
 

DIREITO 

PROCESSUAL DO 

TRABALHO 
Atos, Termos e Prazos Processuais. Vícios dos Atos 

Processuais. Provas no Processo do Trabalho 

 

Comunicação dos Atos Processuais 

 
 Prof ª. Eliane Conde   

 

        



Comunicação dos Atos Processuais 

Comunicação dos atos 

 
A comunicação dos atos processuais consiste no meio pelo 
qual se dá conhecimento a alguém dos atos realizados no 
processo. 
O CPC estabelece como formas de comunicação dos atos 
processuais a citação e a intimação. 
Citação é o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o 
interessado a fim de se defender (art. 238, do CPC). 
Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém 
(especialmente às partes) dos atos e termos do processo 
(art. 269, do CPC). 
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A comunicação pode ser em relação a atos: 

a) Realizados entre juízos: 
Carta de ordem – quando há hierarquia; 
Carta precatória – de uma vara para outra, quando não há 

hierarquia; 
Carta rogatória – comunicação entre o judiciário brasileiro e 

estrangeiro. 
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b) Realizado entre o juízo e outros: 
Citação – chamamento do réu para se defender (art. 238, CPC; 
o novo CPC diz que é o chamamento do réu para a inclusão 
no processo. 

1) Via Postal (regra) 

 Na fase de conhecimento a via postal é a regra. Não necessita ser 
pessoal (art. 841, CLT), basta ser encaminhada ao destinatário, 
independente de quem receba. 
Súmula nº 16 do TST. Notificação 
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. 
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2) Edital 
– Fase de conhecimento: quando a parte criar embaraço ou 
não encontrada. Daí faz citação por meio do diário oficial. 

 
– Fase de execução: a parte deverá ser procurada duas vezes 
no prazo de 48 horas e não ser encontrada. 
 Incabível no rito sumaríssimo (CLT, art. art. 852-B, II) – 
não se admite a citação por edital, pois necessariamente 
deve apresentar o endereço correto do réu.  
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3) Oficial de Justiça 
– Processo de execução (CLT, art. 880) – a regra é a citação 
por oficial de justiça. 

 
– União (LC 73/93, arts. 35, 36 e 37) – por oficial de 
justiça; 

 
– MPT (art. 84, IV da LC n. 75/93) – por oficial de justiça; 
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4) Meio Eletrônico 
– Lei nº 11.419/2006 – citações e intimações por meio 
eletrônico; 
–Resolução nº 185/2017 CSJT  
 Processo eletrônico: todas citações e intimações por 
meio eletrônico, inclusive a Fazenda Pública 

Quando der acesso à integra do processo é considerada vista 
pessoal. 
As empresas públicas e privadas ficam obrigadas a manter 
cadastro junto aos sistemas de processo em autos eletrônicos, 
para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais 
serão efetuadas preferencialmente por esse meio.  
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 Essa diretriz aplica-se inclusive à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta 
(art. 246, §§ 1º e 2º, CPC).   
  
O cumprimento de tal obrigação deve ocorrer, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da data de inscrição do ato constitutivo da 
pessoa jurídica, perante o juízo onde tenham sede ou filial (art. 
1.051, caput).  
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Intimação – para terceiros e partes se manifestarem nos autos 
(art. 234, CPC); 

1) Diário oficial 
– Na pessoa do advogado constituído; 
– Mais de um advogado e pedido expresso de intimação 
exclusivamente em nome de um advogado, a intimação em 
nome de outro é nula (Súmula 427 do TST); art. 272, § 5º, do 
NCPC - (TST-IN nº 39/2016, art. 16 -  necessário advogado 
indicado esteja cadastrado no Sistema de Processo Judicial 
Eletrônico)   
MPT – intimação pessoal e nos autos; 
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2) Via postal ou por Oficial de Justiça 
– Jus postulandi – ou por via postal ou oficial de justiça (não 
admite Edital, a não ser q tenha advogado); 
– Quando o juiz determinar; 

3) Intimação eletrônica 
– Intimação via e-mail (processo judicial eletrônico) 

4) Intimação na audiência 
– Decisões proferidas na audiência; 
– Revelia: haverá notificação via postal da sentença (art. 852, 
CLT); 

Notificação – no processo do trabalho é usado esse termo de 
forma mais ampla, podendo ser citação ou intimação. 

  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


