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RESUMO 

 

O presente estudo busca analisar os fatores que contribuíram para a inaplicabilidade do jus 

postulandi na seara trabalhista, apesar de estar, ainda hoje, positivado na norma celetista e 

corroborado na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Considerando, inicialmente, 

os fatores político-históricos de surgimento do instituto nesta Especializada, é possível 

verificar que a inclusão do jus postulandi foi, naquele momento, oportuna e aceitável, pois se 

tratava de uma justiça administrativa, regida principalmente pelo princípio da informalidade. 

Em seguida, aborda-se a temática do acesso à justiça e a tentativa de manutenção do referido 

instituto pelo argumento de que a faculdade arbitrada pela lei garante ao trabalhador um maior 

acesso ao Poder Judiciário. Contudo, atualmente, a estrutura da Justiça e seu aparato legal 

tornaram-se mais complexos, impossibilitando que um leigo exerça plenamente a faculdade 

que lhe é garantida. Por fim, revela-se que o jus postulandi não se sustenta mais como 

possibilidade, tendo em vista que a matéria chegou ao Congresso Nacional em forma de 

Projeto de Lei e os parlamentares apresentaram-se favoráveis à reorganização do jus 

postulandi, ante a figura indispensável do causídico para a administração da justiça.  

 

Palavras-chave: jus postulandi, Justiça do Trabalho, acesso à justiça, advogado e projeto de 

lei. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the factors that contributed to the inapplicability of jus postulandi 

in labor law, although still determined in the Consolidation of Labor Laws and confirmed by 

the decisions of the Superior Labor Court. Regarding the political and historical factors 

related to the moment when the jus postulandi was introduced, it is noticeable that at that time 

the application of the mentioned postulate was timely and acceptable because it was an 

administrative justice, mainly governed by the principle of informality. The following topic 

deals with access to justice and the attempt to keep the referred postulate under the argument 

that the choice arbitrated by the law guarantees to the worker    greater access to the Judiciary. 

However, currently, the structure of Justice and its law enforcement have become more 

complex, making it impossible for a layman to fully exercise the option afforded to him. 

Finally, it is revealed that the jus postulandi no longer holds as a possibility, given that the 

matter was subjected to the National Congress in the form of Bill and parliamentarians were 

favorable to the reorganization of the jus postulandi, before the indispensable figure of the 

barrister for the administration of justice. 

 

Keywords: jus postulandi, labor courts, access to justice, attorney and bill. 
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INTRODUÇÃO 

 

 É notório que após a ampliação da competência da Justiça do Trabalho sobreveio o 

crescimento das demandas nesta especializada e, portanto, tornou-se necessário iniciar 

estudos sobre essa nova dinâmica.  

 No que tange ao instituto do jus postulandi, que na Justiça do Trabalho entende-se por 

ser a faculdade conferida à parte de litigar sem a assistência de advogado, sua manutenção no 

ordenamento celetista ainda constitui um assunto delicado desde a promulgação da 

Constituição da República de 1988, intensificado com a reforma do judiciário com o advento 

da Emenda Constitucional nº 45, de 31 de dezembro de 2004. 

 Observe que a redação do caput do artigo 791, da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

é incompatível com dispositivo constitucional do artigo 133, uma vez que a Lei Maior 

transforma a assistência, anteriormente facultativa, em obrigatória. Poderia a Constituição 

criar exceção à regra, no entanto, o referido artigo é genérico, abrangendo também a seara 

trabalhista.  

 A importância do tema é significativa, tendo em vista o aumento de dissídios e a 

complexidade nos entendimentos sobre questões trabalhistas, torna-se inviável a manutenção 

do jus postulandi neste viés. 

Inicialmente, o presente estudo apontará a conceituação e delimitação do jus 

postulandi, evidenciando o contexto histórico no qual sua criação foi possibilitada, a fim de se 

compreender as implicações inseridas na conjuntura abordada. 

O capítulo seguinte abordará o tema acesso à justiça, de uma concepção tradicional 

para, posteriormente, analisarmos as barreiras atuais do acesso à justiça combinada com a  

problemática relacionada ao jus postulandi, numa época em que a complexidade do direito 

material e processual trabalhista alberga questões essencialmente técnicas. Os críticos do 

mencionado instituto sustentam que a conservação do jus postulandi insere o jurisdicionado 

numa posição muito frágil dentro da relação jurídico-processual, além de partilhar atmosfera 

pouco familiar e muitas vezes nada amigável para a solução do conflito.  

Por fim, demonstrar-se-á as limitações encontradas na conjuntura atual para a 

manutenção do jus postulandi, considerando as inovações tecnológicas e a incongruência com 

próprio ordenamento jurídico e as demandas ajuizadas na Justiça laboral. 
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Para isso, a técnica de pesquisa utilizada foi a teórico-conceitual, envolvendo 

apreciação crítica dos aspectos que serão abordados ao longo do estudo. As principais fontes 

de pesquisa foram produções documentais, doutrinárias e acadêmicas sobre o tema e seus 

desdobramentos. 
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1.  JUS POSTULANDI: CONCEITO E NOÇÕES GERAIS 

  

 Consagrado instituto do direito processual trabalhista, o jus postulandi, quando 

traduzido literalmente, significa “direito de postular”, mas sua real significância na seara 

trabalhista não pode ser absorvida apenas com a mera tradução dos vocábulos jus e postuandi. 

Mais do que isso, o jus postulandi é a faculdade que possui a parte de litigar em juízo 

independentemente do patrocínio de advogado, sendo a ausência deste uma questão peculiar 

observada na seara justrabalhista e alvo de vários debates doutrinários acerca das vantagens e 

desvantagens da sua aplicação e utilização. 

 É importante frisar que a faculdade de postular em juízo sem a assistência de 

advogado não é privativa da Justiça do Trabalho brasileira, mas uma prática observada em 

outros órgãos de litígio trabalhista em diversos países do mundo. Ademais, o referido instituto 

também é adotado no processo civil brasileiro nos casos previstos em lei.  

 O precedente mais antigo e que serviu de inspiração para o surgimento desse instituto 

é o Conseil des Proud’hommes da França, cujas origens podem ser encontradas no século XIII 

e, posteriormente, reestabelecidas por Napoleão Bonaparte em 1806
1
. 

 Sobre o conceito e delimitação do jus postulandi, convém que se discriminem as 

terminologias utilizadas em outros campos do Direito Processual e aquela utilizada, em 

especial, no âmbito Processual Trabalhista. 

 A capacidade postulatória é a aptidão de estar em juízo defendendo causa própria ou 

de terceiro, privativa dos profissionais regularmente habilitados no quadro da Ordem dos 

Advogados do Brasil ou representante do Ministério Público. Reconhecida pelo ordenamento 

processual civil, em regra, para alguns doutrinadores como Moacyr Amaral Santos e 

Humberto Theodoro Júnior
2
, compreende um pressuposto processual destinado 

exclusivamente à atuação de causídicos.  

 No processo trabalhista, bem como nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais (art. 9º da 

Lei n. 9.099/1995
3
), Juizados Especiais Cíveis Federais (art. 10 da Lei 10.259/2001

4
) e, na 

                                                           
1
GIGLIO, Wagner D. A nova Constituição e a necessidade de advogado nos processos trabalhistas. Revista do 

Tribunal Superior do Trabalho. Brasília, X, p.73/75, janeiro de 1989. 
2
CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil. Volume I – 22ª Ed., Lumen Juri, Rio de 

Janeiro, 2012, p. 231. 
3
Lei nº 9.099/1995, “Art. 9º: Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão 

pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória”.   
4
Lei nº 10.259/2001, “Art. 10: As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou 

não.”   
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seara criminal (arts. 654 e 623, ambos do Código de Processo Penal
56

), existe a possibilidade 

de se praticar pessoalmente atos processuais
7
 de seu interesse em juízo. Todavia, a utilização 

desse instituto no primeiro caso não é ilimitada e indiscriminada, como leva a crer pela 

redação dos arts. 791
8
 e 839

9
, inciso a, ambos da CLT, cuja falta de integralidade ao texto 

legal deve ser suprida por meio de jurisprudência e súmulas provenientes do Tribunal 

Superior do Trabalho. 

 Quanto à sua aplicabilidade, alguns aspectos devem ser atentados: i) a abrangência da 

expressão até o final contida no caput do art. 791 da CLT; ii) restrição ou não a empregados e 

empregadores, considerando-se que a Emenda Constitucional nº 45 ampliou a competência da 

Justiça do Trabalho; iii) restrição às causas que não demandem manejo de ações especiais não 

contempladas pela CLT
10

. 

 Antes de prosseguir com a análise dos aspectos supramencionados, importa ressaltar 

que, em 2010, o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula nº 425, restringindo o alcance 

do jus postulandi às partes, in verbis: 

 
JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE. O jus 

postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do 

Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a 

ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal 

Superior do Trabalho
11

.  

  

 Considerando que os recursos destinados ao TST e as ações incluídas na súmula sejam 

apelos eminentemente técnicos, a parte desprovida da assistência de um profissional 

capacitado para promovê-los estaria inserida numa situação totalmente malograda. 

                                                           
5
Código de Processo Penal, “Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor 

ou de outrem, bem como pelo Ministério Público”.   
6
Código de Processo Penal, “Art. 623. A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador 

legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão”.  
7
LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho – 11ª edição, Ltr, São Paulo, 2013, p. 

8
Consolidação das Leis Trabalhistas. “Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar 

pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. § 1º - Nos dissídios 

individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, 

solicitador, ou provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2º - Nos dissídios coletivos é 

facultada aos interessados a assistência por advogado. § 3
o
  A constituição de procurador com poderes para o 

foro em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal do 

advogado interessado, com anuência da parte representada”.  
9
Consolidação das Leis Trabalhistas. “Art. 839 - A reclamação poderá ser apresentada: a) pelos empregados e 

empregadores, pessoalmente, ou por seus representantes, e pelos sindicatos de classe” 
10

CHAVES, Daniela Lustoza Marques de Souza. Partes e Procuradores, in CHAVES, Luciano Athayde (org.), 

Curso de Processo do Trabalho –2ª Ed., Ltr, São Paulo, 2012, p. 374. 
11

Disponível em <http://www.tst.jus.br/sumulas>. Último acesso em 02/11/2014. 
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 A interpretação literal do art. 791, da CLT, assinala quem poderá exercer o direito dele 

oriundo e prevê como detentores do exercício do jus postulandi, especificamente, os 

empregados e empregadores. Desse modo, numa interpretação literal e restritiva, somente nas 

lides decorrentes de relação de emprego as partes poderiam utilizar-se da faculdade prevista 

em lei. 

Ora, diante disso, estaria o artigo celetista, de redação original, em colisão a alteração 

disposta na Emenda Constitucional n. 45/2004, que ampliou sobremaneira a competência 

desta Especializada, incluindo no caput e no inciso IX do art. 114 da Constituição Federal
12

 a 

previsão de julgamento de quaisquer demandas relativas às relações de trabalho em geral. 

Ressalte-se que, anteriormente, a Justiça Trabalhista era competente para julgar dissídios 

oriundos de relação de emprego e a Justiça Comum, os decorrentes de relação de trabalho. 

Com o advento da supracitada emenda a restrição não mais impera em relação à competência 

do juízo trabalhista. 

Essa interpretação traduz, no entanto, certa ofensa ao princípio da igualdade, pois 

colocaria as categorias especiais de trabalho à margem de um benefício de ordem social 

extremamente relevante, garantidor do acesso à justiça na ordem trabalhista
13

. Entretanto, a 

restrição encontra amparo na redação da Instrução Normativa nº 27/2005 do TST, cuja 

aplicação de honorários advocatícios, tanto nos casos de sucumbência recíproca quanto 

naqueles de mera sucumbência, estará restrita às lides não decorrentes de “relação de 

emprego”, conforme arts. 3º, § 3º e 5º da referida IN, in verbis: 

Art.3º Aplicam-se quanto às custas as disposições da Consolidação das Leis do 

Trabalho.  

