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RESUMO

A  Justiça  do  Trabalho  foi  constituída  para  dirimir,  principalmente,  conflitos  entre
trabalhadores  e  empregadores,  tendo  em vista  a  disparidade  econômica  entre  eles.  Foi
pensada para tutelar  os direitos  do trabalho.  Para facilitar  o acesso dos trabalhadores  à
Justiça foram pensados dois institutos:  jus postulandi, capacidade postulatória das partes,
ou seja, a possibilidade de estar em juízo por eles mesmo, sem a assistência de advogado; e,
reclamar  seus  direitos  verbalmente,  em  dissídios  individuais.  O  que  leva  a  extrair  do
ordenamento o princípio da informalidade, pelo qual se justifica a apreensão da Justiça do
Trabalho como mais informal do que outros ramos do Judiciário. Para entender a existência
desse princípio foi proposta uma análise da trajetória histórica dessa especializada,  bem
como uma revisão bibliográfica  da doutrina  pátria  acerca  do princípio;  e  uma possível
imbricação do contexto histórico no levantamento doutrinário.

Palavras-chave: Justiça do Trabalho. Princípio. Informalidade. Simplicidade.



RÉSUMÉ

La Justice du Travail a été constitué pour resoudre, principalement, les conflit entre les
travaelleurs et les employeurs.  Ainsi, avec la claire diference entre eux, elle a été pensé
pour  protéger  les  droits  du travail.  Pour un accés  possibile  por  les  travailleurs  a été
institué: le jus postulandi, capacité de postulat, c’est à dire la possibilité d’être en court
par eux-même, sans la assistance d’un avocat; et,  il  est possibile que ils provoquent la
justice de forme verbale dans les causes individuelles. Ce qui conduit à tirer le principe de
l’informalité de cette législation, par lequel être possibile justifier la caractéristique plus
informel  de  la  Justice  du  Travail  comparé  avec  les  autres  justices.  Pour  comprendre
l’existence  de ce principe a été  proposé une analyse de la trajectoire historique de ce
spécialiste ainsi qu’une revue de la littérature de la patrie doctrine sur le principe; et un
chevauchement possibile du contexte historique l’enquête doctrinale.

Mot-clé: Justice du Travail. Principe. L’informalité. La simplicité.
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INTRODUÇÃO

O  presente  trabalho  monográfico  tem  por  objetivo  realizar  uma  revisão

bibliográfica acerca do princípio processual da informalidade na Justiça do Trabalho para

os  principais  autores  desse  ramo  do  conhecimento  jurídico:  Processo  do  Trabalho,

verificando a possível influência do percurso histórico da instituição jurídica, no Brasil, no

entendimento desse instituto.

Para alcançar o objetivo de trazer a baila os entendimentos, a partir dos estudiosos

do processo do trabalho, desse instituto de forma contextualizada e não como se fosse um

conhecimento atemporal, é necessário, primeiramente, identificar e descrever a Justiça do

Trabalho em sua totalidade.

Cabe ressaltar  que este ramo do Poder Judiciário  será analisado historicamente

para verdadeiramente atingir o intuito de contextualizar o princípio, objeto da discussão

monográfica. Sendo assim, a Justiça do Trabalho será abordada desde sua criação no Brasil

pela Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, Decreto-Lei 5.452/43, até à Constituição

da Republica Federativa do Brasil, de 1988, e suas emendas, principalmente a EC nº 45 de

2004 – responsável pela dilação de sua competência.

Após o levantamento do histórico da justiça trabalhista  brasileira,  bem como a

análise  das  implicações  para  o  instituto  a  ser  discutido  neste  trabalho,  trataremos

propriamente da revisão bibliográfica acerca do tema em apreço. Optou-se pelo método

analítico-descritivo  da  produção  doutrinária  referente  ao  princípio  processual  da

informalidade, restringindo, aqui, a uma análise dos autores do campo do Direito. Repise-se

que essa escolha vai ao encontro do recorte temático aqui abordado: perquirir a influência

da  instituição  juslaboral  no  desenvolvimento  da  abordagem  dada  por  esses  autores  ao

princípio da informalidade.

Dessa  forma,  portanto,  não  se  pretende  autorreferenciar  o  presente  estudo  nas

doutrinas jurídicas, tanto que a partir do desenvolvimento da justiça trabalhista no tempo

que abordar-se-á o objeto da pesquisa.

Em seguida, tendo apreciado a trajetória deste ramo do Judiciário e levantado as

posições doutrinárias sobre o princípio da informalidade, ou da simplicidade, abordaremos

em que medida aquele movimento influenciou estas ideias.
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Utilizar-se-á como base das pesquisas livros sobre a história da Consolidação das

Leis do Trabalho – conhecida como CLT – e da Justiça do Trabalho, bem como obras

jurídicas, especialmente na parte que trata dos princípios, acerca da área do conhecimento,

processo do trabalho.

A discussão proposta neste estudo – o cotejo entre o princípio da simplicidade e a

trajetória  justrabalhista  brasileira  –  faz  parte  de  um  todo  maior  que  é  o  projeto  de

dissertação de Mestrado a ser cursado em 2013/2014 acerca da informalidade – não mais do

princípio processual – na Justiça do Trabalho brasileira  através dos atores sociais  a ela

vinculados.
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1 – Trajetória Histórica da Justiça do Trabalho

1.1 – Contexto anterior ao Conselho Nacional do Trabalho

A  presente  monografia  pretende  discutir  um  dos  princípios  norteadores  da

atividade judicante da Justiça Laboral desde sua concepção enquanto órgão administrativo:

o princípio da informalidade ou da simplicidade.

Para isso, inicialmente, partindo do pressuposto que o Direito não é uma “ciência

pura”, sendo, portanto, influenciada pela correlação de forças existentes em cada época,

pelo pensamento econômico dominante e, ainda, principalmente no direito do trabalho, pela

movimentação social,  ou sua ausência,  é  necessário  um estudo sobre a  trajetória  desse

órgão, hoje, do judiciário.

 A trajetória histórica juslaboral está intimamente ligada com conformação social

brasileira,  uma vez  que  era  de base  eminentemente  agrária,  tendo nos  centros  urbanos

pouca industrialização, fenômeno tardio em relação à Europa. De acordo com João Oreste

Dazalen:

A composição socieconômica das primeiras décadas do século XX mostrava um
Brasil ainda organizado em bases agrárias, com mínima concentração urbana e
irrisória atividade industrial. Para constatação, basta ver que dos 40.000.000 de
habitantes  do  país  nos  anos  quarenta,  apenas  25% deles  encontravam-se  nos
centros urbanos.1

Os direitos trabalhistas foram, então, outorgados, concedidos, de baixo para cima,

sem uma reivindicação social específica, o que gerou uma legislação esparsa2 acerca de

cada  tema,  cada  lei  disciplinando  um  determinado  assunto,  sempre  no  intuito  de  se

antecipar a qualquer movimentação social.

A primeira referência constitucional brasileira ao direito do trabalho foi na reforma

de 1926 da  “Constituição  da  República  dos  Estados  Unidos  do  Brasil”  de  1891,  onde

1 A HISTÓRIA da justiça do trabalho no Brasil: multiplicidade de olhares – Brasília: Tribunal Superior do
trabalho, Comissão de Documentação. Pág. 5.
2 Getúlio  Vargas,  que  governava  o  Brasil  paternalisticamente,  costumava  conceder  um  beneplácito  aos
trabalhadores em a cada 1º dia de maio – quando se comemora o dia do trabalhador.
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afirmava que competia privativamente ao congresso nacional “legislar sobre o trabalho”3

incluindo o parágrafo 28 ao artigo 34 desta Carta.

No entanto, antes dessa presença constitucional, já haviam sido regulamentados

alguns direitos trabalhistas,  como o trabalho de menores nas fábricas da capital  federal,

Decreto 1.212, de 17 de janeiro de 1891. Confirmando as medidas paliativas do governo

para manter os movimentos sociais apaziguados.

Ocorre que, na Europa, tendo o processo de industrialização começado ainda no

século XVIII, com a “questão social” latente, e a luta de classes cada vez mais acirrada, se

polarizou as teorias capitalistas e socialistas. A primeira grande Guerra Mundial agravou o

estado de pauperização da sociedade, paralelamente eclodiu a Revolução Russa, de 1917,

pela  qual  foi  instituído  o socialismo naquele  país,  sendo então  o grande paradigma de

oposição ao então modelo econômico vigente: capitalismo.

Esse processo é de extrema influência para o direito do trabalho brasileiro porque

a partir dele a população passou a se organizar visualizando, então, uma alternativa àquilo

que era vivido, e os Governos a pensar em meios para conter a “questão social”.

Mundialmente,  pelo  receio  socialista,  os  estados  passaram  a  intervir  mais  na

economia, deixando de lado as idéia de Adam Smith, no qual o mercado se autorregulava,

para adotar a teoria de John Keynes (keynesianismo), instituindo o Estado de Bem Estar

Social.

No  Brasil,  esse  movimento  pode  ser  observado  pela,  no  esteio  da  Revolução

Russa,  Greve  Geral  de  1917,  sendo  o  movimento  de  paralisação  das  indústrias  e  do

comércio nacionais no intuito de conseguir melhores condições de vida.

Importante destacar que da Primeira Guerra Mundial foi pactuado entre diversos

países  o  Tratado  de Versalhes,  pelo  qual  foi  instituída  a  Organização  Internacional  do

Trabalho – OIT – o Brasil só assinou o tratado, e em consequência entrou na OIT, em 1919,

quando o governo passou a  “dedicar  mais  atenção a  questão  trabalhista”4,  quando “foi

publicada  lei  que  trazia  responsabilidades  para  os  patrões  no  caso  de  acidentes  do

trabalho”5

3 BRASIL. Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926. disponível em http://www2.camara.leg.br/legin/
fed/emecon_sn/1920-1929/emendaconstitucional-35085-3-setembro-1926-532729-publicacaooriginal-15088-
pl.html Acesso em 17 de março de 2013.
4 A HISTÓRIA. Op. Cit.. Pág. 26.
5 A HISTÓRIA. Op. Cit.. Pág. 26.
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Ainda com os mesmos intuitos – conceder alguns direitos antes do estopim de uma

aclamação social – o governo brasileiro, em janeiro de 1924, instituiu a Lei nº 4.6826: 

(Lei Elói de Chaves) [que] criou uma Caixa de Aposentadoria e Pensão (CAP)
para  os  ferroviários,  que  constituíam  uma  das  categorias  mais  organizadas,
combativas e estratégicas da época7

Esses direitos não encontravam uma instância em que pudessem ser cobrados sua

observação pelos patrões, mesmo porque na lógica da constituição de 1891, extremamente

liberal,  o  Estado não deveria  intervir  na  economia,  então  as  relações  de trabalho eram

consideradas  como  contratos  civis  comuns  (“contrato  de  locação  de  serviços”),  que

deveriam  ser  questionados  na  justiça  comum.  Com  efeito,  se  atualmente  já  existem

problemas quanto ao acesso à justiça dos trabalhadores – sem dúvida muito menores do que

outrora –, naquela época não havia espaço para os trabalhadores questionarem o desrespeito

à legislação. No entanto,  em alguma medida, a polícia representava uma mediadora dos

conflitos entre trabalhadores e patrões:

Apesar de toda a ação repressiva da polícia, esta representava uma face do Estado
a que  os  trabalhadores  podiam recorrer  para  mediação  de  conflitos  com seus
patrões e no encaminhamento de suas reivindicações.8

1.2 – O Conselho Nacional do Trabalho: embrião da Justiça do Trabalho

Com isso, ainda em 1923, o Decreto 16.027 criou, no âmbito do Ministério da

Agricultura,  Industria  e  Comércio  uma  estrutura  administrativa chamada  Conselho

Nacional do Trabalho – CNT9:

Art. 1º Fica creado o Conselho Nacional do Trabalho, que será o orgão consultivo
dos poderes  publicos em assumptos referentes  á organização do trabalho e da
previdencia social. 

