptórios – são os prazos fatais, insuscetíveis de 
prorrogação, são imperativos, de ordem pública. 



Prazos Processuais 

Início e Contagem dos prazos 

A CLT disciplina o início e contagem dos prazos no processo do 
trabalho nos arts. 774 e 775.  

Assim, é preciso, diferenciar a contagem do prazo, do início do 
prazo.  

O início do prazo ocorre no momento em que o interessado 
toma conhecimento ou ciência do ato processual a ser 
realizado.  

Portanto, recebida a notificação postal ou publicado o edital no 
jornal oficial ou mesmo afixado o edital na sede da vara, juízo 
ou tribunal, ocorre o início do prazo.  
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Prazos Processuais 

Sendo  a comunicação dos atos processuais feita por meio do 
oficial de justiça, via mandado, o início do prazo também ocorre 
no momento da ciência do inteiro teor do mandado. 
Vejamos o artigo 774 da CLT, in  verbis: 

 
Art. 774 - Salvo disposição em contrário, os prazos previstos 
neste Título contam-se, conforme o caso, a partir da data em 
que for feita pessoalmente, ou recebida a notificação, daquela 
em que for publicado o edital no jornal oficial ou no que publicar 
o expediente da Justiça do Trabalho, ou, ainda, daquela em que 
for afixado o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal. (Redação 
dada pela Lei nº 2.244, de 23.6.1954) 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

Parágrafo único - Tratando-se de notificação postal, no caso de 
não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de 
recebimento, o Correio ficará obrigado, sob pena de 
responsabilidade do servidor, a devolvê-la, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, ao Tribunal de origem. (Incluído pelo 
Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

Com isso o TST editou a S. nº 16 do TST, para efeito de 
contagem do prazo. 
 
Súmula 16 do TST 
 
NOTIFICAÇÃO (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 
e  21.11.2003 
Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas 
depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega 
após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do 
destinatário. 

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

Contagem do Prazo 

 
O início da contagem dos prazos, acontece no dia útil seguinte ao 
início do prazo.  
Assim, na contagem dos prazos, exclui-se o dia do começo e 
inclui-se o dia do vencimento.  
Caso o vencimento do prazo ocorra no sábado, domingo ou 
feriado, prorroga-se o mesmo até o primeiro dia útil imediato 
subsequente. 
O artigo 775 alterado pela Lei 13.467 de 2017,  preceitua sobre a 
contagem do prazo. 

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

“Art. 775.  Os prazos estabelecidos neste Título serão contados 
em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia 
do vencimento. 
 
§ 1o  Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente 
necessário, nas seguintes hipóteses: 
I - quando o juízo entender necessário; 
II - em virtude de força maior, devidamente comprovada. 
§ 2o  Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a 
ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 
necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à 
tutela do direito.” (NR) 

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

Intimação sábado 
 
Da mesma forma, se o interessado for intimado ou notificado no 
sábado ou no feriado, o início do prazo se dará no primeiro dia 
útil imediato, e a contagem do prazo no dia subsequente.  

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

Súmula nº 262 do TST 

 
PRAZO JUDICIAL. NOTIFICAÇÃO OU INTIMAÇÃO EM SÁBADO. 
RECESSO FORENSE. (redação do item II alterada na sessão do 
Tribunal Pleno realizada em 19.05.2014) – Res. 194/2014, DEJT 
divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 
I - Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se 
dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no 
subsequente.  
II - O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do 
Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais.  

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

Intimação sexta-feira 
 
Súmula nº 1 do TST 
 PRAZO JUDICIAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003 
Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação 
com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será 
contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não 
houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir.  
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A Lei nº 5.010, de 30.05.1966, em seu art.62, estabeleceu 
como feriado, entre outros, o recesso forense anual, no 
período compreendido entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, 
inclusive; também os dias da Semana Santa, compreendidos 
entre quarta-feira e o Domingo de Páscoa; a segunda e terça- 
feira de Carnaval e os dias 11 de agosto, 1° e 2° de novembro 
e 8 de dezembro. 
 
Nesses períodos não haverá expediente forense na Justiça do 
Trabalho, ficando suspenso o atendimento ao público, não se 
iniciando, correndo ou vencendo qualquer prazo. 

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

Férias do Advogado 
O NCPC trouxe, novamente, a suspensão dos prazos processuais 
no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, conforme o 
disposto no artigo 220. 
Art. 220.  Suspende-se o curso do prazo processual nos dias 
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. 
§ 1o Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por 
lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria 
Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça 
exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput. 
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§ 2o Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências 
nem sessões de julgamento. 
 
Pessoas Jurídicas de Direito Público 
 
As pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, 
Municípios, Distrito Federal, Autarquias e Fundações de Direito 
Público) têm prazo em quádruplo para contestar (em função de 
que entre o recebimento da notificação e a  audiência deverá 
decorrer o prazo de 20 dias) e em dobro para recorrer, mediante 
regra explícita no Decreto-Lei nº 779/1969(art.1º, II e III).  
  

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

O atual Código de Processo Civil, estabelece que a Fazenda 
Pública gozará do prazo em dobro para todas as suas 
manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da 
intimação pessoal , a qual far-se-á por carga, remessa ou meio 
eletrônico (artigo 183 do CPC). 
 
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e 
suas respectivas autarquias e fundações de direito público 
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações 
processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação 
pessoal. 

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio 
eletrônico. 
§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a 
lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o ente 
público. 
 
Igual direito é assegurado ao Ministério Público do Trabalho, 
como parte (órgão agente-autor da ação), ou órgão interveniente 
(custos legis), conforme previsão  do art.180 do CPC, de 
aplicação subsidiária ao processo do trabalho. 

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

Art. 180.  O Ministério Público gozará de prazo em dobro para 
manifestar-se nos autos, que terá início a partir de sua intimação 
pessoal, nos termos do art. 183, § 1º. 
 
§ 1o Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o 
oferecimento de parecer, o juiz requisitará os autos e dará 
andamento ao processo. 
§ 2o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a 
lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para o 
Ministério Público. 
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No Processo do Trabalho esse privilégio está previsto no Decreto 
Lei 779/69, embora também previsto no artigo 183 do CPC. 
 
Salienta-se que o Decreto trata-se de lei específica, uma vez que 
dispõe sobre normas procedimentais trabalhistas . 
 
Assim, acreditamos que a nova norma não será aplicada ao 
Processo do Trabalho.  
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Vale ressaltar que no âmbito da Justiça do Trabalho  não será 
aplicado o artigo 229 do CPC que determina o prazo em dobro 
para litisconsortes com procuradores distintos de escritórios de 
advocacia diferentes, conforme o entendimento do TST- OJ nº 
310 da SBDI-1 do TST. 
 
Além Disso, o prazo será contado normalmente se, havendo 
apenas dois Réus, for oferecida defesa por apenas um deles  
(artigo 229, §1º do CPC). 
 
Da mesma forma , o prazo não será em dobro quando os autos 
forem eletrônicos (artigo 229§2 do CPC). 

 

 

 

 

 

 