(...) 

§ 3º Salvo nas lides decorrentes da relação de emprego, é aplicável o princípio da 

sucumbência recíproca, relativamente às custas.  

(…) 

Art. 5º Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários 

advocatícios são devidos pela mera sucumbência
14

.  

 Nas lições de Maurício Godinho Delgado, resta evidente que há, de fato, uma 

distinção que precisa ser esclarecida. O vínculo de trabalho define-se por toda relação jurídica 

cuja prestação essencial está centrada em uma obrigação de fazer de natureza composta pelo 

                                                           
12

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,  “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e 

julgar. [...]IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”. 
13

ALMEIDA, Dayse Coelho de. Acesso à justiça e o jus postulandi das próprias partes no direito do 

trabalho: Alcance da justiça ou quimera jurídica?. São Paulo: Letras Jurídicas, 2012, p. 102. 
14

BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Resolução n. 126, de 16 de fevereiro de 2005 [Instrução Normativa n. 

27]. Disponível em <http://www3.tst.jus.br/DGCJ/instrnorm/27.htm>. Último acesso em dez/2014. 
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labor humano, isto é, refere-se a toda modalidade de contratação de mão de obra 

contemporaneamente conhecida. Seria, portanto, o gênero de todo ajuste de prestação de 

trabalho admitido pelo mundo jurídico presente. Ao mesmo tempo, a relação de emprego é, 

tão somente, uma modalidade específica de relação de trabalho de natureza singular perante 

as outras modalidades existentes ordenamento jurídico vigorante
15

.  

 Assim, extrai-se o entendimento de que a relação de emprego está contida na relação 

de trabalho, sendo uma espécie do gênero relação de trabalho. Para configurar um vínculo de 

emprego há que se identificar cinco características, são elas: prestação de trabalho por pessoa 

física, pessoalidade, não eventualidade do serviço, subordinação e onerosidade da prestação. 

 Nas lições de Sérgio Pinto Martins, a redação do art. 442, caput, da CLT
16

 afirma sua 

concepção mista quando equipara o contrato de trabalho à relação de emprego. Martins 

também revela que a concepção mista foi resultado de uma Comissão de elaboração da CLT 

composta de dois pares antagônicos, isto é, dois institucionalistas (Rêgo Monteiro e Dorval 

Lacerda) e dois contratualistas (Arnaldo Süssekind e Segadas Vianna). Nas palavras de 

Martins: 

 
A relação de trabalho é a relação jurídica objetiva, que cria direitos e obrigações 

derivados da prestação de trabalho. A relação é o conteúdo do contrato. O contrato é 

a estrutura jurídica da relação. O contrato de trabalho dá origem à relação de 

trabalho. 

O contrato de Trabalho, na verdade, já é uma relação jurídica de trabalho, mesmo 

não existindo prestação de serviços, pois gera direitos e obrigações.
17

 

 

 Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, “a ampliação da competência da Justiça do 

Trabalho para as demandas oriundas da relação de trabalho – não de emprego – deve estar 

centrada no fator ‘trabalho’ e pela sua afinidade com a relação de emprego”, dado que seu 

objetivo tem sido a inclusão social daqueles trabalhadores ao rápido e efetivo acesso à 

justiça
18

. 

 Embora ainda haja discussão, na doutrina e na jurisprudência, acerca da extensão da 

competência trabalhista, as demandas oriundas da relação de trabalho, desde a promulgação 

da EC nº 45, estão sendo ajuizadas e julgadas pela Justiça do Trabalho, o que antes era 

                                                           
15

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho – 9ª Ed., LTr, São Paulo, 2010, p. 266. 
16

Consolidação das Leis Trabalhistas, “Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, 

correspondente à relação de emprego”. 
17

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho – 30 Ed., Atlas, São Paulo, 2014, p. 105. 
18

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. op. cit., nota 07, pp. 217-218. 
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competência derivada, agora é competência originária incluída no conceito de “relações de 

trabalho”. 

 No presente estudo, defende-se o entendimento de que os litigantes quando 

representados por seus advogados dispõem de condições psicológicas e intelectuais de 

colaborar para a consecução da controvérsia, pois o conhecimento técnico é a razão que 

legitima a atuação do causídico na defesa das partes
19

.  

 A Consolidação das Leis Trabalhistas, aprovada em 1º de maio de 1943, a qual reúne 

no mesmo texto o direito material e direito processual, prevê em seu art. 791 que empregados 

e empregadores poderão acompanhar pessoalmente suas reclamações até o final. Entretanto, 

esta questão encontra óbice no art. 133 da Constituição da República de 1988, pois evidencia 

a presença indispensável da figura do advogado na administração da justiça. 

 Dada a divergência entre o texto da CLT e a previsão constitucional, discussões sobre 

a efetividade do jus postulandi no escopo trabalhista ganharam cada vez mais espaço. 

Tornaram-se recorrente as abordagens no sentido de que o dispositivo celetista não teria sido 

recepcionado pela nova ordem constitucional
20

, ante as ideias contrapostas elaboradas pelo 

Poder Constituinte. 

Diante disso, o Tribunal Superior do Trabalho passou a admitir a aplicação do  

instituto até que fosse elaborada lei regulamentando o art. 133 da Carta Magna. 

Posteriormente, nos autos da ADI nº 1.127-8, proposta pela Associação dos Magistrados do 

Brasil – AMB, o STF entendeu que a capacidade postulatória do advogado não é obrigatória 

nos Juizados Especiais, na Justiça do Trabalho e na Justiça de Paz. 

Assim, para entendermos as implicações atuais do emprego do jus postulandi na 

Justiça Trabalhista será preciso ressaltar a evolução do instituto desde o advento da 

Consolidação dos Direitos dos Trabalhadores a partir da República Velha. 

 

1.1. CONTEXTO HISTÓRICO E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS 

TRABALHISTAS ANTES DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1988 
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 Antes de mencionar o surgimento do jus postulandi na seara trabalhista, será 

preciso analisar o contexto histórico no qual esse direito está inserido e a ampliação das 

medidas protetivas do trabalhador durante os governos que se seguem. 

 

1.1.1 A REPÚBLICA VELHA (1889-1930) 

 

 Iniciando o estudo, atente-se para o período compreendido entre 1889 e 1930, 

conhecido com República Velha, que foi marcado pelo aparecimento de projetos isolados de 

proteção ao trabalhador, dentre os quais se destacam as medidas protetivas aos empregados 

industriais urbanos. 

 Apesar do advento da Lei Áurea em 1888, que trouxe ao Brasil uma nova realidade, 

considerando o aumento significativo na demanda de mão de obra barata e desqualificada, até 

1919 imperava a concepção de um liberalismo-conservador-escravista que conduzia os 

trabalhadores à sua própria sorte, segundo Jorge Luiz Souto Maior. Neste período, o Estado 

legiferava em doses homeopáticas nas questões trabalhistas, já que as pressões político-

ideológicas afastavam a atuação do Estado em uma política social definida
21

. 

 Durante a República Velha, o Brasil, país ainda de base essencialmente rural, dava 

sinais de que pretendia estabelecer-se como uma nação também voltada para o setor 

industrial. A expansão da malha ferroviária permitia o crescimento dos estados tanto no setor 

industrial quanto no setor agrícola. Assim, em decorrência do aparente incremento do setor 

secundário, bem como de outros serviços ligados à atividade, as condições de trabalho 

melhoravam na medida em que novas leis protetivas surgiam no ordenamento jurídico pátrio, 

por exemplo, em 1890, o ora Ministro da Agricultura, Demétrio Nunes Ribeiro, concedeu 

férias anuais e remuneradas de 15 dias aos ferroviários da Estrada de Ferro Central do Brasil.  

 A Constituição de 1891, segunda do Brasil e primeira da República, marcou a 

transição da Monarquia para a República, mas também garantiu o livre exercício de qualquer 

profissão e assegurou a liberdade de associação. Foi, dessa forma, essencial para que o Corte 

Superior considerasse lícita a organização dos sindicatos.  

 Mais de uma década depois, em 1903, o Decreto nº 979 facultou aos profissionais da 

agricultura e da indústria rural a organização para defesa de seus interesses. Somente mais 
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tarde, com o advento do Decreto nº 1.637/1907, a organização sindical lícita foi estendida aos 

trabalhadores urbanos. 

 A década de 10 foi especialmente interessante para o direito do trabalho em nível 

mundial, uma vez que em 1917 ocorreu a promulgação da Constituição do México, primeira 

Carta Maior a proteger os direitos dos trabalhadores e, em seguimento, no ano de 1919 foi a 

vez da Constituição do Império Alemão, conhecida como Constituição de Weimar, trazer em 

seu corpo garantias e direitos trabalhistas.  Ressalte-se, por oportuno, que no mesmo período 

houve a criação da Organização Mundial do Trabalho por meio do Tratado de Versalhes, 

agência das Nações Unidas que tem por missão promover oportunidades para que homens e 

mulheres possam ter acesso a um trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, 

equidade, segurança e dignidade
22

.  

 Diante do contexto mundial supracitado, o Brasil passou a adotar mais garantias e a 

resguardar mais direitos aos trabalhadores. Em 1919, criou-se o instituto do acidente de 

trabalho. 

 No âmbito processual, a Lei Estadual nº 1.869, de 10 de outubro de 1922, criou os 

primeiros tribunais do trabalho no país, foram eles os Tribunais Rurais de São Paulo, 

constituídos por três membros, um designado pelo trabalhador, outro pelo empregador 

(proprietário de terra ou fazendeiro) e, por fim, um juiz, sem, no entanto, obter resultado 

satisfatório
23

. 

 Ante a conjuntura progressista do reconhecimento dos direitos laborais pelo Estado, 

emergiu-se, na política, interessante discurso social em que se lançou a missão de 

regulamentar o trabalho, tal como ocorrido em 1923, com a promulgação da Lei Eloy Chaves, 

Lei nº 4.682, que previa a estabilidade decenal apenas para os ferroviários.  

 No mesmo ano, criou-se, no plano da União, o Conselho Nacional do Trabalho, 

contido no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, na qualidade de órgão consultivo 

do Poder Público Federal no tocante às questões trabalhistas e previdenciárias. Embrião da 
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Justiça do Trabalho, que apesar não ser um órgão com função jurisdicional, atuava 

enfrentando questões trabalhistas em âmbito administrativo do Estado Federal brasileiro
24

. 

 Em 1925, o governo publicou o Decreto nº 4.982, de 24 de dezembro, que instituiu o 

direito a 15 dias de férias aos empregados e operários. Esta iniciativa foi, sem dúvida, um 

marco da mudança da postura do Estado frente à questão trabalhista, antes mesmo do governo 

Vargas. O advento do referido decreto resultou a edição de mais uma norma em defesa dos 

trabalhadores, desta vez em relação aos direitos dos menores que proibia o emprego de 

crianças com idade inferior a 14 anos nas indústrias, limitava a jornada de trabalho em 6 horas 

para menores de 18 anos, concedia 1 hora de intervalo intrajornada e vedava o trabalho 

noturno destes adolescentes, medidas estas que mais uma vez levantavam forte oposição da 

classe patronal industrial. Em 1927 o Decreto nº 17.934-A estabeleceu idade mínima de 12 

anos para o trabalho e a proibição do trabalho noturno no setor de mineração. 

 Numa segunda etapa, em decorrência da queda do ciclo cafeicultor proveniente da 

crise do Estado Liberal e da República Velha, ascendeu ao poder por meio de um golpe militar 

Getúlio Vargas, que governaria o Brasil por um período ininterrupto de 15 anos.  

 

1.1.2 A ERA VARGAS (1930-1945) 

 

Embora o governo aqui tratado tenha sido, em síntese, um modelo centralizador e 

autoritário, há que se ressaltar a segurança evolutiva trazida com o surgimento e consolidação 

do Direito do Trabalho brasileiro, ainda que pautado por uma legislação de forte controle 

estatal e cerceamento de movimentos sociais. 