6 BRASIL. Lei nº 4.682, janeiro de 1924. Esta lei ainda criou o instituto da estabilidade decenal, que só veio a
ser retirada totalmente do ordenamento nacional com a Carta Constitucional de 1988 unificando o regime em
torno do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS – que quando da sua criação era opcional.
7 A HISTÓRIA. Op. Cit.. Pág. 26.
8 MENDONÇA, Joseli M. N. Em busca de uma justiça própria – trabalhadores e suas demandas na Primeira
República. In: SCHMIDT, Benito Bisso (org.). Trabalho, justiça e direitos no Brasil: pesquisa histórica e
preservação das fontes. São Leopoldo: Oikos, 2010, Pág. 66. Apud: Idem. Pág. 25
9 Órgão este que viria a se tornar o Tribunal Superior do Trabalho.
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Art. 2º Além do estudo de outros assumptos que possam interessar á organização
do trabalho e da previdencia social, o Conselho Nacional do Trabalho occupar-se-
ha do seguinte:  dia normal  de trabalho nas  principaes  industrias,  systemas de
remuneração  do  trabalho,  contractos  collectivos  do  trabalho,  systemas  de
conciliação  e  arbitragem,  especialmente  para  prevenir  ou resolver  as  paredes,
trabalho  de  menores,  trabalho  de  mulheres,  aprendizagem  e  ensino  technico,
accidentes do trabalho, seguros sociaes;  caixas de aposentadorias e pensões de
ferro-viarios, instituições de credito popular e caixas de credito agricola. 10

Sua  estrutura  administrativa  então  já  contaria  com  uma  formação  classista

paritária11:

Art. 3º O Conselbo compor-se-ha de 12 membros escolhidos pelo Presidente da
Republica, sendo dous entre os operarios, dous entre os patrões, dous entre altos
funccionarios do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio e seis entre
pessôas  de  reconhecida  competencia  nos  assumptos  de  que  trata  o  artigo
anterior.12

 É desta estrutura administrativa que, mais tarde confirmada pelo diploma legal

que  ainda  vige  nos  dias  atuais  regulando  as  relações  de  trabalho,  pode-se  começar  a

compreender  os  signos  próprios  da  Justiça  do  Trabalho  dos  dias  atuais13,  por  ser  uma

inegável evolução do CNT.

A partir daqui trataremos mais detidamente acerca da conformação e da evolução

dessa estrutura que precedeu a Justiça do Trabalho e ela em si quando assim denominada, a

partir do ano de 1941.

O  Conselho  Nacional  do  Trabalho  por  ser  órgão  consultivo  não  possuía

mecanismos para fazer valer suas decisões. O descumprimento delas poderia ser levado à

Justiça Comum podendo ser um processo arrastado e lento14, não que isso tenha mudado

quando a Justiça do Trabalho ingressou no Poder Judiciário, pela Constituição de 1946.

10 BRASIL. Decreto 16.027, de 30 de abril de 1923. disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/
decret/1920-1929/decreto-16027-30-abril-1923-566906-publicacaooriginal-90409-pe.html> Acesso em 17 de
março de 2013.
11 Aqui pode-se entender a utilização dos juízes classistas até a emenda constitucional nº 29 de 1999.
12 BRASIL. Op. Cit.
13 A utilização, por exemplo, de “reclamação trabalhista” ao invés de “ação trabalhista” ou, antes da Emenda
Constitucional nº 45 de 2004, a designação das “varas trabalhistas” por “juntas de conciliação e julgamento”. 
14 Samuel Fernando de Souza indicou que “O fato de não possuir poder de execução dos acórdãos fazia com
que suas decisões, se não acatadas de bom grado pelo empregador,  seriam cumpridas por ação na Justiça
Comum,  o  que  implicaria  um processo  moroso  que  poderia  durar  cerca  de  10  anos.”  SOUZA,  Samuel
Fernando  de.  A  questão  social  é,  principalmente  e  antes  de  tudo,  uma  questão  jurídica:  o  CNT  e  a
judicialização das relações de trabalho no Brasil (1923-1932). Cadernos AEL. v. 14, nº 26, Pág. 249.

14

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/%20decret/1920-1929/decreto-16027-30-abril-1923-566906-publicacaooriginal-90409-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/%20decret/1920-1929/decreto-16027-30-abril-1923-566906-publicacaooriginal-90409-pe.html


Já no governo de Washington Luís foi decretado, em 1928, norma que reorganizou

o CNT,  ficando formalmente  encarregado de  fazer  cumprir  suas  decisões  nos  assuntos

relacionado nos dispositivos do Decreto 18.072:

CAPITULO II
DAS ATTRIBUIÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DO TRABALHO
Art. 10. Compete ao Conselho Nacional do Trabalho:
4º, cumprir e fazer cumprir as disposições legaes e regulamentares referentes ás
caixas de aposentadoria e pensões dos ferroviarios,  dos portuarios e de outras
classes que vierem a ser comprehendidas no regimen da lei n. 5.109, de 20 de
dezembro de 1926; 15

O CNT ainda integrava o poder executivo, porém já com alguns poderes para fazer

cumprir suas decisões tendo sido nesse mesmo diploma legal previsto uma categoria típica

recursal das suas decisões16.

Este órgão passou então, em 1930, a integrar a estrutura do novo Ministério do

Trabalho, Indústria e Comércio17, criado por Getúlio Vargas que chegou ao poder diante da

falência  da  República  Velha  e  do  “café-com-leite”.  Tal  ato  governamental  de  Vargas

demonstrou a postura que iria ter em seus governos à frente do Brasil, priorizando a política

paternalista por meio das concessões trabalhistas.

Neste passo, Vargas, em 1931, através do Decreto nº 19.770, de 19 de março de

1931,  determinou  a  sindicalização  das  classes  operárias  e  patronais,  com  disposições,

inclusive, para que funcionários do ministério assistissem as assembléias dos sindicatos18, o

que chama a atenção para a forma de controle social que Vargas estava construindo – a

presente pesquisa caminhará para entender  se a justiça do trabalho foi  mais  um desses

mecanismos. Cabe ressaltar que a lei ainda vige no Brasil até os nossos dias, determinando

inclusive unicidade sindical, recepcionada pela Constituição de 198819.

15 BRASIL. Decreto 18.072, de 19 de janeiro de 1928. Disponível em  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/
decret/1920-1929/decreto-18074-19-janeiro-1928-526664-publicacaooriginal-1-pe.html Acesso  em  17  de
março de 2013.
16 “Art. 7º As decisões proferidas pelo Conselho são susceptiveis de embargos, que só serão recebidos quando
apresentados novos documentos, não cabendo mais recurso algum do julgamento desses embargos.” Idem
17 BRASIL. Decreto 19.433, 26 de novembro de 1930. Disponível em  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/
decret/1930-1939/decreto-19433-26-novembro-1930-517354-publicacaooriginal-1-pe.html Acesso em 17 de
março de 2013.
18 BRASIL.  Decreto  19.770,  19  de  março  de  1931.  Disponível  em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/Antigos/D19770.htm Acesso em 17 de março de 2013.
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No mesmo ano de 1932 foram criadas outras  duas estruturas  administrativas  –

Comissões  Mistas  de  Conciliação20 e  Juntas  de  Conciliação  e  Julgamento21 –  para,  a

primeira,  resolver  dissídios  coletivos  e,  a  segunda,  para  resolver  dissídios  trabalhistas

individuais. Podemos observar que as Juntas de Conciliação, embora com outra função e

integrando o Poder Judiciário, manteve seu nome até o ano de 1999 (Ver nota 11). Todas

essas estruturas tiveram reflexo na concepção da Justiça do Trabalho.

1.3 – A Justiça do Trabalho: fase administrativa

Em 1933, deu-se início a constituinte que culminou na Carta Constitucional de

1934, embora  de vida breve – substituída  pela  Constituição  de 1937 – Estado Novo –

instituiu a Justiça do Trabalho pelo seu artigo 12222:

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. (GRIFADO)
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.

O Capítulo IV, do Título I é justamente onde está previsto o poder judiciário, ou

seja, muito embora o nome seja de “Justiça” ela não possuía todo o aparato e força das

decisões judiciais, o que ainda dificultava no cumprimento de suas decisões.

19 “Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: II - é vedada a criação de mais
de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na
mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser
inferior à área de um Município”. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 5 de outubro de
1988.  Disponível  em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm.  Acesso
em 17 de março de 2013.
20 BRASIL. Decreto 21.396, 12 de maio de 1932. Disponível em  http://portal.mte.gov.br/imprensa/versao-
integral-do-decreto-3.htm. Acesso em 17 de março de 2013.
21 BRASIL.  Decreto  22.132,  25  de  novembro  de  1932.  Disponível  em  http://www2.camara.leg.br/legin/
fed/decret/1930-1939/decreto-22132-25-novembro-1932-526777-publicacaooriginal-82731-pe.html.  Acesso
em 17 de março de 2013.
22 BRASIL.  Constituição  da  República  dos  Estados  Unidos  do  Brasil  de  1934.  Disponível  em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao34.htm.  Acesso  em 17  de  março  de
2013.
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Para Antonio Carlos Wolkmer a legislação social prevista na constituição de 1934

tinha  outra  função  que  não  era  o  benefício  do  povo,  carecendo  de  elementos

democratizantes, demonstrando essa tendência com o passar das legislações – o Brasil tem

histórico de fechamento do legislativo e outorga de cartas constitucionais – vejamos:

A constituição  de  1934,  consequência  da  Revolução  de  30,  e  refletindo  uma
época de mudanças sócio-econômicas , caracterizou-se por ser um pacto político
híbrido, sem unidade ideológica que, através de seus pressupostos herdados da
Carta Mexicana de 1917 e da Lei Fundamental  de Weimar (1919) introduziu,
pela  primeira  vez,  os  postulados  do  Constitucionalismo  social  no  país.  Sua
especificidade não resultou em ser necessária e espontânea, mas em projetar-se
como “compromisso” estratégico, manobra política e imposição de um Estado
oligárquico-patrimonialista com pretensões de modernização. Certamente que o
texto  de  1934  permitiria  a  presença  de  uma  série  de  reformulações  ao
Constitucionalismo liberal-individualista de 1891.23

Corroborando no posicionamento  do  real  entendimento  da  Justiça  do Trabalho

para o governo – instrumento de controle social – continua Wolkmer:

Além dos  direitos  políticos  e  da  declaração  burguesa  de  direitos  individuais,
instituíram-se direitos econômicos e sociais, em que a Justiça do Trabalho surgia
para dirimir, paternalisticamente, conflitos coletivos, e para manipular quase toda
a atividade sindical24

Pela  “ameaça”  do  comunismo,  em 1937,  Vargas  dá  o  golpe  do  Estado  Novo,

suspende  eleições  e  outorga  a  Constituição  de  1937,  na  qual  manteve-se  o  dispositivo

acerca da Justiça do Trabalho do texto de 1934 e seus impedimentos, e, como não é de se

surpreender, no mesmo dispositivo considera como mecanismos antissociais a greve e o

“lock-out”, veja-se:

Art 139 - Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores e
empregados, reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do Trabalho, que
será regulada em lei e à qual não se aplicam as disposições desta Constituição
relativas à competência, ao recrutamento e às prerrogativas da Justiça comum. 
A greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais nocivos ao trabalho e ao
capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nacional.25 

23 WOLKMER, Antonio Carlos. História do direito no Brasil. Pág. 142
24 Ibidem. Pág. 143.
25 BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1937. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao37.htm. Acesso em 17 de março de 2013.
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 Reforçando, assim, a ideia de que esses mecanismos, uns dos mais consagrados

entre os trabalhadores, para pressionar os empregadores a melhorar as condições de vida

dos  empregados  são  considerados  inaceitáveis.  Fazendo,  o  governo,  então  algumas

concessões que nem sempre atendiam a população, pois não eram efetivas, mesmo porque

ainda falamos da justiça do trabalho na esfera do poder executivo.

