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Peça Profissional 
 
 
A peça processual a ser apresentada corresponde somente à exceção de incompetência em 
razão do lugar, com base no artigo 651 da CLT. Este dispositivo legal trata da competência das 
Varas do Trabalho em razão do lugar para a apreciação da demanda, impondo que o empregado 
deve propor a ação trabalhista na localidade onde prestou serviços ao empregador, ainda 
tendo sido contratado noutro local ou no estrangeiro. 
Portanto, de acordo com o enunciado da peça profissional, a empresa deve alegar na exceção de 
incompetência em razão do lugar, com base no artigo 651 da CLT, que somente as Varas do 
Trabalho das cidades de Porto Alegre – Rio Grande do Sul, e Cuiabá – Mato Grosso, são 
competentes para apreciar a ação proposta pelo empregado. 
A peça processual de exceção de incompetência em razão do lugar deve ser apresentada em 
apartado, não é uma contestação e nem pode constar do corpo da defesa do mérito. A título de 
esclarecimentos futuros, “a exceção de incompetência em relação ao lugar é relativa, ou seja, 
prorrogável. Deve ser argüida à primeira vez em que as partes tiverem de falar no processo. Ao 
contrário da redação do § 1º do art. 795 da CLT, a interpretação dessa norma é de que a 
incompetência de foro não pode ser decretada de ofício, por ser relativa (art. 114 do CPC), 
devendo haver provocação da parte, sob pena de o juízo incompetente em razão do lugar passar 
a ser competente.” (in Direito Processual do Trabalho, Sérgio Pinto Martins, 22º edição, 2004, 
pág. 292). 
O caput do artigo 799 da CLT, que pode ser citado ou não pelo examinando, dispõe ainda que: 
“Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem ser opostas, com suspensão 
do feito, as exceções de suspeição ou incompetência.” 
Carece ressaltar ainda, que o fundamento legal que deve necessariamente ser citado na peça 
profissional é o artigo 651 da CLT. 
 
 
Primeira Questão Problema 
 
A única resposta cabível é que a sentença é nula, portanto incorreta, uma vez que o juiz ao 
proferir a decisão não observou o que consta do parágrafo 2º, do artigo 195 da CLT, que obriga o 
magistrado designar perito habilitado para apurar a existência ou não de periculosidade no local 
de trabalho do empregado, através de laudo técnico. 
 
 
Segunda Questão Problema 
 
A resposta encontra-se no parágrafo 1º do artigo 893 da CLT, que preceitua: “Os incidentes do 
processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tribunal, admitindo-se a apreciação do 
merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos  da decisão definitiva.” Portanto, 
não há recurso específico para as decisões interlocutórias no Direito do Trabalho, portanto ser 
apreciadas somente por ocasião dos recursos da decisão definitiva. 