 Vargas adotara uma política de tutela paternalista ao trabalhador
25

 que mediante o 

Decreto nº 19.433/1930 estabeleceu a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, órgão responsável pelo “estudo e despacho de todos os assuntos relativos ao 

trabalho, indústria e comércio”, conforme dicção do art. 2º. 

 Antes mesmo do advento da Consolidação das Leis Trabalhistas, o governo de Vargas 

criou dois organismos para solução de conflitos, quais sejam: i) as Comissões Mistas de 

Conciliação (Decreto nº 21.396/1932), órgãos de conciliação sem competência para julgar, 
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mas organizados para atuar nos conflitos coletivos e ii) as Juntas de Conciliação e Julgamento 

(Decreto nº 22.132), a fim de dirimir os conflitos individuais. 

 Em 1934, Vargas promulgava a 2ª Constituição Republicana. A Era Vargas elevou o 

Direito do Trabalho ao status jurídico concreto de direito positivado e específico por meio da 

Consolidação das Leis Trabalhistas
26

, embora a Justiça do Trabalho, neste momento, ainda 

fosse um órgão administrativo integrante do Poder Executivo Federal e vinculado ao recém-

criado Ministério do Trabalho. Atente-se para a redação do art. 122 da Constituição de 1934: 

 
Art. 122 - Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas pela 

legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se aplica o disposto 

no Capítulo IV do Título I.  

Parágrafo único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e das Comissões de 

Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de membros, metade pelas 

associações representativas dos empregados, e metade pelas dos empregadores, 

sendo o presidente de livre nomeação do Governo, escolhido entre pessoas de 

experiência e notória capacidade moral e intelectual
27

. 

  

 Dentre os dispositivos acrescentados na nova Lei Maior, destacam-se aqueles 

referentes ao salário-mínimo, jornada diária de oito horas, férias, repouso semanal (não 

remunerado), pluralidade sindical, criação da Justiça do Trabalho, porém ainda não integrante 

do Poder Judiciário.  

 No ano posterior, a Lei nº 62/1935 disciplinou a rescisão do contrato de trabalho, bem 

como a justa causa, aviso prévio e estabilidade decenal para os empregados de indústrias e do 

comércio.  

 Nesse momento, frente ao Golpe Ditatorial de 1937 e com o Congresso Nacional 

fechado, foi dada competência normativa aos tribunais trabalhistas. Vargas, então, outorgou a 

Constituição de 1937, também chamada de Constituição Polaca, por estabelecer 

determinações fascistas de gerenciamento do Estado em respeito aos interesses do governante, 

a qual se definiu pela rigidez e o aparente corporativismo.  

Ela, no entanto, manteve o elenco de direitos ancorados na Constituição anterior e 

garantiu outros direitos coletivos, destaque para o Decreto-lei nº 39/37 que disciplinou a 

execução nos julgados nos conflitos entre empregados e empregadores. 

Apesar das medidas ditatoriais, o Decreto-lei nº 1.237, datado em 2 de maio de 1939, 

reorganizou a Justiça do Trabalho, bem como criou o Conselho Nacional do Trabalho e os 
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Conselhos Regionais do Trabalho. Com o Decreto-lei nº 1.346, de 15 de junho de 1939, criou-

se a Procuradoria do Trabalho, composta pela Procuradoria-Geral, funcionando junto ao 

Conselho Nacional do Trabalho, e as Procuradorias Regionais do Trabalho, atuando nos 

Conselhos Regionais
28

, conforme dicção da alínea a, do artigo 14: 

 
Art. 14. A Procuradoria do Trabalho será composta: 

a) da Procuradoria Geral, funcionando junto ao Conselho Nacional do Trabalho e, 

ainda, como orgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do 

Trabalho, Indústria Comércio; Regionais, e com idênticas funções de coordenação 

entre estes e as autoridades locais do Ministério
29

. (sic) 
 

 Entretanto, somente anos mais tarde, em 1º de maio de 1941 a Justiça do Trabalho foi, 

formalmente, instalada por Vargas. Seu caráter federal e republicano emergia-se de várias 

maneiras, como na presença da corte nacional, Conselho Nacional do Trabalho com sede na 

capital, e dos espalhados órgãos colegiados de segundo grau ao longo de todo o território. 

 No dia 02 de maio, o Presidente da República em ato público realizado no campo de 

futebol do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, capital da República, registrava o discurso de 

instalação da Justiça do Trabalho, conforme abaixo: 

 

A Justiça do Trabalho, que declaro instalada neste histórico Primeiro de Maio, tem 

essa missão. Cumpre-lhe defender de todos os perigos a nossa modelar legislação 

social-trabalhista, aprimorá-la pela jurisprudencia coerente e pela retidão e firmeza 

das sentenças. Da nova magistratura outra coisa não esperam o governo, 

empregados e empregadores, e a esclarecida opinião nacional. Mas não terminou a 

nossa tarefa. Temos a enfrentar corajosamente sérios problemas de melhoria das 

nossas populações, para que o conforto, a educação e a higiene não sejam privilegio 

de regiões ou zonas. Os beneficios que conquistastes devem ser ampliados aos 

operarios rurais, aos que, insulados nos sertões, vivem distantes das vantagens da 

civilização. Mesmo porque, se o não o fizermos, correremos o risco de assistir ao 

êxodo dos campos e ao superpovoamento das cidades, desequilíbrio de 

consequências imprevisiveis, capaz de enfraquecer ou anular os efeitos da campanha 

de valorização integral do homem brasileiro para dotá-lo de vigor economico, saude 

fisica e energia produtiva.
30

 

 

Então, considerando a ascensão dos direitos da classe trabalhadora no decorrer das 

décadas, ainda de forma tímida e progressiva, tornou-se forçoso o estabelecimento de uma 

Justiça permanente e investida de jurisdição.  
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 Diante disso, na era Vargas, o Direito do Trabalho começou a se fixar como 

prerrogativa legal autônoma. Nesse governo, houve uma preocupação maior com o 

consequente alargamento do estudo e do ordenamento jurídico quanto às questões sociais e 

relações de trabalho. 

Esse estudo culminou na aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho pelo 

Decreto-lei nº 5.432, de 1º de maio de 1943, que sistematizou em um único texto as leis 

trabalhistas que até então existiam de forma esparsa
31

. 

 Dado o estabelecimento da CLT no ordenamento jurídico brasileiro, o país, em síntese, 

ainda possuía uma economia essencialmente agrária, que progredia paulatinamente no setor 

industrial, com uma população de maioria analfabeta e verdadeiro abismo social entre as 

classes que compunham a sociedade naquela época
32

. Diferentemente do imaginado, nos 

primeiros anos de instalação a Justiça Trabalhista a estrutura já demonstrava ingerência em 

dar seguimento ao montante litigioso que se originava, dificultando a manutenção da 

celeridade, como relata Martins Filho: 

 
Desde os seus começos, a Justiça do Trabalho viu-se assoberbada pela quantidade 

enorme de demandas que lhe eram trazidas para solução. A sobrecarga de trabalho 

tanto nas Juntas como nos TRTs e especialmente no TST levavam a que o modelo 

idealizado, de uma Justiça célere e simples, com a concentração de instrução e 

julgamento numa única audiência e a redução das vias recursais se tornasse um ideal 

nunca atingido. (...) A tentativa de solução, pela elaboração de pauta com até 20 

audiências de conciliação e audiência no mesmo dia, na ilusão de dar vazão às 

reclamatórias, mostrou-se contraproducente, uma vez que, a partir de então, passou a 

audiência a ser fragmentada, fugindo do modelo idealizado pela CLT. (...) Isso só 

obrigava o trabalhador a ter de voltar várias vezes a juízo, não proporcionando a 

pretendida celeridade processual.
33

 

   

 

1.1.3 PERÍODO PÓS ERA VARGAS (1945-1964) 

 

Diante do crescente desprestígio vivido por Getúlio Vargas à medida que se tornava 

claro o fim da Segunda Guerra Mundial, o Presidente viu-se forçado a conceder anistia aos 

presos políticos, além de permitir a liberdade de organização partidária, convocou uma nova 
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Assembleia Nacional Constituinte, marcando novas eleições. Entretanto, em 29 de outubro de 

1945, Vargas foi coagido pelas tropas militares a renunciar o cargo de Presidente da 

República. 

Em 1946, com a destituição de Getúlio Vargas no ano anterior, foi promulgada a nova 

Constituição da República, considerada a Carta de redemocratização do Brasil. As liberdades 

que o próprio Getúlio Vargas havia acrescentado à Constituição em 1934 e que foram 

retiradas por ele mesmo em 1937 voltaram a integrar a Carta de 1946, a qual 

constitucionalizou a existência da Justiça do Trabalho, com sua plena inclusão ao Poder 

Judiciário. O CTN passou a ser denominado Tribunal Superior do Trabalho 

Em relação aos direitos trabalhistas, a Carta dispunha sobre participação dos 

empregados nos lucros da empresa, repouso semanal remunerado, feriados, estabilidade 

decenal a todos os trabalhadores, reconhecimento do direito de greve, inclusão da Justiça do 

Trabalho no Poder Judiciário (retirado da esfera do Poder Executivo)
34

, porém com a 

manutenção da representação classista, composta por vogais indicados pelos sindicatos 

(laboral e patronal) e presidida por um Juiz de Direito ou bacharel nomeado pelo Presidente 

da República.   

 

1.1.4 DITADURA MILITAR (1964-1985) 

 

Não obstante os direitos trabalhistas viessem progredindo no ordenamento legal, era 

perceptível que a fragilizada Justiça atuava de acordo com os interesses políticos e 

econômicos. Em apertada síntese, o período compreendido entre a Constituição de 1967 e a 

Emenda Constitucional nº 1 de 1969, manteve inalterada a estrutura da Justiça do Trabalho. 

 Na seara processual, a Lei nº 5.584/1970 trouxe uma série de alterações, dentre as 

quais, a redação do artigo 14 e seguintes, que atribuiu às entidades sindicais profissionais a 

incumbência de prestar assistência judiciária aos trabalhadores sem meios econômicos para 

contratar advogado. A lei ainda prevê que nas comarcas onde não houver Juntas de 

Conciliação e Julgamento ou não existir Sindicato na categoria profissional será encargo dos 

“Promotores Públicos”
35

 ou Defensores Públicos a prestação de assistência judiciária aos 
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trabalhadores. 

 
Art 14. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a Lei nº 

1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato da categoria 

profissional a que pertencer o trabalhador. 
§ 1º A assistência é devida a todo aquêle que perceber salário igual ou inferior ao 

dôbro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior 

salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar, 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

§ 2º A situação econômica do trabalhador será comprovada em atestado fornecido 

pela autoridade local do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante 

diligência sumária, que não poderá exceder de 48 (quarenta e oito) horas. 

§ 3º Não havendo no local a autoridade referida no parágrafo anterior, o atestado 

deverá ser expedido pelo Delegado de Polícia da circunscrição onde resida o 

empregado. 

Art 15. Para auxiliar no patrocínio das causas, observados os arts. 50 e 72 da Lei nº 

4.215, de 27 de abril de 1963, poderão ser designados pelas Diretorias dos 

Sindicatos Acadêmicos, de Direito, a partir da 4º Série, comprovadamente, 

matriculados em estabelecimento de ensino oficial ou sob fiscalização do Govêrno 

Federal. 

Art 16. Os honorários do advogado pagos pelo vencido reverterão em favor do 

Sindicato assistente. 

Art 17. Quando, nas respectivas comarcas, não houver Juntas de Conciliação e 

Julgamento ou não existir Sindicato da categoria profissional do trabalhador, é 

atribuído aos Promotores Públicos ou Defensores Públicos o encargo de prestar 

assistência judiciária prevista nesta lei. 

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, a importância proveniente da 

condenação nas despesas processuais será recolhida ao Tesouro do respectivo 

Estado. 

Art 18. A assistência judiciária, nos têrmos da presente lei, será prestada ao 

trabalhador ainda que não seja associado do respectivo Sindicato.
36

 (sem grifos no 

original) 

 

 A partir da década de 70, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil de 

1973, tornou-se recorrente o fenômeno chamado de civilização do Processo do Trabalho. 