Após  a  primeira  previsão  constitucional  acerca  da  “Justiça  do  Trabalho”  –

Constituição de 1934 – foi, em 1939, que o termo apareceu pela primeira vez em legislação

infraconstitucional esparsa. O Decreto nº 1.237, de 2 de maio de 1939, fala da organização

da “Justiça do Trabalho”, ainda ligada ao executivo, mas com toda estrutura embrionária do

que  conhecemos  nos  dias  atuais  –  Conselho  Nacional  do  Trabalho  (CNT,  atual  TST);

Conselhos  Regionais  do  Trabalho(CRT,  atualmente  os  TRTs);  Juntas  de  Conciliação  e

Julgamento (JCJ, atuais varas do trabalho); e, Juízes de Direito – aproximando cada vez

mais à organização do poder judiciário:

Art.  2º  A administração  da  Justiça do Trabalho  será  exercida  pelos  seguintes
órgãos e tribunais:
a) as Juntas da Conciliação e Julgamento e os Juizes de Direito;
b) os Conselhos Regionais do Trabalho;
c) o Conselho Nacional do Trabalho, na plenitude de sua composição, ou por
intermédio de sua Câmara de Justiça do Trabalho.26

Nessa  legislação  também estava  previsto  a  composição  paritária  das  juntas  de

conciliação e julgamento:

Art. 6º As Juntas serão compostas de:
a) um presidente;
b) dois vogais representando um os empregados e outro os empregados.
Parágrafo único. o presidente e os vogais terão, respectivamente,  um suplente
para sua substituição nas faltas e impedimentos.27

Vargas,  então,  tendo  legislado  sobre  a  organização  da  “Justiça  do  Trabalho”

decidiu determinar, em 1º de Maio de 1941, a sua instalação, foi no discurso do feriado do

26 BRASIL. Decreto 1.237, 2 de maio de 1939. Disponível em  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/
1930-1939/decreto-lei-1237-2-maio-1939-349344-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 18 de março de
2013. 
27 BRASIL. Op. Cit.

18

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/%201930-1939/decreto-lei-1237-2-maio-1939-349344-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/%201930-1939/decreto-lei-1237-2-maio-1939-349344-publicacaooriginal-1-pe.html


trabalhador,  no  “Estádio  Vasco  da  Gama”  que  presidente  discursou  e  decidiu  por  seu

efetivo início dos trabalhos tal qual organizado pela lei de 193928.

Interessante fazer referência ao que o historiador estadunidense Jonh David French

observou  dos  estudos  do  seu  compatriota,  Karl  Loewenstein,  cientista  político,  quando

esteve no Brasil e escreveu o livro “Brazil under Vargas”:

O governo, afirmava ele, tinha provado ser capaz de combinar “duas orientações
aparentemente conflitantes ou sobrepostas”. Primeiro o encorajamento vigoroso
do “capitalismo privado [...] sem os entraves da interferência estatal”; segundo, a
implementação  de  um  “paternalismo  progressista  nas  políticas  sociais  em
benefício das classes trabalhadoras”.29

Essa  era  a  principal  característica  de  Vargas  gerir  dois  interesses  conflitantes,

embora com intuito de tornar mais fluida a dominação das classes mais ricas, por que ainda

que houvesse previsão legal  – para acalmar os ânimos dos trabalhadores – de direito  a

melhores  condições,  estas  não era  respeitadas.  Wolkmer  afirma  que “Na verdade,  com

relação ao seu tão decantado avanço, tal legislação social chegou como instrumento para

aparar os choques entre classes”30 e ainda citando Fábio Lucas, essa:

legislação elaborada pelos proprietários realiza o jogo tático destes, pois agrada
ao trabalhador sem dar-lhe a participação que lhe deveria caber na riqueza e na
fortuna nacional. (...) A conclusão a que chegamos é que em 1934 tivemos uma
grande reforma da fachada, renovação integral da pintura, embora a estrutura do
prédio permanecesse inabalável31

1.4 – A Consolidação das Leis do Trabalho

Nessa  ginástica  produzida  por  Vargas  para  a  cada  1º  de  maio  conceder  um

beneplácito para a classe trabalhadora, sem desafiar os interesses dos grandes industriários,

28 A HISTÓRIA,  Op. Cit.. Pág. 29. Nesta obra o Tribunal Superior do Trabalho comemorar os 70 anos da
justiça do trabalho, entendendo que esse discurso histórico de Vargas marcou a entrada dela para o poder
judiciário,  uma  vez  que  essa  norma  ainda  é  a  base  da  organização  dessa  justiça,  com algumas  poucas
alterações.
29 FRENCH, John David. Afogados em leis: a CLT e a cultura política dos trabalhadores brasileiros. Pág.
8
30 WOLKMER, Antonio Carlos. Op. Cit. Pág. 143
31 LUCAS, Fábio.  Conteúdo Social nas Constituições Brasileiras. Belo Horizonte: Faculdade de Ciências
Econômicas da Universidade de Minas Gerais, Pág. 67-71. Apud WOLKMER, Antonio Carlos. Op. Cit. Pág.
143
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foi em 1943, que se editou o Decreto 5.452 de 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho –

CLT – que é a mesma que vige até  os dias  atuais,  com as naturais  mudanças  de uma

legislação que perdura por quase 70 anos.

A CLT, como o próprio nome já diz – “Consolidação” – se pretende à reunião das

legislações então vigentes até a essa época que se encontravam dispersas no ordenamento

nacional, não tendo, necessariamente, a mesma unidade de um código que é elaborado todo

em  conjunto.  De  fato,  os  juristas  encarregados  desse  trabalho  fizeram  o  esforço  de

concatenar  as  ideias  (Oliveira  Viana  é  considerado  mentor  dessa  legislação),  mas

observando a CLT percebe-se que sua disposição de artigos peca pela continuidade, com as

mesmas matérias tratadas em artigos descontínuos32.

Muitos dos dispositivos do pré-citado Decreto 1.237/39, foram reproduzidos na

CLT, a partir do artigo 643, tendo a consolidação contemplado a organização da “Justiça do

Trabalho” já instituída, contudo ela ainda pertencia ao Poder Executivo.

Nesse momento,  cabe ressaltar  que a o embrião da previsão do  ius postulandi,

capacidade do empregado e empregador ir a juízo por ele mesmo, estava previsto no artigo

40 do Decreto 1.237/39 e, ainda, previsto no artigo 791, da CLT.

Foram de três anos a duração da “Justiça do Trabalho”, depois da CLT, como parte

do poder executivo,  porque,  em 1946, promulgada a nova Carta  Constitucional,  após o

suicídio de Vargas e o fim do Estado Novo, o governo optou por trazê-la para o Poder

Judiciário. Entretanto, dotar a justiça do trabalho da coercibilidade da jurisdição não foi o

suficiente para dar fim às contradições sociais no Brasil, “o abismo entre a aparência e a

realidade era tão grande que parecia instransponível”33.

Partimos do pressuposto que isso se dava, porque Vargas necessitava parecer dar

direitos para a população, mas sem que eles fossem efetivos, daí o “abismo”, utilizando

Wolkmer uma vez mais  “As contradições  e ambigüidades  da Era Vargas alcançaram o

ramo justrabalhista, edificado de ‘cima para baixo’, sem a legitimidade das lutas sociais e

com a exclusão das massas trabalhadoras”34.

32 Por exemplo, Reclamação Verbal: art. 840 (possibilidade); Art. 786 (distribuição); Art. 731 (penalidade
pelo não comparecimento no cartório).
33 FRENCH, John David. Op. Cit. Pág. 16.
34 WOLKMER, Antonio Carlos. Op. Cit. Pág. 144.
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Todo o sistema parecia  funcionar  para  que  os  direitos  trabalhistas  não  fossem

cumpridos, French, em seu livro, afirma, citando o adido trabalhista estadunidense, Irving

Sarlet que a “fiscalização é uma organização pequena e comprovadamente corrupta que tem

a reputação de aceitar caixinhas dos donos de fábrica.”35. Como se não bastasse a estrutura

pequena  para  as  necessidades  e  corrupta,  French  relata  os  Tribunais,  que  é  de  maior

interesse para essa pesquisa, como não sendo diferentes em relação à efetivação de direitos,

vejamos:

Além disso, a história não era muito mais promissora para aqueles trabalhadores
que,  de  boa-fé,  levavam  suas  queixas  aos  tribunais  do  trabalho.  Ineficiência
administrativa,  tribunais  superlotados  e  uma  tendência  para  a  “conciliação”
frequentemente  produziram  o  que  pode  ser  denominado  de  “justiça  com
desconto”. Mesmo quando ganhava um caso legal, por exemplo, um trabalhador
brasileiro era forçado a um acordo com seus patrões, obtendo um valor muito
menor do que o inscrito em seus direitos legais, caso contrário teria de enfrentar
atrasos  intermináveis  devido  aos  apelos  da  empresa  –  que  algumas  vezes  se
estendiam  por  até  12  anos.  E,  durante  aquele  período,  o  dinheiro  que  o
trabalhador havia ganho desaparecia porque até o final dos anos 60, o montante
eventualmente ganho não era corrigido monetariamente.36

O intuito do presente estudo não é, necessariamente, relatar as diversas histórias de

mal  julgamentos  do  Judiciário,  em  especial  o  trabalhista.  Mas,  sim,  confirmar  a

argumentação em torno de que a “Justiça do Trabalho”, opcionalmente ou não, (caso que

demanda mais pesquisas na fonte) era um instrumento de dominação. Seja pela aplicação

estrita da lei, à época, nos casos de exercício por ordem do empregador que infringia a lei,

nos quais os Tribunais decidiam pelo não pagamento de salários37,  seja pela demora na

resolução do conflito levado a ela.

