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Atos processuais 
O processo representa um complexo ordenado de atos 
processuais visando a prestação jurisdicional (sentença).  
 
Ato Processual é a espécie de ato jurídico que visa a criação, 
a modificação ou a extinção da relação jurídica processual. 
“Assim, ato processual é todo aquele, comportamento 
humano volitivo que, considerado pelo Direito como relevante 
para o processo, está apto a produzir efeitos jurídicos na 
relação jurídica processual” 
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Os atos processuais ocorrem no curso do processo, podendo ser 
praticados pelas partes, pelo juiz ou pelos órgãos auxiliares da 
justiça. 
 
O ato processual é, antes de tudo, um ato jurídico que exige para 
sua validade o sujeito capaz, o objeto lícito e a forma prescrita ou 
não defesa em lei. Além desses requisitos gerais, exige-se, 
também, a sua publicidade (salvo nos casos de segredo de 
justiça) e legalidade. Prevalece, no Processo do Trabalho, o 
princípio do “ius postulandi” dos litigantes, que permite ao 
próprio interessado praticar os atos processuais sem a 
intervenção do advogado, ou seja, as partes possuem a 
capacidade postulatória.  



 
Forma, Tempo e Lugar dos Atos Processuais 

 

O objetivo do ato processual é dar prosseguimento ao processo, 
visando a obtenção da tutela jurisdicional. 
 
O Código de Processo Civil aborda o tema (atos processuais) nos 
arts. 188 a 259, e a Consolidação das Leis do Trabalho, disciplina 
a matéria no art. 770 ao 788. 
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Os atos processuais são praticados pelos juízes, pelas partes e 
pelos auxiliares do juízo, que devem utilizar-se do vernáculo. 
 
Os atos processuais mais importantes praticados pelo juiz são, na 
Justiça do Trabalho: a decisão interlocutória e a sentença. 
Pelo reclamante, a petição inicial;  
Pelo reclamado, a defesa.   
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O CPC, classificando os atos processuais em atos da parte (art. 
200 do CPC), do juiz (art. 203 do CPC) e dos órgãos auxiliares da 
justiça (art. 206 do CPC). 
 
Art. 200 do CPC 
Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais 
ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 
constituição, modificação ou extinção de direitos 
processuais. 
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos 
após homologação judicial. 
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São atos das partes: 
 
apresentação da petição inicial e contestação; interposição de 
recursos e contrarrazões; desistência da ação ou renúncia à 
pretensão; a transação; a convenção das partes para a 
suspensão do processo; sustentação oral; apresentação de 
razões finais; depoimentos pessoais das partes; pagamento de 
custas judiciais etc. 
 
O art. 203 do CPC dispõe que os atos do juiz consistem em 
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.  
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O § 1° do artigo 203 do CPC,  dispõe que: 
 
§ 1º “Ressalvadas as disposições expressas dos 
procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por 
meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, 
põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem 
como extingue a execução.” 
 
O parágrafo 2º. do art. 205 do CPC, dispõe que a assinatura dos 
juízes, em todos os graus de jurisdição, pode ser feita 
eletronicamente, na forma da lei. 
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No processo de execução trabalhista, a citação do executado e 
posterior penhora pelo oficial de justiça (arts. 880 e 883) 
representam atos processuais praticados pelos auxiliares da 
justiça.  

 
 Formas de Comunicação dos Atos Processuais Trabalhistas 
 
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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O legislador trabalhista, utilizou na Consolidação das Leis do 
Trabalho, de forma indiscriminada, o termo notificação, como o 
meio adequado para comunicação de todo e qualquer ato 
processual realizado no âmbito da justiça laboral (seja citação ou 
intimação). 
 
Assim, no Processo do Trabalho a regra é Notificação. 
 