Tratava-se de uma regular aplicação de institutos do Processo Comum aos processos 

trabalhistas, com base no art. 769 da CLT
37

. A previsão celetista visava a aplicação subsidiária 

do instrumento processual civil se, e somente se, não conflitassem com os princípios do 

sistema celetista
38

, principalmente, da celeridade e da oralidade. A exemplo da referida 

sinergia entre os institutos do processo comum e do trabalhista podemos citar a apresentação 

de rol de testemunhas, defesa prévia e réplicas. 
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1.2. O ADVENTO DA NOVA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA DE 1988 

 

 Passado esse período conturbado na história democrática do país, em que o regime 

ditatorial, estendido por longos 21 anos, restringiu direitos individuais e coletivos da 

população em prol da manutenção de um poder autoritário, a Constituição da República de 

1988 chegava com a esperança de limpar as duas décadas em que os direitos dos cidadãos 

foram subtraídos pela força militar instalada na política nacional. 

 A entrada em vigor da atual Constituição veio acompanhada de vários 

pronunciamentos e críticas de estudiosos trabalhistas quanto à manutenção do jus postulandi 

frente à orientação do art. 133 da Carta Magna. O mencionado artigo, inalterado até hoje, traz 

a figura do advogado como indispensável à administração da justiça, mas seria esta regra 

genérica também aplicada a Justiça Especializada? 

 A partir disso, houve um acirrado debate travado na doutrina sobre a aplicação deste 

dispositivo nos litígios em geral, mas, em 1989, apenas um ano depois de promulgada a 

Constituição, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 67.390-2/PR, de Relatoria 

do Ministro Moreira Alves, entendeu que o art. 133 não teve o condão de revogar normas 

especiais que, expressamente, autorizam o jus postulandi pela parte
39

. E o Tribunal Superior 

do Trabalho manifestou-se no mesmo sentido. 

 Importa trazer à baila a dicção completa do artigo analisado, já que se observado com 

cautela sua redação encontra óbice em alguns pontos, in verbis, “o advogado é indispensável à 

administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da 

profissão, nos limites da lei”. 

                                                           
39

HABEAS CORPUS. CAPACIDADE POSTULATORIA DO PACIENTE E IMPETRANTE. 

INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO 

PRINCÍPIO GERAL JA CONSTANTE DO ARTIGO 68 DA LEI 4.215/63, E PRINCÍPIO QUE DIZ RESPEITO 

A ADVOCACIA COMO INSTITUIÇÃO, NÃO LHE DEU CARÁTER DIVERSO DO QUE ELE JA TINHA, 

E, ASSIM, NÃO REVOGOU, POR INCOMPATIBILIDADE, AS NORMAS LEGAIS EXISTENTES QUE 

PERMITEM - COMO SUCEDE NO HABEAS CORPUS - QUE, NOS CASOS PREVISTOS 

EXPRESSAMENTE, EXERCA AS FUNÇÕES DE ADVOGADO QUEM NÃO PREENCHA AS CONDIÇÕES 

NECESSARIAS PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. - NÃO-OCORRENCIA, NO 

CASO, DA PRESCRIÇÃO ALEGADA. - NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO PARA O REEXAME 

APROFUNDADO DAS PROVAS, PARA VERIFICAR-SE SE FORAM, OU NÃO, INSUFICIENTES PARA A 

CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO. 

(HC 67390, Relator(a):  Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/1989, DJ 06-04-1990 PP-

02626 EMENT VOL-01576-01 PP-00047). Ementa extraída do sitio do Supremo Tribunal Federal: 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/visualizarEmenta.asp?s1=000150810&base=baseAcordaos>. Último 

acesso em 15/11/2014. 
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 A ambiguidade da expressão “nos limites da lei” abre dúvidas em relação ao conteúdo 

a que se faz referência, se é a todo o preceito ou somente à inviolabilidade do advogado no 

exercício de sua profissão. Caso a primeira condição seja a correta, a lei deverá disciplinar em 

que consiste a prática e a indispensabilidade do advogado na administração da justiça, só 

assim teremos o parâmetro para estabelecer a permanência ou extinção do jus postulandi.

 Nas palavras de Antônio Carlos Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido de 

Rangel Dinamarco: 

 
o advogado aparece como integrante da categoria dos juristas, tendo perante a 

sociedade a sua função específica e participando, ao lado dos demais, do trabalho de 

promover a observância da ordem jurídica e o acesso dos seus clientes à ordem 

jurídica.
40

 

 

 Segundo Wagner Giglio e Sergio Pinto Martins, a redação da norma constitucional não 

é uma inovação, visto que a questão já havia sido prevista no art. 68 da Lei nº 4.215/1963, 

antigo Estatuto da Ordem dos Advogados, atualmente revogado pela Lei nº 8.906/1994, com 

o mesmo entendimento ainda previsto no art. 2º do novo EOAB
41

.  

 Em 06 de setembro de 1994 foi proposta Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

1.127-8, requerida pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que, liminarmente, o STF 

concedeu suspensão da eficácia do inciso I, do art. 1º 
42

. Em decisão final, julgada em 17 de 

maio de 2006, a Excelsa Corte, a fim de eliminar a controvérsia, considerou inconstitucional a 

reserva absoluta do direito de postulação no Judiciário aos advogados, pois este é 

indispensável à administração da Justiça, mas sua presença, contudo, pode ser dispensada em 

certos atos jurisdicionais, suprimindo a expressão “qualquer” do art. 1º, inciso I do Estatuto da 

Advocacia. Ementa que segue: 

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO 

DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O 

PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA 

SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM 

PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - O 

advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode 

ser dispensada em certos atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é 

indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus 
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Geral do Processo. 28ª ed., São Paulo: Malheiros Editores Ltda., 2012, p. 250. 
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público. III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da 

inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. IV - A presença 

de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui 

garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da 

prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a 

norma. V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para 

que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus 

público. VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui 

uma prerrogativa indelegável do Estado. VII - A sustentação oral pelo advogado, 

após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar 

tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. VIII - 

A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita 

com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. IX - O 

múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser 

preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. X - O controle das salas 

especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. XI - A 

incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e 

seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na 

Constituição. XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer 

tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou 

fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser 

motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento 

dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo 

sigilo. XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente
43

. 

 

(STF - ADI: 1127 DF , Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 

17/05/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-105 DIVULG 10-06-2010 

PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-01 PP-00040) 

  

 Para Sérgio Pinto Martins o mandamento constitucional conferiu ao advogado, tão 

somente, reconhecimento da função de direito público exercida, não existindo nenhuma 

incompatibilidade desse dispositivo com a exceção legal do art. 791, da CLT, ou com qualquer 

outra previsão legal
44

. 

 Outros autores, como Alexandre de Moraes, afirmam que o jus postulandi disciplinado 

na CLT não estaria em atrito com o Estatuto da OAB
45

, logo, nada impede que a lei outorgue 

o jus postulandi a qualquer pessoa
46

.  Por outro lado, Amauri Mascaro Nascimento ensina que 

o jus postulandi é uma previsão permitida pela CLT, mas encontra obstáculo pela disposição 

do Estatuto da Ordem do Advogado do Brasil, ocorrendo, portanto, um atrito entre a lei 

processual e o Estatuto da OAB
47

. 
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 Com o advento da Emenda Constitucional nº 24/1999, que extinguiu a representação 

classista, a organização judiciária destes tribunais passou por significativas mudanças. 

Acrescentou ao texto constitucional, dentre as principais, o inciso III, do art. 111
48

 que prevê 

como órgão da Justiça do Trabalho os “Juízes do Trabalho” e no art. 116
49

, o exercício de juiz 

singular nas varas do trabalho.  

 Por esse motivo, houve a necessidade de adaptação da CLT aos parâmetros agora 

fixados na composição dos órgãos jurisdicionais. A partir disso, a Justiça do Trabalho 

constitui-se em três graus de jurisdição, as varas do trabalho que funcionam na 1ª instância, os 

Tribunais do Trabalho como 2ª instância e o Tribunal Superior do Trabalho como o 3º grau de 

jurisdição
50

. 

 Mais tarde, viu-se a necessidade de alterar a organização, bem como realizar ajustes na 

competência em razão da matéria e da pessoa referente à Justiça. Foi então, com a 

promulgação da EC nº 45/2004, que a Justiça do Trabalho ampliou sua competência em razão 

da matéria e da pessoa. 

 Dentre as mudanças mais polêmicas, importa citar a nova abrangência da competência 

para atuar em dissídios de “relação de trabalho”, quando, anteriormente, a práxis 

constitucional definia a competência da Justiça do Trabalho com base em um binômio 

“empregado” e “empregador”
51

. A alteração trazida pela citada emenda colocou óbice à 

dicotomia persistente na doutrina, pois, agora, qualquer litígio oriundo de relação de trabalho 

será processado perante essa justiça especializada
52

. 

 Com a chegada da modernidade, juntamente com o desenvolvimento das relações 

sociais, o Direito do Trabalho tornou-se mais complexo, visto que a CLT não mais pôde 

prever todas as questões envolvidas em uma lide. 

 Ademais, como se demonstrará no corpo deste trabalho, resta claro que o jus 

postulandi apesar de viável no plano teórico, mostra-se inviável no plano prático, pois 
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somente pela participação do causídico é que se proporciona ao cidadão o efetivo acesso à 

justiça. 
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2. DO ACESSO À JUSTIÇA 

  

 Superado o estudo sobre o conceito do jus postulandi e a evolução da legislação 

trabalhista no panorama histórico político brasileiro, o presente capítulo envolve a questão do 

acesso à justiça, bem como sua aplicabilidade na seara juslaborativa. 

 Considerando a constante transformação da sociedade juntamente com a evolução do 

conceito de democracia, a expressão “acesso à Justiça” estabelece limites reconhecidamente 

difíceis de serem traçados. No entanto, serve para definir dois objetivos básicos do sistema 

jurídico, o primeiro trata de um sistema acessível a todos em que as pessoas estão aptas a 

reivindicar seus direitos sob a proteção do Estado e o segundo, in continenti, traz a 

possibilidade de se produzir resultados individuais e socialmente justos
53

. 

 Hoje, o acesso está calcado numa concepção tridimensional do direito, que leva em 

conta a norma jurídica e, principalmente, os fatos e os valores que a permeiam
54

. 

 Os juristas Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na obra intitulada “Acesso à Justiça” 

elaboraram estudo com ensejo de facilitar a busca do cidadão pela solução jurisdicioanal do 

conflito, classificando-o em três ondas renovatórias do Direito Processual: i) a primeira onda 

versa sobre a gratuidade de justiça para os pobres; ii) a segunda onda analisa a representação 

dos interesses difusos e iii) a terceira onda, essencial neste trabalho, trata do acesso à 

representação em juízo, no que tange à reforma da assistência judiciária e à busca de 

mecanismos para a representação de interesses públicos. 

 Trata-se, portanto, de um direito fundamental sedimentado na Carta Constitucional de 

1988, com previsão expressa no art. 5º, inciso XXXV, visto que “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, ao lado, é claro, dos princípios do 

direito de ação, da inafastabilidade do controle jurisdicional, do juiz natural, do devido 

processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo. Ademais, 

a Constituição ao prescrever um conjunto de garantias para o amplo de acesso à justiça, não se 

limitou a instituir o mero acesso formal ao Poder Judiciário
55

. 

                                                           
53

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. (Trad.) Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre, 

Fabris, 1988, p. 8. 
54

LEITE, Carlos Henrique Bezerra, op. cit., nota 07, p.147. 
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 Lato sensu, a expressão “acesso à justiça” foi concebida como sinônimo de justiça 

social, que equivale à própria concretização do ideal universal de justiça
56

. Stricto sensu, o 

acesso à justiça pode ser entendido como o requisito fundamental de um sistema jurídico 

moderno e igualitário, capaz de garantir ao detentor do direito demandar adequadamente em 

juízo, garantindo, dessa forma, que todos tenham direito de ajuizar ação perante o Poder 

Judiciário.  