A Justiça do Trabalho prevista pela CLT, como afirmou French foi utilizada para

não efetivar direitos:

35 LABOR Minister Goulart and the Enforcement of Brazilian Labor Laws (Rio de Janeiro, American
Embassy Dispatch, nº 734, 8 december, 1953) Apud. FRENCH, John David. Op. Cit. Pág. 19.
36 FRENCH, John David Op. Cit. Pág. 19.
37 A jurisprudência atual do TST tem avançado nessa matéria como se depreende da Súmula nº 376 do TST:
HORAS  EXTRAS.  LIMITAÇÃO.  ART.  59  DA  CLT.  REFLEXOS  (conversão  das  Orientações
Jurisprudenciais nºs 89 e 117 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005: I - A limitação legal da
jornada suplementar a duas horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas. (ex-OJ
nº  117  da  SBDI-1  -  inserida  em  20.11.1997).  Disponível  em  http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/
Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_351_400.html#SUM-376 Acesso em 18 de março de 2013.
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Os  industriais  paulistas,  que  entenderam  como  jogar  o  jogo,  não  tinham
necessidade, após 1930, de se opor frontalmente à idéia da legislação em si, desde
que eles pudessem estar certos do cumprimento das cláusulas antioperárias e da
possibilidade de evitar, adiar ou minimizar suas disposições ‘pró-trabalhistas’ por
meio de uma interpretação ‘apropriada’ e do não-cumprimento pelo governo e
pelos  tribunais.  Ao  se  lidar  com  assuntos  de  grande  interesse  dos  patrões,
recordou  Segadas  Vianna  em  1987,  sempre  havia  uma  alternativa  além  da
‘aplicação estrita da lei’; dado que a ‘função do intérprete é sempre encontrar
uma fórmula’, sempre existiu a possibilidade de ‘uma interpretação razoável que
atendesse parcialmente aos industriais de São Paulo’38

1.5 – A Justiça do Trabalho constitucionalizada: fase judiciária

Essa estrutura da Justiça do Trabalho pormenorizada pela CLT, elevada ao nível

constitucional enquanto ramo do Poder Judiciário pela Carta de 1946 é o fundamento para o

que se entende atualmente de justiça trabalhista.  O movimento de nascimento no poder

executivo até o poder judiciário. A existência de signos próprios da administração pública

que se mantiveram mesmo após a sua inserção no judiciário. A previsão de ir a juízo por si

mesmo  sem a  necessidade  auxílio  de  assistente  técnico  (ius  postulandi),  bem como  a

possibilidade da reclamação verbal. Analisaremos, assim, a partir do texto constitucional de

1946, tendo em vista que a construção da base justrabalhista já foi discutida e solidificada.

A  Constituição  de  1946  determinou,  principalmente,  a  entrada  da  Justiça  do

trabalho no Título I (organização federal), Capítulo IV (poder judiciário):

Art 94 - O Poder Judiciário é exercido pelos seguintes órgãos:
I - Supremo Tribunal Federal; 
II - Tribunal Federal de Recursos; 
III - Juízes e Tribunais militares; 
IV - Juízes e Tribunais eleitorais; 
V - Juízes e Tribunais do trabalho.

38 FRENCH, John David. Op. Cit. Pág. 43.
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Art 122 - Os órgãos da Justiça do Trabalho são os seguintes: 
I - Tribunal Superior do Trabalho; 
II - Tribunais Regionais do Trabalho; 
III - Juntas ou Juízes de Conciliação e Julgamento. 39

Sendo assim,  o texto de 1946 converteu o Conselho Nacional  do Trabalho em

Tribunal  Superior  do  Trabalho;  converteu  os  Conselhos  Regionais  do  Trabalho  em

Tribunais  Regionais  do  Trabalho;  e,  manteve  a  designação  de  Juízes  ou  Juntas  de

Conciliação e Julgamento.

Não  houveram  muitas  inovações  legislativas  infraconstitucionais  acerca  da

organização da Justiça do Trabalho ou de seus dispositivos que depreende-se o princípio da

informalidade.

Em 1964, o militarismo brasileiro deu golpe,  assumindo o Governo e depondo

João Goulart, uma vez mais sob a ameaça do comunismo40, em 1967, foi promulgada a

Carta Constitucional41 que, inicialmente, tem um ponto interessante que a denominação do

país como república federativa, deixando de lado a designação por “estados unidos”. Nessa

constituição foi mantida a “Justiça do Trabalho” compondo o Poder Judiciário, no entanto

inseriu uma mudança importante para organização da justiça trabalhista: o artigo 135 prevê

irrecorribilidade das decisões do Tribunal Superior do Trabalho, salvo se contrariarem à

Constituição, caso em que caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal42.

O  processo  de  redemocratização  que  culminou  na  constituição  de  198843 teve

muitas mudanças em relação a todas as outras cartas constitucionais brasileiras. Mudou-se

o paradigma de pensar uma constituição, tendo sido a “constituição cidadã” balizada nos

direitos fundamentais, tendo sido reservado um título para discorrer sobre as “garantias e

direitos fundamentais”, estando o direito do trabalho lá previsto.

39 BRASIL.  Constituição  dos  Estados  Unidos  do  Brasil  de  1946.  Disponível  em  www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituiçao46.htm Acesso em 18 de março de 2013.
40 Getulio Vargas, em 1937, também se utilizou da ameaça vermelha para destituir o parlamento e cancelar
eleições, se perpetuando no poder; período conhecido como Estado Novo.
41 BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1967.  Disponível  em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.htm Acesso em 18 de março de 2013.
42 “Art  135 - As decisões  do Tribunal Superior  do Trabalho são irrecorríveis,  salvo se contrariarem esta
Constituição, caso em que caberá recurso para o Supremo Tribunal Federal.”. BRASIL. Op. Cit.
43 BRASIL.  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988.  Disponível  em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art117 Acesso em 18 de março de 2013.
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O  texto  constitucional,  inicialmente,  manteve  as  denominações  e  órgãos

responsáveis pela justiça do trabalho, não alterou as disposições acerca da informalidade.

Ocorre  que  com onda  neoliberal  e  o  efeito  negativo  da  inflação  na  economia

brasileira,  deu-se  inicio  ao  processo  de  desmonte  do  aparelho  estatal  por  meio  das

privatizações, para cobrir o endividamento internacional brasileiro. O Governo brasileiro

teve que buscar  nos  organismos multilaterais  empréstimos para não decretar  moratória,

assim dando calote  nos seus credores,  o que,  estrategicamente seria ruim. Porém, esses

empréstimos tinham condicionantes, e uma delas era a flexibilização das normas de direito

do trabalho.

Começou-se  a  ser  discutida  propostas  de  emenda  à  constituição  tendentes  a

flexibilizar  os direitos  lá  estabelecidos,  no entanto,  não restou completado tais  intuitos,

ocorrendo, sim, algumas mudanças na estrutura justrabalhista.

A  emenda  constitucional  nº  24,  de  1999,  suprimiu  a  expressão  “Juntas  de

Conciliação e Julgamento”, um dos signos que remetiam ao passado administrativo dessa

especializada, além de determinar o fim da representação paritária classista na Justiça do

Trabalho, passando a se assemelhar ainda mais à justiça comum.

Posteriormente  promulgada,  mas  simultaneamente  discutida,  uma vez  que  suas

tratativas se iniciaram ainda no início dos 90, a emenda constitucional nº 45, de 2004, que

procedeu a reforma no judiciário, alterou um sem-número de dispositivos do judiciários e

vários da justiça trabalhista, inclusive, alargando a sua competência.

Criou  o Conselho Superior  da Justiça  do Trabalho – CSJT – responsável  pela

“supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho

de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito

vinculante.”44.

Um dos movimentos mais importantes, uma vez que existia o temor até de sua

abolição45,  foi  a  dilação  de  competência  da  Justiça  do  Trabalho,  vale  destacar  estes

dispositivos, pois serão importantes para a discussão do cabimento do ius postulandi, como

corolário do princípio da informalidade, nessa nova competência:

44 Artigo 111-A, §2º, II - BRASIL. Op. Cit.
45 “A Justiça  do  Trabalho  sofria  do  que  se  poderia  chamar  de  ‘complexo de  extinção’.  Quase  todos os
magistrados  trabalhistas pressentiam a chegada do ‘Juízo Final’...  Os discursos reformadores  sugeriam o
aniquilamento da Justiça Especializada.”. TUPINAMBÁ, Carolina,  Competência da justiça do trabalho à
luz da reforma constitucional. Pág. 87
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Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
II as ações que envolvam exercício do direito de greve; 
III  as  ações  sobre  representação  sindical,  entre  sindicatos,  entre  sindicatos  e
trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV  os  mandados  de  segurança,  habeas  corpus  e  habeas  data  ,  quando  o  ato
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 
V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado
o disposto no art. 102, I, o; 
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação
de trabalho;
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores
pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a , e
II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; 
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 
§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é
facultado  às  mesmas,  de  comum acordo,  ajuizar  dissídio coletivo de  natureza
econômica,  podendo a  Justiça  do T rabalho  decidir  o  conflito,  respeitadas  as
disposições  mínimas  legais  de  proteção  ao  trabalho,  bem  como  as
convencionadas anteriormente.
§ 3º Em caso de greve em atividade essencial,  com possibilidade de lesão do
interesse  público,  o  Ministério  Público  do  Trabalho  poderá  ajuizar  dissídio
coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.46

Essa  é  a  trajetória  histórica  da  justiça  do  trabalho,  passando  pelo  seu  viés

administrativo até a dilação de sua competência para julgar habea corpus de matéria sujeita

a sua jurisdição.

46 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov. 
br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art117 Acesso em 18 de março de 2013.
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2 – O Princípio da Informalidade

Neste capítulo a discussão gravitará em torno do princípio da informalidade, ou da

simplicidade na Justiça do Trabalho. Como este instituto direciona-se para o funcionamento

dessa  especializada,  bem como  a  condução  do  processo,  visto  em sua  totalidade,  não

somente as peças processuais, mas o relacionamento entre as partes, entre as partes e o juiz,

entre as partes e os auxiliares da justiça, enfim, entre todos os atores sociais, o campo do

direito que se ocupa desse estudo é o Processo do Trabalho.

Opta-se  pela  descrição-analítica  do  instituto  como  meio  de  subsidiar  os

questionamentos  propostos  acerca  da  influência  da  trajetória  histórica  justrabalhista  na

presença desse princípio nas doutrinas do processo do trabalho e nas interpretações dos

dispositivos  legais.  Além  do  mais,  tal  estudo  pode  subsidiar  uma  pesquisa  mais

aprofundada, sociologicamente falando, na apreensão que os atores sociais têm da justiça

trabalhista.

Inicialmente, será proposto a leitura dos dispositivos, constantes da Consolidação

das Leis do Trabalho – CLT –, dos quais são extraídos o princípio da informalidade, uma

vez que ele não se encontra expressamente previsto no ordenamento jurídico nacional, mais

uma  razão  para  a  necessidade  de  se  entender  o  processo  histórico  para  justificar  a

interpretação nesse sentido dos dispositivos doravante citados.

Sendo assim, tendo a legislação como ponto de partida, ou seja, a existência, ainda

que indireta, de um mandamento legal direcionando a “Justiça do Trabalho” e o processo

trabalhista para uma maior simplicidade que outros ramos do Poder Judiciário (Ressalvado
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o caso  dos  Juizados  Especiais47 –  Federais48 e  Estaduais49),  será  perquirida  a  literatura

processual trabalhista.

