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D – Das Exceções 
As exceções processuais constituem-se em espécie de defesa do 
reclamado que objetivam resolver determinada questão 
pendente, com a finalidade de extinguir o processo sem 
resolução de mérito ou dilatar o seu andamento.  
 

Assim, objetivam as exceções atacar a imparcialidade do 
magistrado ou a competência do juízo a ele vinculado para 
processar e julgar a demanda. 

Nos termos do artigo 799 da CLT , é lícito a qualquer das 
partes arguir,  por meio de exceção, a incompetência, o 
impedimento e a suspeição do magistrado. 
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Art. 799 - Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, 
somente podem ser opostas, com suspensão do feito, as 
exceções de suspeição ou incompetência. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 
§ 1º - As demais exceções serão alegadas como matéria de 
defesa. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 
§ 2º - Das decisões sobre exceções de suspeição e 
incompetência, salvo, quanto a estas, se terminativas do feito, 
não caberá recurso, podendo, no entanto, as partes alegá-las 
novamente no recurso que couber da decisão final. (Redação 
dada pelo Decreto-lei nº 8.737, de 19.1.1946) 
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O artigo 800 da CLT, alterado pela Lei 13.467/2017, preceitua: 
“Art. 800.  Apresentada exceção de incompetência territorial no 
prazo de cinco dias a contar da notificação, antes da audiência e 
em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o 
procedimento estabelecido neste artigo. 
§ 1º  Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se 
realizará a audiência a que se refere o art. 843 desta 
Consolidação até que se decida a exceção. 
§ 2º  Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que 
intimará o reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para 
manifestação no prazo comum de cinco dias. 
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§ 3º  Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo 
designará audiência, garantindo o direito de o excipiente e de 
suas testemunhas serem ouvidos, por carta precatória, no juízo 
que este houver indicado como competente. 
§ 4º  Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo 
retomará seu curso, com a designação de audiência, a 
apresentação de defesa e a instrução 
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A medida tem como objetivo evitar gastos desnecessários com o 
deslocamento do réu ao juízo territorialmente incompetente, 
permitindo que a exceção de incompetência possa ser arguida e 
julgada antes da audiência. 
 
competência  Absoluta 
Cabe destacar que a incompetência absoluta é arguida em 
preliminar de contestação (artigo 337,II, do CPC).  
 
Todavia, dispõe o artigo 64, §1º do CPC que a incompetência 
absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada em 
qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de 
exceção. 
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Da Exceção de Suspeição e Impedimento 
O juiz deve ser imparcial, um dos sustentáculos do princípio do 
juiz natural, consiste na inexistência de impedimento ou 
suspeição para julgamento da demanda pelo magistrado, 
apresenta-se como pressuposto de desenvolvimento válido e 
regular do processo. 
No processo do trabalho, o reclamado deve opor a exceção de 
suspeição ou impedimento na primeira oportunidade que tiver de 
falar nos autos ou em audiência (artigo 795 da CLT, após a 
ciência pela parte do fundamento legal que ensejou a suspeição 
ou impedimento do magistrado.  
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O artigo 801 da CLT estabelece as hipóteses de suspeição 
arguíveis no processo do trabalho e também aplicamos de forma 
subsidiária os artigos 144 e 145 do CPC que elencam a 
possibilidade de impedimento e suspeição. 
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Art. 801 - O juiz, presidente ou vogal, é obrigado a dar-se por 
suspeito, e pode ser recusado, por algum dos seguintes 
motivos, em relação à pessoa dos litigantes: 
a) inimizade pessoal; 
b) amizade íntima; 
c) parentesco por consangüinidade ou afinidade até o terceiro 
grau civil; 
d) interesse particular na causa. 
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Parágrafo único - Se o recusante houver praticado algum ato pelo 
qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar 
exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição 
não será também admitida, se do processo constar que o 
recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a 
conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado 
ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se 
originou. 

  