 Destaque-se, sobretudo, a importância de se proporcionar que a pretensão trazida pela 

parte ao processo tenha “uma solução que faça justiça a ambos os participantes do conflito e 

do processo
57

”, isto é, que os interessados tenham acesso a uma ordem jurídica justa através 

de meios constitucionalmente previstos para consecução dos objetivos. Assim, podemos 

asseverar que o acesso à justiça estará materializado se atuar em harmonia com outros 

princípios jurídicos, que uma vez somados disponibilizam a efetiva tutela jurisdicional. 

 

2.1 AS FASES DO ACESSO À JUSTIÇA E SUAS BARREIRAS PARA        

CAPPELLETTI E GARTH 

 

2.1.1 PRIMEIRA FASE 

 

 A classificação inicia-se com a chamada primeira onda, a qual se preocupa em 

assegurar a assistência judiciária aos pobres para que todos possam demandar perante o Poder 

Judiciário, por considerar que o obstáculo econômico impede tal manifestação.  

 Segundo Cappelletti e Garth, esse obstáculo é imposto aos indivíduos que não 

possuem condições financeiras de ajuizar uma ação, bem como de arcar com outras despesas 

a ela inerentes, quais sejam, a contratação de profissional habilitado para representá-lo em 

juízo, gastos com custas processuais, honorários sucumbenciais e periciais. 

 A primeira previsão constitucional à assistência judiciária gratuita no ordenamento 

jurídico pátrio foi na Constituição de 1934 durante o Governo provisório de Getúlio Vargas. 

No entanto, o pleno acesso dos economicamente hipossuficientes ocorreu pela previsão 

originária no § 35 do art. 141 da Constituição de 1946 e, posteriormente, regulamentada na 

Lei nº 1.060/50, a qual garantiu que os litigantes comprovadamente hipossuficientes em arcar 
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com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família encontram benesse 

no instituto da gratuidade de justiça. Assim dispõe o art. 2º da mencionada Lei: 

 

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no 

país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. 

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

  

 A promulgação da atual Constituição da República trouxe maior viabilidade no acesso 

do pobre à justiça, por força do inciso LXXIV, do art. 5º, uma vez que assegurou aos 

economicamente necessitados mais do que uma assistência judiciária gratuita. A redação do 

inciso contempla um posicionamento claramente amplo, quando se estabelece que o Estado 

deve prestar assistência judiciária integral e gratuita. 

 Cabe acrescentar que foi instituída também a Defensoria Pública, regulamentada pela 

Lei complementar nº 132/2009, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbida de orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa, em todos 

os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 

gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV, do art. 5º da Lei 

Maior. 

 

2.1.2 SEGUNDA FASE 

  

 Apesar de a gratuidade em tutela jurisdicional sobre interesses individuais ter sido 

assegurada na primeira onda, havia, porém, um problema em relação aos chamados direitos 

coletivos e difusos, pois não poderiam ser tutelados pelos mesmos instrumentos capazes de 

tutelar os direitos individuais. 

 Assim, a segunda onda, denominada por Cappelletti de “obstáculo organizacional no 

movimento de acesso à justiça”, concentra-se no esforço para melhorar o aparelhamento da 

justiça em prol de um maior acesso quanto à representação dos interesses difusos. Ao 

contrário dos interesses meramente individuais, os difusos culminaram na reforma da 

sistemática processual que era tida apenas como um assunto controverso entre duas partes 

sobre interesses individuais. Nesse momento, frise-se o constante movimento do direito, 
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diante da transformação da visão individualista clássica do processo civil para uma concepção 

social e coletiva
58

. 

 A solução proposta por Cappelletti é de natureza mista que consiste numa combinação 

de recursos, tais como as ações coletivas, as sociedades de advogados do interesse público, a 

assessoria pública e o advogado público podem auxiliar a superar o referido problema e 

possibilitar a condução eficiente da reivindicação dos interesses difusos. 

 O Brasil, com o intuito de viabilizar a adequada garantia de acesso à norma jurídica 

justa diante do surgimento de direitos sem caráter patrimonial, exerceu notória posição 

vanguardista no espeque internacional ao criar instrumentos viabilizadores do acesso à justiça 

de ações de interesse coletivo, por exemplo, ação civil pública, ação popular e mandado de 

segurança coletivo
59

. 

 

2.1.3 TERCEIRA FASE 

 

 A terceira onda, mais relevante nesse estudo sobre o jus postuandi, concentra-se no 

enfoque do acesso à justiça que busca analisar os fatores para o melhor aperfeiçoamento da 

solução dos conflitos. Pretende-se, assim, um “novo enfoque do acesso à justiça”, preocupado 

em encontrar meios capazes de garantir a devida prestação jurisdicional, a fim de satisfazer o 

titular da pretensão em seu acesso à justiça. Visa, sobretudo, utilizar as técnicas das primeiras 

ondas de reforma como meras possibilidades em um universo mais vasto. 

 Daí, surgem novos mecanismos judiciais que propõem, em especial, a celeridade do 

processo por meio dos juizados especiais, antecipação de tutela, procedimento sumaríssimo, 

além de outros elementos alternativos de composição extrajudicial, tais como arbitragem, 

mediação, conciliação e, na seara trabalhista, o termo de ajuste de conduta firmado perante o 

Ministério Público
60

. 

 Nesse prisma, a reforma do Judiciário que aconteceu no Direito brasileiro com a 

promulgação da EC nº 45/2004, procurou chegar a um modelo mais adaptado às exigências 
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do moderno Estado Democrático de Direito
61

, que tem como objetivo promover o bem 

comum e trouxe ao direito positivo a extinção dos juízes classistas na Justiça Trabalhista. 

 Portanto, a mudança da concepção unidimensional, calcada no formalismo jurídico, 

para uma concepção tridimensional do direito, que considera não apenas a norma jurídica em 

si, mas, também, os fatos e valores que a permeiam
62

, além da valorização de meios 

paraestatais de composição de conflito. 

 

2.2 AS BARREIRAS PARA O ACESSO À JUSTIÇA 

 

 Diante das ondas apresentadas por Cappelletti e Garth, no mesmo estudo, os juristas 

expõem três barreiras pelas quais as partes devem ultrapassar. A primeira, supramencionada, 

trata da dificuldade da parte hipossuficiente arcar com as custas judiciais, ainda que ingresse 

nos Juizados Especiais, uma vez que os altos custos da Justiça restringem o efetivo exercício 

do direito de demanda àqueles que não podem suportar esse ônus econômico e as delongas do 

litígio.  

 O segundo obstáculo reporta-se às “possibilidades das partes” no que tange aos 

recursos financeiros, à aptidão para reconhecer um direito e propor uma ação ou sua defesa e 

à familiaridade do litigante em demandar ou ser parte. Envolve, portanto, que a desigualdade 

de forças no processo seja no plano econômico, ou também psicológico e cultural dos 

contendedores. Em outras palavras, aquele que detém maior poder aquisitivo despenderá 

maiores recursos a seu favor, por exemplo, tendo auxílio de um assistente técnico para 

contraditar um laudo pericial ou apresentar defesa. 

 Por fim, a terceira barreira trata dos problemas especiais dos interesses difusos. 

Embora muitas pessoas possam desfrutar das vantagens angariadas nessas demandas, pouco 

são os indivíduos que se aventurariam ou empregariam gastos para litigar. Outro fator é a 

organização dos interessados, bem como a adequação das estratégias a serem seguidas, 
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considerando que um grande número de indivíduos pode prejudicar a ação coordenada e 

eficaz. 

 Nos apontamentos finais, quanto aos obstáculos mencionados, os juristas estabelecem 

a possibilidade de se eliminar um por um, exemplificando, para tanto, o descarte da 

representação por advogado em certos procedimentos, mas, tão logo, pondera seu 

apontamento, in verbis: 

 

Com certeza, no entanto, uma vez que os litigantes de baixo nível econômico e 

educacional provavelmente não terão a capacidade de apresentar seus próprios 

casos, de modo eficiente, eles serão mais prejudicados que beneficiados por tal 

‘reforma’. Sem alguns fatores de compensação, tais como um juiz muito ativo ou 

outras formas de assistência jurídica, os autores indigentes poderiam agora intentar 

uma demanda, mas lhes faltaria uma espécie de auxílio que lhes pode ser essencial 

para que sejam bem sucedidos. 

 

 Isso posto, o problema do acesso à justiça não está no mero ingresso em juízo. 

Demandar, por si só, não traz maiores entraves, pois este é facilmente realizado, mas o grande 

desafio é a resolução do litígio de forma justa e equânime. Nas palavras de Barros e Pinto, “o 

grande desafio está justamente em dar às partes a chamada ‘igualdade de armas’, derrubando 

os obstáculos de cunho econômico, social e temporal acima apontados”
63

. 

  

2.3 UMA VISÃO MODERNA SOBRE O ACESSO À JUSTIÇA 

 

 Como salienta Carlos Henrique Bezerra Leite, a nova concepção de acesso à justiça 

obedece à necessidade de se analisar a ciência jurídica processual e seu objetivo inseridos 

num contexto político, social e econômico. Para tanto, exige que o jurista e o operador do 

direito recorram a outras ciências, até a estatística, visando uma melhor reflexão sobre a 

amplitude e complexidade dos novos litígios na buscar alternativas de composição de 

conflito
64

. 

 Outrossim, acesso à justiça deve ser entendido como acesso à informação, à orientação 

jurídica e a todos os meios alternativos de resolução de conflitos, visto que, é, antes de tudo, 

uma questão de cidadania. 
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 De acordo com o exposto, a concepção de Cappelletti e Garth parte da ideia que o 

acesso ao Judiciário é uma realidade, entretanto, as inúmeras deficiências da máquina estatal 

impedem que este acesso alcance a plenitude almejada no plano da igualdade substancial.  

 O problema do acesso à justiça ganhou nova dimensão após o advento da Constituição 

Federal de 1988, a qual consagrou, no art. 5º, uma cadeia de direitos e garantias fundamentais 

e catalogou princípios constitucionais de âmbito processual, dentre eles merecem destaque os 

princípios da indeclinabilidade da jurisdição (inciso XXXV) e do devido processo legal 

(incisos LIV e LV).  

 Especificamente para o direito processual do trabalho, a promulgação da Carta Maior, 

em 1988, do Código de Defesa do Consumidor, em 1990 e da Lei de Organização do 

Ministério Público da União, em 1993, promoveu um acesso à justiça sob o bojo de três 

subsistemas, que, nas palavras de Bezerra Leite, organizam-se em “a) o subsistema de acesso 

individual (dissídios individuais e plúrimos); b) o subsistema de acesso ao Poder Normativo 

(dissídio coletivo); c) o subsistema de acesso metaindividual (ação civil pública)
65

”. 

 No plano prático, é salutar que o Estado ainda tente viabilizar a efetividade das 

garantias constitucionais do acesso à justiça para se chegar à paridade de forças entre as partes 

no processo. Para isso, a atuação da Defensoria Pública, em termos estaduais e federal, tenta 

viabilizar este acesso a todas as pessoas hipossuficientes, pois, consoante Cintra, Grinover e 

Dinamarco: 

 

Pelo que já foi dito, compreende-se que o Estado moderno exerce o seu poder para a 

solução de conflitos interindividuais. O poder estatal, hoje, abrange a capacidade de 

dirimir conflitos que envolvem pessoas (inclusive o próprio Estado) [...] 