2.1 – Análise da legislação

Neste ponto, abordar-se-á como os processualistas vêm tratando do tema: princípio

da  informalidade.  Principalmente  nos  aspectos  de:  enunciação,  ou  não;  cabimento;

ponderação; valoração; pertinência; importância.

Os principais  dispositivos  constantes  da  CLT50 importantes  para  a  dedução do

princípio da informalidade são os artigos 79151, 840 e 847, todos compondo o Título X –

Do Processo Judiciário – o primeiro no Capítulo II – Do Processo em Geral – na Seção IV

– Partes e Procuradores – e os outros dois no Capítulo III – Dos Dissídios Individuais –

respectivamente, na Seção I – Da Forma de Reclamação e Da Notificação e na Seção II –

Da Audiência de Julgamento.

A inserção topográfica dos artigos selecionados se faz importante, uma vez que ela

revela em que medida cada um desses dispositivos influenciará o Processo do Trabalho. O

que leva a entender, por exemplo, que o artigo 791 será respeitado em todo o procedimento

trabalhista,  enquanto os artigos 840 e 841 somente nos dissídios individuais,  excluindo,

assim, a possibilidade de sua incidência nos dissídios coletivos.

47 Os Juizados Especiais – Federais; Estaduais Cíveis e Penais – possuem em suas legislações, expressamente
previsto,  por  influência  da “Justiça  do Trabalho”,  o  princípio da informalidade,  entre  outros  também de
influência justrabalhista, como a oralidade; sem falar na previsão do jus postulandi para causas de alçada até
20 salários mínimos.
48 “Art. 1o São instituídos os Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, aos quais se aplica, no
que não conflitar com esta Lei, o disposto na  Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.”. BRASIL. Lei
10.259,  12  de  julho  de  2001.  Juizados  Especiais  Federais.  Disponível  em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10259.htm Acesso em 19 de março de 2013. 
49 “Art.  2º  O processo  orientar-se-á pelos  critérios  da oralidade,  simplicidade,  informalidade, economia
processual  e  celeridade,  buscando,  sempre  que  possível,  a  conciliação  ou  a  transação.”  (GRIFADO).
BRASIL. Op. Cit.
50 BRASIL.  Decreto  5.452,  1º  de  maio  de  1943.  Disponível  em  http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/leis_2001/l10259.htm Acesso em 19 de março de 2013.
51 No entender de Carolina Tupinanbá “A possibilidade de a parte postular pessoalmente perante a Justiça do
Trabalho é conhecida como “jus postulandi” e encontra-se principalmente, no artigo 839 da CLT: Art. 839 - A
reclamação  poderá  ser  apresentada: a)  pelos  empregados  e  empregadores,  pessoalmente,  ou  por  seus
representantes,  e pelos sindicatos de classe; b) por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do
Trabalho.”.Op. Cit. Pág. 347 No entanto, neste trabalho privilegiou-se o artigo 791 pela maior abrangência e
generalidade, tendo a redação, entre eles, bem assemelhada.
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2.1.1 – O jus postulandi

O artigo 791, da Consolidação das Leis do Trabalho, prevê a possibilidade das

partes,  empregador e empregado, irem à “Justiça do Trabalho” por si  mesmas,  seja  em

dissídio  individual  ou  coletivo52,  quer  dizer,  sem  a  assistência  de  advogado,  assim  é

disposto:

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.
§ 3o  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. (Incluído pela Lei
nº 12.437, de 2011)

O artigo em epígrafe trata, em outras palavras, do instituto do jus postulandi que,

nos dizeres de Sergio Pinto Martins, significa “No processo do trabalho o jus postulandi é o

direito  que a  pessoa tem de  ingressar  em juízo,  praticando  pessoalmente  todos os  atos

autorizados para o exercício do direito de ação”53.

Dessa forma,  a  legislação trabalhista  excepciona  um dos requisitos  para que o

indivíduo esteja em juízo, a saber, a capacidade postulatória que, em regra, é de monopólio

do  advogado  inscrito  nos  quadros  da  OAB54;  os  outros  dois  requisitos  referem-se  à

52 Pela previsão expressa  em seus parágrafos  ou pela sua localização  topográfica  na legislação,  como já
argumentado no corpo do texto no parágrafo anterior.
53 MARTINS,  Sergio  Pinto.  O  “Jus  Postulandi”  e  o  advogado  na  Justiça  do  Trabalho.  Pág.  563.  Apud
TUPINANBÁ, Carolina. Op. Cit. Pág. 347.
54 O rompimento com esse monopólio dos advogados gera uma discussão acerca do conflito entre normas
especiais, a própria CLT e normas posteriores,  no caso o Estatuto da OAB, no entanto, optou-se por não
adentrar nesta discussão neste capítulo.
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capacidade civil55 e capacidade processual56, os quais são verificados quando da propositura

da reclamação trabalhista57.

A possibilidade das partes estarem em juízo por si mesmas é um dos argumentos

mais consistentes para que o processo na justiça do trabalho seja mais simples, com menos

formalidades, em homenagem à efetividade dessa faculdade das partes, pois se desvirtuada,

a lei estará tendo seu valor esvaziado.

Os artigos que iremos analisar em seguida parecem ser corolários da capacidade

postulatória  das  partes,  uma  vez  que  não  bastaria  o  ordenamento  facultar  um  direito

subjetivo às partes sem que existissem meios para sua efetivação.

2.1.2 – Reclamação trabalhista

A legislação trabalhista consolidada disciplina as formas que as partes possuem

para  peticionar  seus  direitos,  através  de  um  instrumento  processual  denominado  de

“reclamação trabalhista”,  que poderá ser verbal  ou escrita.  Interessa para este estudo, a

faculdade da parte exercer seu direito de ação sem a formalidade de uma petição inicial,

através do ajuizamento verbal de uma demanda trabalhista.

A indigitada norma está disposta no artigo 840, da CLT, veja-se: 

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da
Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do
reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a
data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.
§ 2º - Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias datadas e
assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no
parágrafo anterior.58

55 Enquanto pessoa natural – art. 1º c/c art. 2º, do Código Civil – enquanto pessoa jurídica – art. 45, do Código
Civil; ou seja, sujeitos de direito.
56 As pessoas naturais possuem capacidade processual quando: completamente capazes (art. 5º, do Código
Civil),  assistidas  pelos  representantes  legais  se  relativamente  incapazes  (art.  4º,  do  Código  Civil),
representadas por seus representantes legais quando absolutamente incapazes (art. 3º, do Código Civil). As
pessoas jurídicas são capazes para o processo desde seu surgimento para o mundo do Direito.

57 . “Art. 792 - Os maiores de 18 (dezoito) e menores de 21 (vinte e um) anos e as mulheres casadas poderão
pleitear perante a Justiça do Trabalho sem a assistência de seus pais, tutores ou maridos.” e “Art. 793. A
reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela
Procuradoria da Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador nomeado em
juízo. (Redação dada pela Lei nº 10.288, de 2001)”. BRASIL. Op. Cit.
58 BRASIL. Op. Cit.
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Cumpre,  inicialmente,  observar que a norma é de eficácia  ampla,  trazendo, em

mesma  hierarquia  hermenêutica,  a  reclamação  verbal  e  escrita,  não  prevendo  qualquer

diferença  entre  elas  na  possibilidade  de  utilização,  apenas  determinando  um  caminho

distinto  para  sua  redução  a  termo,  mas,  mesmo assim,  a  encargo  da  própria  estrutura

administrativa do juízo.

Mais uma vez, diante da combinação dos dispositivos supracitados, não há como

negar  a  existência  de  um  princípio  informador  justrabalhista  determinando  o

prosseguimento de um viés processual mais simplificado.

2.1.3 – Requisitos simplificados da reclamação trabalhista

Como  se  não  bastasse  a  previsibilidade  desses  institutos  processuais  –  jus

postulandi e a reclamação verbal – o parágrafo primeiro do artigo 840 disciplina claramente

sobre  os  requisitos  da  reclamação  escrita,  o  equivalente  à  petição  inicial  no  processo

comum, deixando claro os requisitos dessa peça processual: endereçamento; qualificação;

breve exposição dos fatos; pedido; data; e, assinaturas.

Quer dizer, embora a CLT admita a possibilidade de lacunas na regulação de seu

processo59, só permite a integração com o processo comum – Código de Processo Civil –

CPC – desde que não haja incompatibilidade com as normas ali colocadas. Assim não é

possível a aplicação do artigo 282, do CPC60,  por ser extremamente mais formal que o

artigo 840, da CLT.

Tendo em vista às menores exigências da CLT para a peça exordial da reclamação

trabalhista, José Augusto Rodrigues Pinto identifica como uma “peculiaridade emergente”61

no  processo  do  trabalho  a  “restrição  à  inépcia  da  inicial”,  que  nos  seus  dizeres  está

diretamente ligada a capacidade postulatória das partes:

59 “Art. 769 - Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.”BRASIL. Op. Cit. 
60 “Art.282. A petição inicial indicará: I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado
civil, profissão, domicílio e residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV
- o pedido, com as suas especificações;  V - o valor da causa;  VI - as provas com que o autor pretende
demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - o requerimento para a citação do réu.”. BRASIL. Lei 5.869, 11
de janeiro de 1973. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5869compilada.htm Acesso em
20 de março de 2013. 
61 PINTO, José Agusto Rodrigues. Processo Trabalhista de Conhecimento. Pág. 77
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Trata-se de concepção que vem ganhando terreno na jurisprudência trabalhista,
fundada na imperiosidade de certa margem de tolerância para com os deslizes
técnicos  ou as  lacunas  da  postulação  do autor,  nos  dissídios  do  trabalho,  em
virtude do acesso  aberto  ao leigo para  o exercício  pessoal  do  jus  postulandi.
Desse modo, em lugar de indeferir, de plano, a inicial, que é a sanção rígida à
inépcia,  no  processo,  fortalece-se  o  poder  saneador  do  juiz  do  trabalho,
autorizando-o  a  suprir  ou  diligenciar  o  suprimento,  ex  officio,  das  falhas  que
desabilitam a postulação.62

Tem-se,  portanto,  o  reconhecimento  na  doutrina,  citando  até  mesmo  a

jurisprudência, de que há necessidade de uma adequação do processo, quer dizer um menor

rigorismo técnico, em homenagem ao princípio da informalidade que é extraído do artigo

791, da CLT.

2.1.4 – A defesa verbal do réu

A legislação ainda nos deixa como outro corolário do princípio da simplicidade, a

previsão  da  defesa  do  reclamado  ser  feita  verbalmente,  muito  embora,  na  prática,  as

empresas, que em sua maioria figuram no polo passivo da demanda – reclamada – por meio

de seus advogados apresentam defesa técnica escrita e se limitam a dizer: “reporto-me as

razões da defesa juntada”.

O artigo 847, da CLT, então, prevê vinte minutos para que o reclamado aduza as

razões de sua defesa, veja-se:

Art. 847 - Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para aduzir sua
defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas
as partes.(Redação dada pela Lei nº 9.022, de 5.4.1995) 63

A  legislação  trabalhista  consolidada  foi  cuidadosa  em  prever  em  todos  os

principais  momentos  do  processo  a  simplificação  de  seu  procedimento.  Podem  ser

observadas  até  nas  fases  pré-processuais  quando  faculta  às  partes  a  possibilidade  de

ingressarem em juízo por elas mesmas. E no processo, propriamente dito, adstringindo-se

às previsões legais, no momento da distribuição – reclamação trabalhista verbal – e em

62 PINTO, José Agusto Rodrigues. Op. Cit. Pág. 77
63 BRASIL. Op. Cit.
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audiência, quando preza pela oralidade, procura reduzir as formalidade de uma peça escrita

– defesa técnica verbal.