No processo de execução, o art. 880 da CLT previu 
expressamente, a citação do executado pelo oficial de justiça 
para que cumpra o julgado, ou, tratando se de pagamento em 
dinheiro, para que pague no prazo de 48 horas ou garanta a 
execução sob pena de penhora. 
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A notificação postal, é ato do serventuário da justiça, que 
dentro de 48 horas do recebimento da ação remeterá cópia da 
Reclamação ao Reclamado, para o comparecimento na 
audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida, 
depois de 5 dias, na forma do art. 841 da CLT, ocasião em que 
o réu (reclamado) apresentará a sua defesa.  
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Analise do artigo 841 da CLT 
 
O artigo 841 celetista tem o seguinte teor: “Recebida e 
protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro 
de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via da 
petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao 
mesmo tempo, para comparecer à audiência do julgamento, 
que será a primeira desimpedida, depois de 5 (cinco) dias.  
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§1º - A notificação será feita em registro postal com 
franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu 
recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação 
por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o 
expediente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta 
ou Juízo. 
 §2º - O reclamante será notificado no ato da apresentação 
da reclamação ou na forma do parágrafo anterior.”  
 
§3º - Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o 
reclamante não poderá sem o consentimento do reclamado 
desistir da ação. 
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A regra do presente artigo aponta a existência da Notificação 
Postal Automática do Reclamado.  
 
É postal porque realizada pelo Correio e automática porque é um 
ato de Secretaria da Vara.  
 
O Juiz do Trabalho apenas tem contato coma inicial em 
audiência.  
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No caso de endereço incorreto do reclamado ou recusa em 
receber a notificação postal, fica o servidor do Correio obrigado a 
devolver a notificação ao juízo ou tribunal de origem, sob pena 
responsabilidade do servidor, art. 774, parágrafo único, da CLT. 
 
Forma dos atos processuais 
 
1) Quanto à publicidade  
 • regra: público 
 • Exceção: segredo de justiça para preservar interesse 
social (CLT, art. 770)  



Forma, Tempo e Lugar dos Atos Processuais 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

2) Quanto ao tempo   
• regra: das 6h às 20h, em dias úteis  
• exceção penhora: domingos e feriados desde que 
devidamente autorizado. (art. 770 da CLT) 
• audiência: 8h às 18h (máximo 5 horas seguidas), salvo 
atos urgentes (art. 813 da CLT)  
• expediente forense: norma interna do TRT 
• Meio eletrônico: até às 24 horas    
 
- NCPC, art. 213, parágrafo único: considerado o horário 
vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado  
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O Artigo 770, “caput”, CLT estipula que “os atos processuais 
serão públicos salvo quando o contrário determinar o 
interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) 
às 20 (vinte) horas.” 
 Deve-se observar a diferença entre o horário da realização 
dos atos processuais e o horário das audiências trabalhistas.  
 
Estas se realizam das 8h às 18h, de acordo com artigo 813, CLT.  
O parágrafo único do artigo 770, CLT prevê que a penhora 
poderá, excepcionalmente, mediante expressa autorização do 
juiz, ser praticada em dia não útil ou fora do horário (“A 
penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, 
mediante autorização expressa do juiz ou presidente”) 
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Parte da doutrina e da jurisprudência entende pela aplicação 
subsidiária do Art. 212 do CPC. 

 

Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 
(seis) às 20 (vinte) horas. 

§ 1º Serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos 
iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a 
diligência ou causar grave dano. 
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§ 2º Independentemente de autorização judicial, as 
citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no 
período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados 
ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, 
observado o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição 
Federal. 

 

§ 3º Quando o ato tiver de ser praticado por meio de 
petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser 
protocolada no horário de funcionamento do fórum ou 
tribunal, conforme o disposto na lei de organização 
judiciária local. 
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FORMA 
 
Art. 771 da CLT, in verbis: 
Os atos e termos processuais poderão ser escritos a tinta, 
datilografados ou a carimbo. 
Art. 193 do CPC 
Os atos processuais podem ser total ou parcialmente 
digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, 
comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico, 
na forma da lei. 
Parágrafo único. O disposto nesta Seção aplica-se, no que 
for cabível, à prática de atos notariais e de registro. 

 
 