E hoje, prevalecendo as ideias do Estado social, em que ao Estado se reconhece a 

função fundamental de promover a plena realização dos valores humanos, isso deve 

servir, de um lado, para pôr em destaque a função jurisdicional pacificadora como 

fator de eliminação dos conflitos que afligem as pessoas e lhes trazem angústia; de 

outro, para advertir os encarregados do sistema, quanto à necessidade de fazer do 

processo um meio efetivo de para a realização da justiça.
 66

 

 

Ao mesmo passo, esses juristas observam que a pretensão trazida ao controle jurisdicional 

clama por uma solução que faça justiça a ambas as partes, isto é, o processo deverá ser 

manipulado a fim de permitir o acesso à ordem jurídica justa.  
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 Portanto, a previsão da assistência judiciária gratuita prestada pelo Estado, significa, 

tão somente, a garantia de um direito fundamental do homem ao pleno acesso à justiça, 

estando, em princípio, a Defensoria Pública incumbida dessa atribuição, nos termos do art. 

134 da Constituição, “a Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, 

na forma do art. 5º, LXXIV”. Além disso, nas palavras de Menegatti: 

 
[...] a criação das Defensoria Públicas possibilitou maior acesso à jurisdição, 

revelando, é claro, a premissa original de que a partir do momento que o Estado 

evoca para si o monopólio da jurisdição, deve propiciar a todos o dever de 

reivindicá-la perante este.
67

 

 

2.4 JUS POSTULANDI E O FALSO ACESSO À JUSTIÇA 

 

 O jus postulandi, conforme se destacou oportunamente, é, ainda hoje, capaz de 

produzir efeitos no mundo teórico devido à consagrada garantia constitucional de acesso à 

justiça, limitando a indispensabilidade do advogado na condução do processo. Dessa forma, 

entende-se por acesso à justiça: i) no sentido geral, compreende a justiça social; ii) em sentido 

restrito, representa a possibilidade formal de inserção de todos à tutela jurisdicional; iii) em 

sentido integral, reúnem-se outros elementos jurídicos, políticos e sociais do processo
68

, para 

garantir a promoção de resultados realmente justos. 

 Ainda que o objetivo seja proporcionar maior acesso das pessoas a demandarem 

perante o judiciário, esse ingresso não deverá contar apenas com elemento meramente físico, 

mas pautado no fornecimento de meios concretos que proporcionem a ordem jurídica justa. 

 Nesse espeque, torna-se importante analisar o contexto em que foi implementado o jus 

postulandi na Justiça trabalhista com observações às características e aos princípios do 

próprio processo.  

 É sabido que as controvérsias no âmbito dos direitos laborais, no Brasil, eram, 

inicialmente, processadas por órgãos administrativos ligados ao Poder Executivo na União. 

Foi, portanto, um meio funcional que o legislador encontrou para possibilitar o acesso à 
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justiça aos trabalhadores economicamente desfavorecidos, tendo em vista sua 

hipossuficiência, vulnerabilidade e os altos custos em propor uma ação
69

.  

 Originariamente, esta especializada foi concebida como meio facilitador para a busca 

de interesses daqueles trabalhadores hipossuficientes, respeitando uma inclinação à justiça 

rápida com procedimentos simples, concentrados, predominantemente orais e princípios que 

colaborassem com a celeridade processual, conforme observa Luis Henrique Simão 

Godeghesi
70

. Tal prerrogativa justificava-se pelo fato de ser um Justiça administrativa, 

caracterizada pela celeridade, simplicidade processual, informalidade e desburocratização de 

seus procedimentos. Diante disso, princípios como da instrumentalidade das formas e da 

oralidade possuíam elevada importância nos litígios que se seguiam. 

 Entendendo que o “processo não é um fim em si mesmo”, mas um instrumento 

utilizado pela Justiça e pelo qual o Estado presta a jurisdição, o processo deve estar 

subordinado ao direito material, pois é meio de realização do próprio direito que possui a 

parte. Por isso, o princípio da instrumentalidade ocupa-se em não cominar, de plano, nulidade 

a atos rodeados de vícios. Amparado pelo princípio, também chamado de principio da 

finalidade, poderá o magistrado considerar o ato válido, se realizado de outra maneira, para 

assim alcançar sua finalidade
71

.  

 Quanto ao princípio da oralidade, podemos citar a previsão contida no o art. 840, § 2º, 

da CLT, no que tange à possibilidade da reclamação verbal. Outra ocorrência está na 

oportunidade de as partes manifestarem-se direita e oralmente perante o juiz, propiciando 

debates entre as partes. Ademais, o princípio também é aplicado para atos do magistrado em 

questões decididas na audiência, mediante registro em ata.  

 Importa ressaltar que ele também interage com outros quatro princípios, são eles: i) 

princípio da imediatidade (art. 820, CLT); ii) princípio da identidade física do juiz; iii) 

princípio da concentração (arts. 849, 852-C, CLT); e iv) princípio da irrecorribilidade 

imediata das decisões interlocutórias (art. 893, § 1º, CLT). 

 Ocorre que, a partir de 1946, a justiça trabalhista foi incorporada à estrutura do Poder 

Judiciário e, gradativamente, tornou-se mais técnica e complexa. Assim, demandas ali 

propostas passaram a carecer de fundamentação jurídica, quadro que, ainda hoje, vem se 

alargando em decorrência dos novos direitos que surgem, sendo, de fato, necessária a 
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presença de advogado especializado para interpretar adequadamente a letra da lei e, ao mesmo 

tempo, aplicar o direito ao caso concreto. 

 Atualmente, o direito material e processual trabalhista encontra amparo basilar no 

conjunto de normas presentes nos mais de novecentos artigos da CLT, os quais, aliás, 

sofreram inúmeras alterações com o tempo para se ajustarem às demandas jurídicas outrora 

surgidas. Destaque-se que a Consolidação não foi, nem é, capaz de conter todas as previsões 

perquiridas pelo direito, sendo preciso o auxílio de leis extravagantes, súmulas editadas pelo 

Tribunal Superior do Trabalho, orientações jurisprudenciais, precedentes normativos, 

portarias oriundas do Ministério do Trabalho, jurisprudência dos diversos tribunais do 

trabalho espalhados pelo país e, subsidiariamente, conhecimentos gerais de Direito Processual 

Civil e Direito Constitucional para uma maior segurança jurídica nas fundamentações. 

 Estruturalmente, a justiça trabalhista conta como uma grande máquina especializada 

do Judiciário Federal, tão complexa quanto qualquer outra. As demandas trabalhistas não 

mais são tidas como de pequena complexidade, por isso o jus postulandi recebe tão duras 

críticas, claramente justificadas, dado que a esfera jurisdicional é composta por uma complexa 

técnica de interposição de recursos, tratando de singulares pressupostos intrínsecos que 

contribuem para afastar a possibilidade de provocação pela parte
72

. 

 Sustenta Süssekind, Bonfim e Piraino: 

 

Sustentar que o trabalhador possui capacidade técnica para postular e se defender 

pessoalmente beira a falta de bom senso, a irracionalidade, o absurdo. Nesse 

contexto, o jus postulandi tornou-se, já de algum tempo, inviável, desfavorável ao 

trabalhador, ao qual, particularmente, visava favorecer. O jus postulandi constituiu 

um instituto adequado, justo, útil e necessário para a época, mas já cumpriu, e talvez 

bem, seu papel histórico, não mais se justificando sua manutenção
73

. 

 

 Ainda que a parte tenha alto nível sócio-econômico ou graduação em outra área de 

conhecimento, não possui cognição técnica no espaço jurídico, seja material ou processual, 

sendo inviável demandar sozinha. Ressalte-se que mencionada situação hipotética beira à 

ironia, pois não há coerência alguém ajuizar uma ação se valendo do jus postulandi se possui 

condições de arcar com as despesas processuais e com o patrocínio de um advogado.  
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 Assim, nada mais óbvio que acreditar que o instituto criado foi deferido para 

possibilitar que o empregado, hipossuficiente, tivesse acesso à justiça de forma ampla, mas 

esse cuidado acabou por ameaçar o direito do empregado à formulação fundamentada de seus 

pedidos, construção probatória na fase de instrução e uma defesa isenta de paixões.  

 Prevê a CLT que a reclamação verbal será reduzida a termo por serventuário, mas por 

carecer de conhecimentos jurídicos poderá dar aos fatos narrados sua própria interpretação e, 

assim, poderá prejudicar a lógica dos atos processuais seguintes. A parte que utiliza o jus 

postulandi não poderá valer-se da falta de conhecimentos técnicos para proceder a atos 

preclusos, devendo, em obediência ao princípio da preclusão, cumprir os prazos processuais, 

praticar atos coerentes com os anteriores, entre outros. São estas exigências de afinada 

complexidade processual para serem observadas por leigos.  

 A defesa do jus postulandi nos Juizados Especiais pode ser compreendida e aceita, 

pois existe previsão de demandas que não podem ser ajuizadas sob este rito e o máximo de 

valor de causa para aplicá-lo. No entanto, na Justiça do Trabalho não há qualquer restrição ao 

exercício do jus postulandi, independentemente da complexidade da causa, podendo-se 

demandar uma simples ação de danos morais ou uma ação mais complexa, como nas ações de 

acidente de trabalho. 

 Ademais, incluam-se aos pontos negativos do exercício do jus postulandi a i) 

dificuldade dos magistrados em lidar diretamente com as partes que fazem uso do instituto e 

ii) a árdua tarefa de atuar de forma inquisitória em busca da verdade real, logisticamente, 

inviável diante do crescente e esmagador volume de processos existente nesta especializada.  

 Portanto, o conjunto desses fatores técnicos compromete não só o exercício do 

contraditório, a ampla defesa e a isonomia da parte desacompanhada, mas também o acesso à 

justiça, provocando desequilíbrio nas discussões jurídicas e na paridade de armas. 

 A indispensabilidade do advogado não se trata de corporativismo da classe, é sim uma 

recomendação para alcançar a plenitude do acesso à justiça, ainda mais se o parte contrária, 

geralmente o empregador, estiver formalmente representada por causídico. 

 Certamente, o emprego do jus postulandi envolve também atos praticados pelo 

magistrado, na medida em que sua atuação precisa ser mais inquisitiva, respeitando, 

entretanto, os princípios da isonomia do tratamento das partes e a imparcialidade do juiz.  

 No que tange à imparcialidade, que não se confunde com neutralidade, percorre uma 

linha tênue entre o favorecimento de uma parte em detrimento de outra e a aplicação da 
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isonomia processual. “A imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as partes
”74

, 

mas quando em relação ao jus postulandi é preciso usar da cautela para não exceder a atuação 

na condução do processo na busca da verdade real, sob pena de comprometer o exercício da 

função jurisdicional por ultrapassar a barreira de imparcialidade. 

 Ressalte-se que há casos em que o magistrado, notando que a reclamação carece de 

fundamentação jurídica específica para a complexidade da demanda, requeira expedição de 

ofício ao respectivo Sindicato de classe para emendar ou aditar peças iniciais, termina por 

retirar o manejo do jus postulandi pelas partes
75

. 
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3. CONDIÇÕES LIMITADORAS À APLICAÇÃO DO JUS POSTULANDI  

 

 No contexto da criação da CLT, marco da previsão do jus postulandi no campo da 

Justiça laboral, considerando as peculiaridades do processo trabalhista naquela conjuntura, a 

falta de experiência judicante de seus membros, a fraqueza dos sindicatos e a inexistência de 

órgãos públicos capazes de assegurar assistência jurídica aos trabalhadores-reclamantes, foi 

perfeitamente justificável a outorga às partes do direito de se autorrepresentarem até o final do 

processo
76

. 

 Ocorre que, as transformações advindas das condições sociais, econômicas, políticas e 

culturais do país influenciaram a instalação e expansão da complexidade de técnica nos 

procedimentos trabalhistas, motivo pelo qual os trabalhadores passaram a se sentir 

constrangidos em demandar perante juízo. O processo trabalhista passou a incorporar no seu 

sistema intrincados institutos processuais civis. 

 Hoje, à Consolidação das Leis do Trabalho foram acrescidas centenas de disposições, 

decorrentes de alterações em sua redação original e, paralelamente a isto, surgimento de 

legislações extravagantes, quando somadas, possuem contexto mais extenso do que a própria 

Consolidação. Diante disso, outros fatores mantém condição limitadora do exercício do 

referido instituto, pois não é mais adequada a convivência deste com as transformações a 

seguir pontuadas.     