Existem  outros  bons  exemplos  na  jurisprudência  consolidada  do  TST,  por

exemplo,  como a comprovação de citação da reclamada mediante  recebimento  de carta

registrada (SEED64) enviada através dos Correios e presumidamente recebida após quarenta

e oito horas – Súmula 16 do TST65. No entanto, optou-se por restringir-se, neste capítulo, à

discussão da legislação,  bem como da posição atual  da doutrina acerca do princípio da

informalidade.

2.1.5 – A Lei dos Juizados Especiais

A Lei 9.099, de 1995, inspirada no modelo da Justiça do Trabalho, como afirma

Carlos Henrique Bezerra Leite: “É importante ressaltar, porém, que as raízes deontológicas

e  fenomenológicas  desses  órgãos  da  justiça  comum  provem  do  direito  processual  do

trabalho”.

E  não  se  pode  imaginar  sem  motivo  que  essa  legislação  previu  como  seus

princípios informadores a “informalidade” e a “simplicidade”: “Art. 2º O processo orientar-

se-á  pelos  critérios  da  oralidade,  simplicidade,  informalidade,  economia  processual  e

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação.”66 (GRIFADO).

Por óbvio, é de se presumir que essas duas palavras tenham significados distintos,

não  importa  em  que  ordem,  mas  quer  significar  que  um  deles  diz  respeito  aos  atos

processuais menos formais e outro a uma justiça mais acessível aos jurisdicionados sem as

complexidades da justiça comum.

Mais um motivo para entender os Juizados Especiais Cíveis como uma estrutura

dentro da justiça comum que se assemelha  à Justiça  do Trabalho é a possibilidade das

partes de estarem em juízo por elas mesmas, ainda que limitada ações com alçada até 20

salários mínimos:

64 Serviço Especial de Entrega de Documentos da Empresa de Correios e Telégrafos.
65 “Súmula 16 - Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O seu
não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário.”. BRASIL.
Tribunal Superior do Trabalho. Súmulas. Disponível em http://www.tst.jus.br/en/sumulas Acesso em 20 de
março de 2013. 
66 BRASIL. Op. Cit.
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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.
§ 1º Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por
advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte,
se quiser,  assistência  judiciária  prestada  por órgão  instituído junto ao  Juizado
Especial, na forma da lei local.
§ 2º O Juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando
a causa o recomendar.
§  3º  O  mandato  ao  advogado  poderá  ser  verbal,  salvo  quanto  aos  poderes
especiais.67

Sendo assim, vemos que o legislador diferenciou os dois termos: simplicidade e

informalidade; e, previu a capacidade postulatória às partes para que defendam seus direitos

pessoalmente quando o valor da causa não superar 20 salários mínimos.

2.2 – Análise da doutrina

Cabe  registrar,  inicialmente,  que  a  doutrina  consultada  para  realização  desse

estudo não foi totalizante, no sentido de consultar todo o material doutrinário de Processo

do Trabalho existente,  no  entanto,  optou-se por  uma escolha  qualitativa  para  utilizar  a

doutrina mais clássica,  bem como outras de autores,  por assim dizer,  mais novos neste

campo de estudo.

Verificou-se a presença, em cada um desses dois grupos selecionados, do discurso

acerca do princípio da informalidade, ainda que indireto, ou seja, existem obras que o cita

diretamente  e outras  que não o enunciam,  embora,  em alguma medida,  admitam a sua

presença.

As  obras  pesquisadas,  como  já  dito,  dividem-se  em  clássicas  e  recentes.  Os

autores, reputados por mim, como pertencentes ao grupo dos clássicos são: Manoel Antonio

Teixeira Filho68;  e, José Augusto Rodrigues69.  E aqueles pertencentes ao segundo grupo

são: Renato Saraiva70; Carlos Henrique Bezerra Leite71; Carolina Tupinambá72; e, Gustavo

Filipe Barbosa Garcia73.

67 BRASIL. Op. Cit.
68 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Curso de direito processual do trabalho.
69 PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. Cit.
70 SARAIVA, Renato. Curso de direito processual do trabalho.
71 LEITE, Carlos Henrique Bezerra Leite. Curso de direito processual do trabalho.
72 TUPINANBÁ, Carolina.Op. Cit.
73 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de direito processual do trabalho.
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Essa divisão foi proposta em um critério cronológico, dividindo-se, portanto, os

autores entre os quais já haviam escrito antes da Carta Constitucional de 1988 e os que só

vieram a escrever posteriormente à atual Constituição,  pelo menos em uma forma mais

sistematizada  como  um  livro  que  abarcasse  o  Processo  do  Trabalho.  A  classificação

cronológica, assim histórica, busca de alguma maneira refletir se esse caráter influenciou no

entendimento dos seus escritos sobre o princípio da informalidade.

2.2.1 – Autores clássicos

Dentre os autores reputados como clássicos, nenhum deles faz a discussão direta

sobre o princípio da informalidade,  pelo menos não na forma como estamos abordando

neste estudo, que é no sentido de que a justiça trabalhista deve se fazer entender, por meio

da simplicidade de legislação, de atos processuais, de dinâmica de audiência, de disposição

espacial  do fórum e da sala de audiência,  para qualquer pessoa a qual recorra aos seus

serviços.

Manoel Antonio Teixeira Filho, muito embora designe um item próprio, dentro do

capítulo  de  princípios,  como  “informalidade  dos  atos”74 refere-se  a  uma informalidade

própria da teoria geral do processo, na qual afirma prevalecer a finalidade do ato e não sua

forma,  quando  não  defeso  em  lei75.  Contudo,  não  há  que  se  falar  em  princípio  da

informalidade,  mas,  sim,  no  princípio  da  instrumentalidade,  pelo  qual  entende  que  o

processo é mais do que um fim em si mesmo. Ele enuncia o principio da informalidade dos

atos como:

Aí está: o princípio legal é de que os atos processuais não estão sujeitos à forma
preestabelecida. Para que o elemento formal seja condicionante da validade do
ato, é indispensável que a lei, por exceção, a exija de maneira expressa. Mesmo
assim, se a norma legal impuser determinada forma para o ato, sem cominar de
nula eventual observância o ato terá validade.76 

74 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Op. Cit. Pág. 80. Capítulo II, item 13 “Informalidade dos atos”.
75 “Art. 244. Quando a lei  prescrever determinada forma, sem cominação  de nulidade, o juiz considerará
válido o ato se, realizado de outro modo, Ihe alcançar a finalidade.”. BRASIL. Op. Cit. 
76 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Op. Cit. Pág. 80.
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No  entanto,  Teixeira  Filho,  querendo  trazer  um  comparativo  no  ordenamento

pátrio para a justificativa de sua opção pela informalidade, apenas, dos atos, cita um dos

princípios que regem a Lei 9.099/1995 – Juizados Especiais Cíveis e Criminais – (como já

trabalhado neste estudo, ver item 2.1.5), a saber, o da informalidade, no entanto, parece

ignorar que entre outros princípios encontra-se, também, o da simplicidade, que compondo

o  mesmo  lugar  legislativo,  caput do  mesmo  artigo,  não  podem  ser  tratados  como

sinônimos, querendo isto significar alguma coisa:

A  Lei  nº  9.099,  de  26-9-95,  instituidora  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  e
Criminais,  em seu  art.  2º,  declara  que  o  processo  se  orientará,  dentre  outros
critérios (princípios), pelo da informalidade. Complementando essa declaração, o
art. 13 dispõe que os atos processuais serão validos “sempre que o preencherem
as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no
art. 2º desta lei”77

A  legislação  não  iria  dispor  acerca  dos  princípios  da  “informalidade”  e  da

“simplicidade” se eles tivessem a mesma função na informação do sistema dos juizados

especiais.  Fato  é  que  a  doutrina  reconhece  que  o  legislador  bebeu da  fonte  processual

trabalhista para construir a sistemática dos juizados especiais78.

Fato  é  que  se  percebe  uma  opção,  do  autor  em  comento,  por  não  discutir  o

princípio da informalidade, como é proposto por este estudo, que aqui pode ser chamado

também de princípio da simplicidade.

O autor tratando do tema da capacidade postulatória, o jus postulandi, das partes,

cita indiretamente o “princípio da simplicidade”, na acepção proposta por esta pesquisa.

Teixeira  Filho  entende  que  a  capacidade  postulatória  concedida  às  partes  pela

CLT79 foi tacitamente revogada ainda pelo Estatuto da OAB da Lei 4.215/63 artigo 67 – “o

exercício da advocacia é privativo dos inscritos no quadro da Ordem dos Advogados do

Brasil” – de outro lado ainda traz o argumento constitucional do artigo 133, da CRFB, que

diz  que  “o  advogado  é  indispensável  à  administração  da  justiça”,  afirmando  ser  esses

motivos suficientes para a revogação desse instituto.

77 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Op. Cit. Pág. 81.
78 “É importante ressaltar,  porém, que as raízes deontológicas e fenomenológicas desses órgãos da justiça
comum provem do direito processual do trabalho”. LEITE, Carlos Henrique Bezerra Leite. Op. Cit. Pág. 84. 
79 O autor não entra na discussão acerca do permissivo legal dos JECs quando de ações com alçada não
superior aos vinte salários mínimos legais.
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No entanto,  ainda que esses dispositivos  não fossem suficientes  ou tivesse sua

eficácia  tolhida  pelo  STF  em  decisão  definitiva80,  o  autor  defende  que  a  capacidade

postulatória  é  um engodo  para  os  jurisdicionado,  sendo  a  presença  de  advogado  uma

questão  de  justiça,  de  “igualdade  técnica”81,  pois  quando  uma  das  partes  está  sem

representação técnica ela, normalmente, tem essa “facilidade” voltada contra ele:

Se nenhuma dessas normas legais existissem, ainda assim deveríamos, em nome
da sensatez e do sentimento de justiça, pugnar pelo banimento do malsinado art.
791, caput, da CLT, que, até onde pudemos ver, causou muito mais danos do que
benefícios ao trabalhador. Com efeito, sustentando, vários lustros, pelo discurso
retórico e enganoso de estar a serviço do trabalhador e de atender ao princípio da
simplicidade (?) [sic] do procedimento, o  ius postulandi outorgado por aquela
norma representou, na prática, um engodo, uma sutil, mas fatal, esparrela para o
trabalhador e, de certa maneira, para o empregador humilde.82 (GRIFADO)

Observa-se  que  o  doutrinador  não  tratou  diretamente  do  princípio  da

informalidade/simplicidade por uma opção acadêmica que ele não revela expressamente o

motivo, mas não se pode deixar de dizer que foi apontado tal princípio.

Por  último,  o  autor  faz uma ressalva ao  jus  postulandi concedido às  parte  em

virtude das diferenças regionais no Brasil:

se, em determinada situação, inexistir, na localidade, advogado, ou ocorrer recusa
ou impedimento dos que houver, poderá a parte, por exceção, ingressar em juízo
pessoalmente – hipóteses em que ficará aos riscos que mencionamos.
Em determinadas regiões do País, aliás, é tão intensa a participação de advogados
no processo do trabalho, quanto é, em outras, a atuação pessoal das partes.83

Então, como vamos observar, a maior parte da doutrina estudada perpassa pelo

tema da  informalidade/simplicidade  ao  discutir  a  capacidade  postulatória  das  partes  no

âmbito da “Justiça do Trabalho”.

