
 

DIREITO 

PROCESSUAL DO 

TRABALHO 
Atos, Termos e Prazos Processuais. Vícios dos Atos 

Processuais. Provas no Processo do Trabalho 
 Prazos Processuais 

Parte 2  

  

 Prof ª. Eliane Conde   

 

        



Prazos Processuais 

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.  

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

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). 

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

OJ 310 SBDI-1 TST 

 
LITISCONSORTES. PROCURADORES DISTINTOS. PRAZO EM 
DOBRO. ART. 229, CAPUT E §§ 1o E 2o DO CPC DE 2015. ART. 
191 DO CPC DE 1973. INAPLICÁVEL AO PROCESSO DO 
TRABALHO. (atualizada redação pela Resolução n. 208 do TST, 
de 19.04.2016. 
Inaplicável ao processo do trabalho a regra contida no art. 
229, caput e §§ 1o e 2o do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 
1973)  em razão de incompatibilidade com a celeridade que 
lhe é inerente. 
 

 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

Vejamos alguns exemplos práticos para fixar a contagem dos 
prazos processuais: 
 
1 -  Reclamante notificado via postal, para prática de 
determinado ato, sendo a notificação expedida e postada dia 
08.09.2017 (sexta-feira), Considerando-se a Súmula 16 do TST 
(levando-se em consideração somente dias úteis), supõe-se que 
o reclamante recebeu a notificação no dia 12.07.2017(terça-feira 
– início do prazo), começando a contagem do prazo no dia 13.07 
(quarta-feira). 

 

 

 

 

 



Prazos Processuais 

2 – O Reclamante foi notificado,  via publicação no DO para a 
prática de determinado ato no dia 08.09.2017 (sexta-feira). 
Neste caso o início do prazo ocorre na própria sexta-feira     e o 
início da   contagem começará a correr  no primeiro dia útil 
seguinte ao da publicação, ou seja no subsequente (segunda-
feira). Súmula 1 do TST. 
 
3 – O Reclamado recebeu a notificação no sábado para a prática 
de um ato, em 09.09.2017. Nesse caso, o início do prazo 
ocorrerá dia 11.09.2017 (segunda-feira) e o início da contagem 
dia 12 (terça-feira).Súmula 262-I do TST.  

 

 

 

 

 