 

3.1 PROCESSO ELETRÔNICO 

 

 Com o advento da Lei nº 11.419/2006, o Judiciário brasileiro implementou o processo 

eletrônico como uma ferramenta que uniformizaria os procedimentos pela utilização de meios 

cibernéticos para tramitar processos judiciais, com intuito de por fim à morosidade na 

tramitação dos processos.  

 Na Justiça do Trabalho, foi preciso que o TST editasse a Instrução Normativa nº 30, 

publicada no Diário Oficial da União, regulamentando a supracitada lei.  
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 Como notável resultado da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, que 

além de outras atribuições, acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5º da Lei Maior, positivando 

no rol dos direitos e garantias fundamentais, o princípio da duração razoável do processo 

assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação. 

 Hoje, o judiciário brasileiro procura viabilizar maior celeridade dos atos processuais, 

economia dos custos operacionais, orçamentários e ambientais, depositando, assim, esforços 

para reduzir a burocratização de se pleitear em juízo. 

 Diante das mudanças de natureza cibernética instaladas no Judiciário, o Processo 

Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT) mostra-se como o início de um projeto que 

busca dinamizar tempo e espaço do operador. 

 Trata-se de um sistema informatizado de processo judicial desenvolvido pelo Conselho 

Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em substituição aos autos físicos por registros 

eletrônicos de dados disponibilizados na internet
77

. Com a intenção de imprimir maior rapidez 

aos procedimentos intentados pelas partes, como peticionamente eletrônico com distribuição 

direta e acesso irrestrito aos autos judiciais a qualquer momento, o funcionamento ininterrupto 

da prestação jurisdicional busca, outrossim, otimizar o tempo dos usuários externos e 

internos.  

 A recente implantação do PJe-JT levantou a hipótese de fim do jus postulandi, tendo 

em vista o advento deste novo mecanismo em que o legitimado será obrigado a possuir 

certificação digital reconhecido pela ICP-Brasil, bem como dominar noções cada vez mais 

aprofundadas de informática e adquirir computadores modernos, dotados de recursos velozes 

para navegação na internet, obter softwares e hardwares adequados à operacionalização do 

sistema, o que corroboraria para o aumentou substancial de seus custos. Além disso, é 

necessário que o operador instale em seu computador os programas compatíveis com o leitor 

óptico, isto é, tecnologias muitas vezes inacessíveis ao trabalhador menos abastado
78

. 

 Por se tratar de uma justiça que busca viabilizar o ingresso do trabalhador sem 

importar notáveis gastos para este, o novo sistema acaba impossibilitando seu acesso sem 

advogado. 

                                                           
77

CHEHAB, Gustavo Carvalho. O Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho: vantagens, desvantagens 

e algumas novidades. Revista do TRT/EMATRA 1ª região, Rio de Janeiro, v. 23, n. 52, pp. 121-131, jul./dez. 

2012. Disponível em <http://www.trt1.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=b26d9eba-8ce1-45af-969b-

578f5402413c&groupId=10157>. Ultimo acesso em 20/11/2014. 
78

OLIVEIRA, Clarisse Inês de; SANTOS, Patrícia Garcia dos, op. cit., nota 75. 



44 

 

 

 

 Se o Tribunal inseriu um mecanismo no qual somente é possível praticar atos, como 

distribuir uma reclamação, por meio de um certificado digital, logicamente, presume-se que 

os idealizadores não cogitaram a existência da parte que optou pela não representação. 

 Na realidade, o surgimento do PJe na seara trabalhista ocasionou o definitivo fim do  

jus postulandi, mesmo por que não restam dúvidas quanto à inegável constatação de que o 

direito do trabalho e o processo do trabalho assumiram graus de complexidade incompatíveis 

com a atuação de leigos no processo. 

 Destaque-se que, hoje, ao trabalhador que opte pela não representação é assegurado-

lhe o livre acesso ao Judiciário para reduzir a termo sua reclamação, a qual passará a tramitar 

em autos digitalizados, dificultando o acesso da parte desassistida aos documentos, peças ou 

decisões anexados aos autos. 

 

3.2 O VERBETE SUMULAR Nº 425 DO TST E A INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 27/2005 DO TST 

 

 Conforme leciona Arnaldo Süssekind, a manutenção do jus postulandi por insistência 

do Tribunal Superior do Trabalho resulta, contrariamente, favorecimento à categoria patronal 

por incentivar a litigiosidade em prejuízo ao trabalhador e procrastinar a tramitação 

processual, por outro lado, vigora no direito moderno a tendência de assegurar amplo acesso à 

Justiça, com aplicação dos princípios da celeridade e efetividade
79

. 

 Não obstante o advogado ter sido considerado indispensável à administração da 

justiça, o Enunciado nº 329 do TST estabeleceu que “mesmo após a promulgação da 

CRFB/1988, permanece válido o entendimento consubstanciado na Súmula nº 219 do 

Tribunal Superior do Trabalho”, a qual compete fixar requisitos para a aplicação de 

honorários advocatícios nas ações trabalhistas. Entende o TST que o princípio da 

indispensabilidade, estabelecido no art. 133 da Constituição da República, não se adéqua às 

regras e aos princípios atinentes à especializada.  

 Com o advento da EC nº 45/2004, o TST aprovou a Instrução Normativa nº 27/2005, 

que tolerou honorários de sucumbência nas lides envolvendo relação de trabalho, flagrante 
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tratamento desigual e discriminatório em detrimento ao princípio constitucional da isonomia, 

não observado pelos Ínclitos Ministros. 

 Em 2010, o Pleno do TST aprovou a Súmula nº 425, com a seguinte redação: 

 

JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE. Res. 

165/2010, DEJT divulgado em 30.04.2010 e 03 e 04.05.2010 

O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do 

Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a 

ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal 

Superior do Trabalho.  

  

Compartilhando do entendimento de Benedito Calheiros Bomfim, a dicção do verbete anula a 

orientação do art.791 da CLT, uma vez que proíbe a faculdade do jus postulandi na mais alta 

Corte trabalhista. O argumento de fundamentação está amparado na natureza exclusivamente 

técnica dos recursos interpostos perante o TST e das ações referidas na súmula, obstáculo 

dificilmente superado por leigos
80

. 

 Antes de qualquer coisa, importa frisar a notória estranheza que nos deparamos ao 

analisarmos os fundamentos da Súmula nº 425, assiste-lhe, pois, razão em parte, dado que em 

um processo judicial questões técnicas e de direito estão presentes em todas as instâncias de 

julgamento, restando ao leigo apenas atuar como coadjuvante na busca pela justiça.  

 Pelos motivos oportunamente abordados, a Justiça Trabalhista não mais dispõe de uma 

estrutura carente e secundária de resolução de conflitos, por outro lado, ela se consolidou 

como um ramo do Judiciário especializado e complexo, com procedimentos, às vezes tão 

peculiares, que foge à compreensão de um simples recém-advogado, quanto mais de um pobre 

trabalhador.  

Ainda assim, como bem salienta Sérgio Pinto Martins, a súmula não poderia ser mais 

desconexa, uma vez que o agravo de petição, recurso que serve para atacar decisões de juízes 

nas execuções (art. 897, alínea a, da CLT
81

) e apreciado pelo TRT, exige além de delimitação 

de matéria, também de valores (art. 897, §1º, da CLT
82

). 

 Coerência haveria na extinção do supérstite jus postulandi, o qual ainda encontra 

defesa num discurso pró-proletário, sob a alegação de que seu desaparecimento traria ao 
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empregado-vencido ônus financeiros dificilmente suportáveis, como os honorários 

sucumbenciais.  

 Ora, esse raciocínio, ainda que vise assegurar o acesso de mais empregados queixosos 

à justiça, pois retira o medo da onerosidade ante a sucumbência, também resulta, em contra 

partida, perdas para os advogados que atuam na área trabalhista. 

 O iminente desfecho segue-se pela “erradicação do direito de leigo de se 

autorrepresentar na Justiça do Trabalho”, por já ter cumprido sua destinação e missão 

histórica
83

. 

 

3.3  OS PROJETOS DE LEI N
os

 3.392/2004, 7.642/2006 E 5.452/2009 

 

 Diante das transformações sofridas pela Justiça do Trabalho, tornou-se prejudicial à 

parte desacompanhada diligenciar dentro desse intrincado sistema judicial e processual, 

sobretudo no que tange ao essencial papel do advogado na manutenção da justiça. 

 Os calorosos debates sobre a permanência do instituto culminaram no surgimento do 

Projeto de Lei da Câmara nº 3.434/1992, primeiro projeto sobre o tema a dar entrada na 

Câmara dos Deputados, que buscava alterar o texto da Consolidação para abolir o jus 

postulandi da Justiça do Trabalho. O aludido Projeto foi transformado na Lei Ordinária nº 

10.288/2001, porém com algumas alterações na sua redação original. 

 Ocorreu que, o ora Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, vetou 

parcialmente o texto do PLC nº 3.434/1992, justamente quanto à questão do jus postulandi, 

alterando a redação do art. 791, da CLT, que passaria a dispor: “a assistência de advogado será 

indispensável a partir da audiência de conciliação, se não houver acordo antes da contestação, 

inclusive nos dissídios coletivos.”. 

 Isso posto, entendeu o ex-Presidente que a medida beirava à estranheza por exigir a 

presença de advogado após a audiência de conciliação, quando esta Justiça caracteriza-se pela 

concentração dos atos processuais em uma única audiência
84

 e, segundo Martins, por possuir 
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Vejamos o teor do ato presidencial que vetou o artigo 2º da Lei n. 10.288/2001: "Causa estranheza o momento 

em que o projeto opta impor a presença do advogado - na audiência de conciliação e julgamento se não houver 

acordo antes da contestação -, e isso porque a peça inicial é o meio pelo qual se deduzem as pretensões, principal 

instrumento para a obtenção do reconhecimento do direito pleiteado. Inexplicável, assim, que nessa oportunidade 

se dispense o causídico. 

Não se pode esquecer, também, que a audiência trabalhista é una, contínua, só devendo ser suspensa por motivo 

de força maior, conforme preceitua o art. 849 da CLT. Ora, como não se pode saber se haverá ou não acordo, de 
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conteúdo contrário ao interesse público
85

. De fato, melhor decisão não poderia haver, já que a 

redação era bem confusa e imperfeita, levantando dúvidas quanto à manutenção do §1º, isto é, 

a faculdade da participação de advogado no dissídio. 

 Por fim, em 20 de setembro de 2001 foi sancionada a Lei nº 10.288, dispondo sobre a 

assistência judiciária pelos sindicatos e a representação dos menores no foro trabalhista. 

 Algum tempo depois, a ex-deputada federal, Dra. Clair, propôs a alteração do art. 791 

da CLT, por meio do Projeto de Lei 3.392/2004, que passaria a ter a seguinte redação: 

 

Art. 791. A parte será representada por advogado legalmente habilitado. 

§ 1º Será lícito à parte postular sem a representação de advogado quando: 

I – tiver habilitação legal para postular em causa própria; 

II – não houver advogado no lugar da propositura da reclamação ou ocorrer recusa 

ou impedimento dos que houver. 

§ 2º A sentença condenará o vencido, em qualquer hipótese, inclusive quando 

vencida a Fazenda Pública, ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o 

valor da condenação, atendidos: 

I – o grau de zelo do profissional; 

II – o lugar de prestação do serviço; 

III – a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. 

§ 3º Nas causas sem conteúdo econômico e nas que não alcancem o valor de alçada, 

bem como naquelas em que não houver condenação, os honorários serão fixados 

consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas dos incisos I, II e III do 

parágrafo anterior.(NR) 

 

Como é possível observar, o PLC nº 3.392/2004, originariamente, não detinha o condão de 

eliminar o jus postulandi, mas sim limitar a dimensão dos efeitos deste instituto. 

Posteriormente, com o surgimento de outros Projetos de Lei de motivações semelhantes, o PL 

original sofreu diversas alterações e transformou-se num substitutivo. 