Ainda  nos  clássicos,  José  Augusto  Rodrigues  Pinto  aborda  a  questão

principiológica como fundamentos do direito processual do trabalho que se subdividi em

80 Há liminar (ADI nº 1.127-8 – STF), confirmada em plenário, acerca da suspensão da eficácia do dispositivo
da Lei nº 8.906/94 que afirma ser privativa, ao advogado, a postulação em qualquer órgão do poder judiciário,
bem como os juizados especiais.
81 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Op. Cit. Pág. 238.
82 Ibidem. Pág. 237.
83 Ibidem. Pág. 238
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quatro categorias: princípios constitucionais; princípios gerais; peculiaridades; e, técnicas

de procedimento. Ele propôs um quadro organizacional84, que ora se reproduz:

Figura 1. Classificação dos fundamentos do direito processual do trabalho proposta por José Augusto

Rodrigues Pinto

Salta mais aos olhos a questão das “peculiaridades”,  pois aborda como uma do

direito  processual  do  trabalho  emergente  a  “inaceitação  da  inépcia”,  que  se  entende

enquanto  um corolário  do  princípio  da  informalidade/simplicidade  (como já  trabalhado

neste estudo no 2.1.3). Na legislação, por sua vez, ele aponta como peculiaridade o jus

postulandi, que é pedra de toque de todos os doutrinadores em exame.

84 PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. Cit. Pág. 61.
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Por isso,  é necessário esclarecer  o que o autor  afirma com essa categorização,

sendo,  na verdade,  apenas  a  diferenciação  entre  “peculiaridade”  e  “princípio”  quanto  à

dimensão e ao alcance:

Entre princípios e peculiaridades a diferença é intuitiva, emergindo dos próprios
designativos, que colocam essas figuras  numa relação de gênero para espécie.
Enquanto os princípios estruturam o tronco comum do processo, dizendo respeito
a  todos  os  sistemas  processuais,  as  peculiaridades  apenas  os  completam com
vistas  a  cada  sistema,  responsabilizando-se  por  dar  identidade  própria  a  cada
ramo interno do processo.
Suas funções são idênticas, havendo entre eles simples diferença de dimensão e,
conseqüentemente, de alcance.85

Identificados  os  signos  próprios  de  trabalho  do  autor,  observa-se  que,  muito

embora não discorra muito sobre o tema da informalidade/simplicidade, ele ventila sobre o

princípio através de citação indireta de: 

Júlio César Bebber ainda junta ao seu elenco um princípio instrumental,  com
vertentes  voltadas  para  o  jurídico,  o  social  e  o  político,  e  um  princípio  da
simplicidade, que o Autor considera “de aquisição recente, embora sua filosofia
seja antiga”86

Mais diretamente sobre o tema, o autor aborda, em meu sentir, a consequência do

princípio da informalidade/simplicidade – que no caso é a causa – quando escreve sobre a

“restrição da inépcia da inicial”, pois ela só é tolerada uma vez que a “Justiça do Trabalho”

deve ser entendida por todos que nela ingressem, porque o artigo 840, da CLT, afirma que

peça inicial trabalhista – reclamação – basta ter alguns requisitos (questões já abordadas no

item 2.1.3),  evoluindo  para  diminuição,  em última  análise  para  o  fim,  de  decisões  de

inépcia.

Dessa forma, o autor reputa esse movimento à possibilidade de as próprias partes

pleitearem por si mesmas na justiça trabalhista, no entanto, ele ressalva:

Ainda  que  seja  abolido  o  reconhecimento  da  capacidade  postulatória  de
empregado e empregador – leigos em Direito material e processual do Trabalho
–, uma figura aceita como mal necessário em troca de acessibilidade da Justiça do
Trabalho, a restrição à figura da inépcia da inicial continuará sendo uma idéia
positivada, na medida em que fomente a celeridade,  princípio vital  ao Direito
Processual do Trabalho como oxigênio para a vida orgânica.87

85 PINTO, Op. Cit. Pág. 55.
86 Ibidem. Pág. 60.
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E,  ainda,  trata-os  como  consequências  do  princípio  da  proteção  aos

hipossuficientes, institutos que, na análise legislativa, buscou-se construir o argumento de

que são consectários, na verdade, do princípio da informalidade/simplicidade:

É fora de dúvida que a idéia da proteção do hipossuficiente econômico exerce
forte  pressão  sobre  o  processo  do  trabalho,  em  vista  de  sua  natureza
complementar  do  direito  material,  do  que  são  exemplos  bastante  claros  a
atribuição  do  jus  postulandi a  quem  não  deveria  dispor  de  capacidade
postulatória, a natureza opcional da postulação oral, a interposição de recursos
por simples petição etc.88

E ainda afirma que “todos esses dispositivos visam, em sua origem, a tornar mais

fácil  o acesso do operário ao juízo trabalhista”89.  O que este estudo entende da mesma

maneira, no entanto sob a rubrica do princípio da informalidade/simplicidade que congloba

esses elementos.

Rodrigues  Pinto,  assim  como  Teixeira  Filho,  entende  que  o  efeito  do  jus

postulandi a parte pode ter efeitos negativos contra ela mesma:

Essa peculiaridade [jus postulandi] é bastante discutível, em seu efeito prático.
Frequentemente, as partes se prejudicam na condução de seus interesse litigiosos,
por  falta  de  domínio  do  direito  material  ou  processual  capaz  de  leva-las  à
sucumbência perfeitamente evitável através de uma boa orientação profissional.
Por  isso  mesmo,  sofre  duro  combate,  principalmente  partido  do  interesse
corporativo dos advogados, que, de longa data, reivindicam sua extinção.90

Por fim, dentro desta temática, ele ainda afirma que não é a favor totalmente do

instituto, nem um entusiasta da idéia de abolição, pois é necessário que haja um mecanismo

eficiente para ocupar esse lugar, e que a sucumbência em honorários não é solução:

Que  não  se  veja  nesta  análise  adoção  de  postura  irrestritamente  favorável  à
continuidade  do  reconhecimento  do  jus  postulandi ao  leigo  nos  dissídios  do
trabalho. O que não comungamos é com uma erradicação forçada e abrupta nem
com a  troca  de  seus  inconvenientes  pela  barreira  maior  da  sucumbência  em
honorários,  que fechará  as  portas  dos órgãos  jurisdicionais  trabalhistas  a  uma
legião de descamisados, para usar-se de uma expressão ressurrecta dos anos 40
do  século  passado.  Prudente  e  sensato  será  trocá-lo  por  um  mecanismo  de
eficiente prestação de assistência judiciária gratuita, hoje embrionária em nossa

87 PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. Cit. Pág. 78.
88 Ibidem. Pág. 69.
89 Ibidem.
90 Ibidem. Pág. 83.
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lei processual com as regras a respeito da assistência sindical (Lei n. 5.584/70,
arts. 14 e seguintes).91

Essa foi a abordagem que os autores clássicos do direito processual do trabalho

fizeram sobre o princípio da informalidade/simplicidade, mesmo que pelos seus efeitos e

consequências.

2.2.2 – Autores recentes

Abordaremos,  então,  nessa  parte,  os  autores  de  livros  acerca  da  matéria  do

Processo do Trabalho que escreveram seus livros depois da Constituição de 1988, esta que

inaugurou um direito pensado a partir de princípios e direitos fundamentais.

O  primeiro  a  ser  trabalhado  é  o  Gustavo  Filipe  Barbosa  Garcia  que  lista

diretamente o “princípio da simplicidade” como princípio do processo comum, contudo que

influencia diretamente o processo trabalhista:

o que se verifica é a incidência de determinados princípios do Direito Processual
Civil  de  forma  mais  enfática  no  processo  do  trabalho,  como  ocorre  com os
princípios da celeridade, da simplicidade, da concentração dos atos processuais
em audiência, da oralidade.92

E  no  mesmo  caminho  dos  outros  dois  doutrinadores,  até  aqui  apresentados,

justifica a existência do princípio da informalidade/simplicidade porque a parte leiga possui

capacidade postulatória para estar em juízo por ela mesma:

por ser admissível o jus postulandi no processo do trabalho, embora com certas
restrições, permitindo que o empregado e empregador  exerçam pessoalmente a
capacidade  postulatória  e  de  defesa  no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho,  o
procedimento deve ser simplificado, sem formalidades desnecessárias.93

Claramente, o autor trata, embora repute-o como da legislação processual comum,

do princípio que determina a adequação do processo ao ponto do leigo poder entender, ou

seja, o princípio da informalidade/simplicidade.

91 PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. Cit. Pág. 84.
92 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Op. Cit. Pág. 48.
93 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Op. Cit. Pág. 49.
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Vem se tratando do jus postulandi como consectário legal do princípio em estudo.

No entanto,  embora  o Renato  Saraiva  não aborde  o princípio  da  informalidade,  ou  da

simplicidade, em seu livro, ele eleva a patamar de princípio o jus postulandi:

O princípio do jus postulandi da parte está consubstanciado no art. 791, da CLT,
o  qual  estabelece  que  os  empregados  e  os  empregadores  poderão  reclamar
pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações.
Nesta esteira, o art. 839, a, da CLT também salienta que a reclamação trabalhista
poderá ser apresentada pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por
seus representantesm e pelos sindicatos de classe.94

O autor não questiona nenhuma implicação desse princípio na Justiça do Trabalho,

nem mesmo no processo do trabalho, relatando a questão da quebra de monopólio da OAB

(já analisada neste trabalho), bem como a impossibilidade de utilização do jus postulandi

nas instância extraordinárias e naquelas atuações justrabalhistas decorrente do aumento de

competência dado pela EC 45/2004.

Carlos  Henrique  Bezerra  Leite  trata  do  tema,  como  Teixeira  Filho,  como  a

existência de um princípio determinando a simplicidade/informalidade das formas/dos atos:

“Com  efeito  o  princípio  da  simplicidade das  formas  decorre  dos  princípios  da

instrumentalidade e da oralidade”95. Limitando-se, no ponto dos princípios do processo do

trabalho, a descrição deste instituto.

Trata do tema da capacidade postulatória, mas contenta-se, também, em explicar o

que essa capacidade significa96, abordando a questão do monopólio do  jus postulandi na

justiça comum97, bem como fala sobre a revogação tácita do artigo 791, da CLT, pelo artigo

1º, do EOAB98.

Em seguida, trataremos da autora Carolina Tupinambá que se propõe a escrever

um livro sobre a competência da Justiça do Trabalho a partir da EC 45/2004, e que apesar

de tratar de um tema específico, a autora perpassa bem por todos os campos necessários

para justificação de seu objeto, tratando de temas de interesse deste estudo.

