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Razões Finais (art. 850 da CLT): Terminada a instrução, 
poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não 
excedente de 10 (dez) minutos para cada uma.  

 

Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de 
conciliação, e não se realizando esta, será proferida a decisão. 

  

Art. 851, da CLT: Os trâmites da instrução e julgamento serão 
resumidos em ata. 
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Art. 851 - Os tramites de instrução e julgamento da 
reclamação serão resumidos em ata, de que constará, na 
íntegra, a decisão.  

§ 1º - Nos processos de exclusiva alçada das Juntas, será 
dispensável, a juízo do presidente, o resumo dos depoimentos, 
devendo constar da ata a conclusão do Tribunal quanto à 
matéria de fato.  

§ 2º - A ata será, pelo presidente ou juiz, junta ao processo, 
devidamente assinada, no prazo improrrogável de 48 
(quarenta e oito) horas, contado da audiência de julgamento, 
e assinada pelos juízes classistas presentes à mesma 
audiência.  
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Ata de audiência:  
Deve ser juntada em 48 horas. Se não for observa o prazo para 
juntada, às  partes serão novamente intimadas da sentença. 
(Súmula 30 –TST). 
 
Intimação da sentença: art. 852, CLT - partes serão intimadas da 
sentença na própria audiência – Audiência una – 
 
Art. 852 - Da decisão serão os litigantes notificados, 
pessoalmente, ou por seu representante, na própria audiência. 
No caso de revelia, a notificação far-se-á pela forma estabelecida 
no § 1º do art. 841. 
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DEFESA -   Momento para apresentação da defesa 
Não havendo acordo, determina o artigo 847 da CLT que o 
reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura 
da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as 
partes. 
A possibilidade da defesa verbal materializa o princípio da 
oralidade, muito embora, na prática, seja mais comum a 
apresentação de defesa escrita. 
A contestação apresentada não poderá ser genérica, devendo 
todos os pedidos da petição inicial ser contestados 
individualmente, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos 
alegados pelo reclamante. (princípio da impugnação específica). 
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A Consolidação das Leis do Trabalho utilizou o termo “defesa”, 
não se referindo a contestação, artigos 847 e 848 da CLT, mas, o 
artigo 336 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiaria 
ao processo do trabalho dispõe que compete ao réu alegar, na 
contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de 
fato e de direito, com que impugna o pedido do autor. 
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Defesa Processual 
O réu poderá apresentar defesa processual na contestação, 
constituindo-se numa defesa indireta do demandado, sem 
apreciação das questões de mérito da lide, mas tão somente 
baseando-a em aspectos meramente processuais. 
A defesa processual, conhecida como “preliminares”, é 
classificada em peremptórias e dilatórias. 
A defesa processual peremptória, uma vez acolhida põe fim ao 
processo. As dilatórias apenas suspendem ou dilatam o curso do 
processo, sem extingui-lo, retomando o processo o curso normal 
após saneado o vício. 
O artigo 337 do CPC, apresenta as hipóteses de defesa 
processual do réu. 
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“Art. 337 do CPC.  

Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 

I - inexistência ou nulidade da citação; 

II - incompetência absoluta e relativa; 

III - incorreção do valor da causa; 

IV - inépcia da petição inicial; 

V - perempção; 

VI - litispendência; 

VII - coisa julgada; 

VIII – conexão; 
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IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de 
autorização; 

X - convenção de arbitragem; 

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; 

XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como 
preliminar; 

XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.  
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Defesa de mérito 
A defesa de mérito pode ser indireta de mérito e direta de 
mérito. 
 
A – Defesa indireta de mérito  
 
Na contestação indireta de mérito o reclamado reconhece o fato 
constitutivo do direito do reclamante, mas alega um fato 
modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. 
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B – Defesa direta de mérito 
A defesa direta de mérito ocorre com a negação do fato 
constitutivo do direito do autor. 
Compensação e Retenção 
O Reclamado pode ainda alegar as matérias do artigo 767 da CLT 
que trata da compensação e da retenção, prescrevendo que 
somente podem ser alegadas como matéria de defesa, sob pena 
de preclusão. 
Estabelece a súmula 18 e 48 do C.TST, sobre a matéria: 
Súmula 18 do TST - Compensação. Crédito. Débito. 
A compensação, na Justiça do Trabalho, está restrita a dívidas de 
natureza trabalhista. 
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Súmula 48 do TST - COMPENSAÇÃO (mantida) - Res. 121/2003, 
DJ 19, 20 e 21.11.2003. A compensação só poderá ser argüida 
com a contestação. 
 
C - Defesa Prejudicial de Mérito 
A alegação de prescrição pelo reclamado surge como uma 
“prejudicial de mérito”, sendo alegada como defesa indireta de 
mérito.  
Assim, estabelece o artigo 487, II  do CPC, que o processo será 
extinto com resolução de mérito quando o juiz pronunciar a 
decadência ou a prescrição.  

 

 