 Em 2006 foi apresentado à Câmara dos Deputados o PLC nº 7.642/2006, de autoria do 

Deputado Marcelo Ortiz, que propôs o fim do jus postulandi das partes, estabelecimento do 

princípio da sucumbência e disposições sobre a assistência judiciária gratuita na Justiça do 

Trabalho. 

                                                                                                                                                                                     
duas uma: ou o reclamante já comparece à audiência acompanhado de advogado, ou, caso contrário, a audiência 

deverá ser suspensa se não houver o acordo, sendo necessário que a parte constitua advogado ou que o Estado 

lhe forneça defensor dativo. 

Como se observa, poderão advir da norma projetada prejuízos tanto para a celeridade da prestação jurisdicional 

quanto para o empregado, que, pela sua condição economicamente menos favorecida, poderá estar mais distante 

do reconhecimento de seu direito pela via judicial, cujo acesso lhe é garantido constitucionalmente." Disponível 

em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10288.htm>. Último acesso em 29.11.2014. 
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Destaque-se que ao PLC nº 3.392/2004 foi anexado o PLC nº 5.452/2009, apresentado 

pela Ordem dos Advogados do Brasil da seccional do Rio de Janeiro – OAB/RJ, fruto de um 

trabalho iniciado pela Comissão Especial de Estudos sobre Honorários de Sucumbência na 

Justiça do Trabalho. Esta Comissão, presidida pelo advogado Nicola Manna Piraino e 

integrada por outros ilustres advogados, contava com a participação do falecido Ministro 

Arnaldo Süssekind e pelo renomado advogado Benedito Calheiros Bomfim, personalidades 

que depositaram suas assinaturas no anteprojeto, precursor do PL nº 5.452/2009, que 

propunha a indispensabilidade do advogado e a fixação de honorários de sucumbência na 

Justiça do Trabalho. 

A saber, note-se que o ex-Ministro Arnaldo Lopes Süssekind, corresponsável pela 

instituição do jus postuland na seara trabalhista, pois integrante da Comissão de elaboração da 

CLT, reformulou seus entendimentos e formalmente pugnou pela obrigatoriedade do 

advogado e dos seus honorários na Justiça Especializada por meio do mencionado 

anteprojeto. 

 Foi, então, a partir desse Projeto que a Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados – CCJC – revogou o texto original do PLC nº 

3.392/2004, tornando patente que somente por intermédio de advogado, do representante do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública da União será possível a prática de atos na 

Justiça do Trabalho
86

. 

 O PLC nº 3.392/2004 foi aprovado pela CCJC em caráter terminativo, isto é, 

dispensada a votação em plenário. Em Reunião Deliberativa Ordinária, ocorrida no dia 22 de 

maio de 2013, a CCJC aprovou a redação final do Projeto, constando a imprescindibilidade da 

presença de advogado nas ações trabalhistas e os critérios para fixação de honorários 

sucumbenciais. Senão, vejamos: 

 

Art. 791. A parte será representada:  

I – por advogado legalmente habilitado;  

II – pelo Ministério Público do Trabalho;  

III – pela Defensoria Pública da União. 

§ 1º Será lícito à parte postula ar sem representante legalmente habilitado quando 

tiver habilitação legal para postular em causa própria. 
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§ 2º A sentença condenará o vencido, inclusive quando vencida a Fazenda 

Pública, ao pagamento de honorários de sucumbência aos advogados, fixados 

entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação, atendidos: 

I – o grau de zelo do profissional;  

II – o lugar da prestação do serviço; 

III – a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o 

tempo exigido para seu serviço.  

§ 3º Os honorários dos peritos, tradutores, intérpretes e outros necessários ao 

andamento processual serão fixados pelo Juiz, conforme o trabalho de cada um, com 

observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.  

§ 4º É vedada a condenação recíproca e proporcional da sucumbência.  

§ 5º Nas causas sem conteúdo econômico e nas que não se alcance o valor de alçada, 

bem como naquelas em que não houver condenação, os honorários dos advogados, 

peritos, tradutores, intérpretes e outros sempre serão fixados consoante apreciação 

equitativa do Juiz, atendidas as normas previstas nos incisos I, II e III do § 2º deste 

artigo. 

§ 6º Nas causas em que a parte estiver assistida por Sindicato de Classe, nos termos 

dos arts. 14 a 20 da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970, e do § 1º do art. 4º da Lei 

nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, a condenação nos honorários advocatícios não a 

alcançará, devendo ser pagos por meio da conta das dotações orçamentárias dos 

Tribunais. 

§ 7º A parte que declarar não possuir condições de demandar sem prejuízo do 

próprio sustento ou de sua família não sofrerá condenação em honorários 

advocatícios, desde que tenha sido deferida a justiça gratuita.  

§ 8º Nas ações em que for deferida justiça gratuita à parte, os honorários 

advocatícios, pagos pelo vencido, reverterão ao profissional patrocinador da 

causa.(sem grifos no original)  

 

Embora houvesse recurso, Rec. nº 110/2011, subscrito por sessenta e dois deputados 

requerendo a apreciação do mérito em plenária, devido à atuação da OAB, trinta e três 

deputados retiraram suas assinaturas e o PL pôde seguir seu trâmite, sendo remetido ao 

Senado Nacional em 28 de maio de 2013.  

 Já no Senado, recebeu numeração diversa, qual seja, Projeto de Lei do Senado (PLS) 

nº 33/2013
87

. Segundo despacho da Presidência do Senado, o presente projeto deverá ser 

apreciado pelas Comissões de Assuntos Sociais – CAS – e de Constituição, Justiça e 

Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa. 

 Nos termos do Relatório, do Senador Jayme Campos, encerrou o voto com a 

aprovação do PLS, e, ao final, ressaltou que cabe “ao Poder Legislativo corrigir as injustiças 

persistentes na Justiça do Trabalho, adequando-a aos princípios constitucionais da ampla 

defesa, contraditório, isonomia e dignidade da pessoa humana
88

”. 
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 Apesar de três emendas terem sido apresentadas pelo senador Armando Monteiro, 

todas foram rejeitadas pela Comissão, conforme parecer do senador Jayme Campos, que, em 

seguida, foi aprovado em reunião extraordinária pela CAS, em 04 de setembro de 2013.  

 Remetidos os autos à Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, juntamente com três 

emendas de autoria do, então, senador Armando Monteiro, o PLS foi recebido pela CAE que 

entendeu ser favorável ao Projeto e à Emenda nº 1, nos termos do Substitutivo que apresenta e 

contrário às Emendas n
os

 2 e 3. 

 Dentre as alterações estão a supressão do inciso II que tratava da atuação do Ministério 

Público, já que sua atuação limita-se a ser parte ou custos legis, conforme LC nº 75/1993. 

Outra alteração significativa é a manutenção do jus postulandi em demandas no valor de até 

quarenta salários-mínimos, bem como o arbítrio de honorários sucumbenciais de 10% a 15%. 

 Ficou assim disposto o substitutivo: 

 

Art. 1º O art. 791 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 791. A parte será representada: 

I – por advogado legalmente habilitado; e 

II – pela Defensoria Pública da União. 

§ 1º A constituição de procurador com poderes para o foro em geral poderá ser 

efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a requerimento verbal 

do advogado interessado, com anuência da parte representada. 

§ 2º Às partes será lícito postular, em causa própria, nos dissídios individuais e 

coletivos, sem representante legalmente habilitado, nas causas cujo valor for de 

até quarenta salários mínimos. 

§ 3º Quando a parte não estiver representada por profissional legalmente habilitado, 

o juiz deverá alertá-la da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa 

o recomendar. 

§ 4º Exceto na hipótese prevista no § 2º, a sentença condenará o vencido na 

ação ao pagamento de honorários de sucumbência aos advogados, fixados entre 

o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 15% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, atendidos: 

I – o grau de zelo do profissional; 

II – o lugar da prestação do serviço; e 

III – a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o 

tempo exigido para seu serviço. 

§ 5º Na hipótese de acordo entre as partes, não incidirá o arbitramento de honorários 

de sucumbência pelo juiz.  

§ 6º Os honorários dos peritos, tradutores, intérpretes e outros necessários ao 

andamento processual serão fixados pelo Juiz, conforme o trabalho de cada um, com 

observância, entre outros, dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 

§ 7º Havendo procedência parcial da ação, o juiz somente arbitrará honorários 

de sucumbência recíproca nas causas cujo valor ultrapassar quarenta salários 

mínimos. 

§ 8º Nas causas sem conteúdo econômico e nas que não se alcance o valor de alçada, 

bem como naquelas em que não houver condenação, os honorários dos advogados, 

peritos, tradutores, intérpretes e outros sempre serão fixados consoante apreciação 
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equitativa do Juiz, atendidas as normas previstas nos incisos I, II e III do § 3º deste 

artigo. 

§ 9º Nas causas em que a parte estiver assistida por Sindicato de Classe, nos termos 

dos arts. 14 a 20 da Lei nº 5.584, de 26 de junho de 1970, e do § 1º do art. 4º da Lei 

nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, a condenação nos honorários advocatícios não a 

alcançará, devendo ser pagos por meio da conta das dotações orçamentárias dos 

Tribunais. 

§ 10 Observado o disposto no § 4º, serão devidos os honorários de sucumbência nas 

causas em que a entidade sindical atuar como substituto processual e nas ações que 

não decorram da relação de emprego. 

§ 11 A parte que declarar não possuir condições de demandar sem prejuízo do 

próprio sustento ou de sua família não sofrerá condenação em honorários 

advocatícios, desde que tenha sido deferida a justiça gratuita. 

§ 12 É vedada a condenação em honorários de sucumbência em dissídios coletivos.” 

(sem grifos no original) 

 

 Recentemente, a PLC nº 33/2013 passou a tramitar em conjunto com o Projeto de Lei 

do Senado (PLS) nº 728/2008
89

, cujo teor “dispõe sobre os honorários advocatícios de 

sucumbência no âmbito da Justiça do Trabalho”. 

 Tal fato traduz a imprescindibilidade do advogado para a administração da justiça e 

promove, sobretudo, a defesa, valorização dos trabalhadores.  

                                                           
89

Disponível em <http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=83695>. Último acesso 

em dez/2014. 
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CONCLUSÃO 

 

 Embora o jus postulandi objetivasse proteger o empregado, maximizando a 

possibilidade de acesso à justiça, hoje, tornou-se um empecilho para a perfeita atividade 

jurisdicional do Estado, favorecendo, a contrario sensu, a litigiosidade em detrimento do 

trabalhador.  

 A autorrepresentação da parte, entenda-se reclamante, contribui para uma desigualdade 

processual, pois não poderá postular tão adequadamente quanto o empregador representado 

por advogado, podendo perder direitos pela não observância de prazos. 

 Por isso, dispensar o causídico não é favorecer a parte, mas prejudicá-la, visto que ela 

não conhece o conteúdo das leis, tampouco os códigos linguísticos do mundo jurídico e as 

questões processuais incidentes. 

 Ademais, as transformações ocorridas na estrutura e no ordenamento jurídico em 

âmbito trabalhista tornaram inviável a manutenção do jus postulandi nesta seara, diante do 

surgimento de questões mais complexas e, portanto, prejudiciais aos interesses do trabalhador 

desacompanhado, a quem o instituto buscava proteger. 

 Dessa forma, pelos motivos expostos, entende-se necessária a atualização do Estatuto 

Trabalhista, ajustando-o às exigências da realidade atual, conforme estabelece no art. 133 da 

Constituição da República de 1988, que o advogado é indispensável à administração da 

justiça.  

 A determinação do texto constitucional, além de privilegiar a imprescindibilidade do 

advogado, promove, outrossim, a defesa dos trabalhadores e a valorização do mencionado 

profissional. Por isso, o jus postulandi, há muito retrógrado, deve desaparecer por já ter 

cumprido sua destinação, sob pena de se violar aos princípios do devido processo legal e do 

amplo direito de defesa. 
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