94 SARAIVA, Renato. Op. Cit. Pág. 38.
95 LEITE, Carlos Henrique Bezerra Leite. Op. Cit. Pág. 84.
96 Ibidem. Pág. 353 – “capacidade reconhecida pelo ordenamento jurídico para a pessoa praticar pessoalmente,
diretamente, atos processuais”
97 LEITE, Carlos Henrique Bezerra Leite. Op. Cit. Pág. 354.
98 Ibidem. Pág. 354/356
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Como seu objeto principal é os efeitos da EC 45/2004 na Justiça do Trabalho a

autora tem uma visão peculiar sobre o jus postulandi:

Com efeito, em avaliação particular, não tem mais lugar a capacidade postulatória
das partes, haja vista a obrigação do Estado em fornecer assistência judiciária
para todos.
Se  com  relação  às  causas  cujo  vínculo  empregatício  resida,  direta  ou
indiretamente, na causa de pedir o jus postulandi não mais – se é que algum dia
foi – é salutar ao processo instrumental, quiçá quanto às ações com objeto não
concernente à relação de emprego como sói ser as comandadas pela Emenda nº
45.
A capacidade postulatória da parte, já aberração dos processos sobre relação de
emprego,  salvo melhor juízo, será excrescência se admitida para discussão de
relações de trabalho lato sensu.99

2.2.3 – Consideração acerca da doutrina

Alguns apontamentos, de observação pessoal, dos livros consultados, mas que são

de imenso interesse no resultado da revisão da literatura acerca do tema. Primeiramente, é

notório que a doutrina clássica possua mais densidade e volume de discussão do assunto,

quiçá de qualquer assunto, mesmo porque os livros de Teixeira Filho somam três volumes,

e Rodrigues Pinto escreveu sobre o processo trabalhista por assuntos, somando diversos

livros, isso fica a olhos vistos pela maior quantidade de citações e debates entre as ideias

trazidas por esses doutrinadores e apresentadas no estudo.

No entanto, por outro lado, excetuando a Professora Carolina Tupinambá, que se

propôs escrever somente sobre a competência da Justiça do Trabalho após a EC 45/2004, os

outros livros são todos em um único volume, não sei por qual motivo, mas isso gera uma

objetivação no discurso, bem como uma economia nas discussões acerca do tema devido ao

curto espaço. É possível também que a questão do princípio da informalidade/simplicidade

esteja pacificada nos Tribunais a ponto de a doutrina não mais “perder tempo” falando o

que se está pacificado e os autores clássicos com livros mais antigos não quiseram/puderam

fazer novas edições.

Com efeito, não acredito nesta hipótese, preferindo entender que o princípio está

tão  arraigado  no  íntimo  dos  jurisdicionados  e  atores  sociais  que  eles  vêem  a  Justiça

99 TUPINANBÁ, Carolina. Op. Cit. Pág. 350/351
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Trabalho já com a ótica da simplicidade e informalidade.  Mesmo porque, fato é, que a

inicial (reclamação trabalhista) requer menos requisitos formais que o processo comum.
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3 – Princípio da Informalidade e Justiça do Trabalho: Imbricação Histórica

Este trabalho,  tendo estudado a trajetória  da Justiça do Trabalho e  o princípio

processual da informalidade/simplicidade, se propõe, neste capítulo, a identificar possíveis

influências desse movimento histórico na construção: da idéia de que a Justiça do Trabalho

é um órgão do judiciário mais acessível aos trabalhadores, simplificado; do princípio da

informalidade/simplicidade; e, do discurso, ou não, dos doutrinadores do direito processual

do trabalho acerca dessa informalidade da Justiça do Trabalho e do princípio processual da

informalidade.

Todos  os  elementos  cuja  influência  histórica  deve  ser  verificada  podem  ter

múltiplas explicações para o seu surgimento, mesmo porque em se tratando de fenômenos

sociais e, mais detidamente, as relações de trabalho são com certeza os diversos fatores que

influem.  Não  só  a  trajetória  histórica  dessa  justiça  ou  da  sua  legislação  afeta,  mas  o

contexto  político,  social,  econômico  todas  essas  variáveis  geram  imbricações  que  não

podem ser desconsideradas.

No entanto, nunca se pensou, este estudo, da Justiça do Trabalho como mera fonte

historiográfica,  em  uma  concepção  positivista,  identificando  somente  as  datas  dos

acontecimentos  estudados.  Pensa-se  nesses  acontecimentos  e  em  suas  datas  para

contextualizar com os acontecimentos que permeiam aquele que é estudado.

Na  verdade,  entende-se  a  história  como  um fator  conglobante  de  todos  esses

acontecimentos,  pois  ela  permite  que  possamos  analisar  em  perspectiva  todos  os

acontecimentos, sociais, econômicos e políticos, naquela determinada época.

Este trabalho reputa as raízes históricas, como foi sua formação, como se deu sua

instalação,  como  foi  sua  atuação  naquela  época,   do  judiciário  trabalhista,  como

determinantes  para  o  princípio  da  informalidade,  ou  da  simplicidade,  para  o  processo

trabalhista, através dos institutos do jus postulandi e da reclamação verbal, bem como para

a idéia de informalidade da Justiça do Trabalho.

E, não diferente, pensamos que essa idéia influencia a doutrina e os operadores do

direito, a ponto de refletir no tratamento dado pelos autores de processo do trabalho acerca

da questão da informalidade, do órgão e do princípio, por isso foi proposta a identificação
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desses  efeitos  no  discurso,  ou  não,  sobre  essa  idéia  de  simplicidade,  ou  seja,  se  os

estudiosos falam, ou não, e por que falam ou não sobre, e se isso guarda relação com a

trajetória da justiça trabalhista.

3.1 – A Idéia da Justiça do Trabalho

A “Justiça do Trabalho” é festejada pela maioria dos doutrinadores de processo do

trabalho,  e  de direito  do trabalho também, como uma Justiça  que é mais acessível  aos

jurisdicionados,  que  ela  de fato  é  justa  para  com as  partes,  que ela,  quando suscitada,

devolve para o trabalhador e, na maioria das vezes, quando este tem direito, aquilo que a

empresa durante o contrato deixou de pagar, sejam horas-extras, sejam adicionais, sejam

parcelas do FGTS, ou até mesmo retribuir em pecúnia o dano moral sofrido pela relação de

emprego.

Em que medida o judiciário incumbido das questões trabalhistas é mesmo mais

acessível  do  que  as  outras  especializadas?  Até  que  ponto  que  ele  faz  “justiça  social”?

Faltam dados empíricos para que os doutrinadores afirmem isso.

3.1.1 – Mais acessível?

De fato,  essa  Justiça  recebe,  e  sempre  recebeu  em alguma medida,  pleitos  de

parcela da população mais carente, mas isso não quer dizer que ela é mais justa ou mais

acessível – atualmente. Desde a constituição de 1988, bem como da institucionalização da

Defensoria Pública – que no Rio de Janeiro é bem desenvolvida, mas em outros estados da

federação deixam a desejar, como em São Paulo – o judiciário como um todo tem sido

considerado mais acessível.

Por óbvio, falamos de um judiciário que se tornou mais acessível a partir de 1988 e

não pelas leis que o constituem, mas sim pela criação de um órgão meio – Defensoria

Pública – que atende os jurisdicionados hipossuficientes e transforma o seu pleito de acordo

com as formalidades necessárias para ingressar nessas outras Justiças.
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A “Justiça  do  Trabalho”  foi  formulada,  pelo  menos  na  legislação,  de  maneira

diferente, ela não possuía, e não possui, muitas formalidades, como já vimos, a reclamação

trabalhista não possui tantos requisitos quanto a petição inicial do processo civil.

É  possível  afirmar  que  ela  nunca  teve  em  sua  organização  algumas  das

formalidades das outras Justiças, porque, afinal, sua constituição remonta o Decreto 1.237,

de 1939, que foi replicado na Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, tendo perdurado

por todas as constituições, até a de 1988, apenas sofrendo mudanças em sua estrutura pela

emenda nº 24, de 1999, que principalmente excluiu os juízes classistas.

Pode-se, então, dizer que ela é historicamente mais acessível por não ter em sua

norma de constituição tantas formalidades quanto à Justiça Comum, no entanto, atualmente,

com a Defensoria Pública – Estadual e da União – essas formalidades já não impedem as

demandas da população mais carente.

A Defensoria Pública da União deveria atuar também na “Justiça do Trabalho”,

porque esta pertence ao Judiciário Federal, assim como atua na Justiça Eleitoral, no entanto,

pela justificativa da falta de verbas ela não faz essa atuação, assim dispõe o artigo 14, da

Lei complementar nº 80, de 1994: “A Defensoria Pública da União atuará nos Estados, no

Distrito  Federal  e  nos  Territórios,  junto  às  Justiças Federal,  do  Trabalho,  Eleitoral,

Militar, Tribunais Superiores e instâncias administrativas da União.”100. No entanto, como

afirma Carolina Tupinambá:

Embora a lei não atrele o campo de atuação da Defensoria à jurisdição civil e
penal, o fato é que os exíguos recursos governamentais destinados à Instituição
acabam  por  impedir  que  seus  (pouquíssimos)  membros  patrocinem  toda  e
qualquer  causa  que  lhes  é  apresentada.  Diante  desta  escassez,  impõe-se  aos
defensores a seleção das causas com as quais lidarão. Em geral, privilegia-se as
causas afetas à matéria penal (como não poderia deixar de ser, vez que o direito
criminal afeta o  status libertatis do indivíduo) e à matéria civil (stricto sensu),
principalmente àquelas voltadas ao direito de família, de sucessões e reais.
Desta forma, embora o artigo 14 da Lei Complementar federal nº 80, de 1994,
preveja a atuação da Defensoria Pública da União no Estados, junto ao Tribunal
do Trabalho, a desproporção entre a oferta da assistência judiciária gratuita e a
demanda pelo patrocínio técnico estatal, impede que se estabeleça, de fato, uma
Defensoria Pública voltada, exclusivamente, ao trato das questões laborais.101

100 BRASIL.  Lei  Complementar  nº  80,  12  de  janeiro  de  1994.  Disponível  em
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp80.htm Acesso em 24 de março de 2013.
101 TUPINANBÁ, Carolina. Op. Cit. Pág. 368.
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Assim, a especializada trabalhista é, na legislação, historicamente mais acessível

do  que  a  Justiça  Comum,  no  entanto  com  o  advento  das  Defensorias  Públicas,  esse

desequilíbrio  não se  faz  mais  sentido,  tendo a  “Justiça  do  Trabalho”,  talvez,  um nível

abaixo porque não possui, como já informado, a atuação da Defensoria Pública da União.

3.1.2 – Mais justa?

Agora,  quanto  a  ser  mais  justa,  já  vimos  no  primeiro  capítulo  que  segundo

French102 a Justiça do Trabalho, e o sistema trabalhista como um todo, só era aceita pelos

industriários e pela classe dominante porque era pensada para não efetivar direitos. O Autor

utiliza  argumentos  que  se  perduram até  os  dias  atuais,  como:  “tribunais  superlotados”;

“tendência para ‘conciliação’ frequentemente produziram o que pode ser denominado de

‘justiça com desconto’; e, “atrasos intermináveis devido aos apelos da empresa”. Ou seja,

desde aquela época,  pode-se afirmar,  a justiça não era tão justa assim como a doutrina

costuma festejar.

Pode-se perguntar: mas, por que os trabalhadores então não deixaram de buscar

seus direitos? French também busca essa explicação e traz como resultado a necessidade do

trabalhador se amparar em alguma coisa, ainda que não fosse a ideal, e dentro do capítulo

de seu livro “A lei  trabalhista  sob o prisma da subjetividade:  a ‘consciência  legal’  dos

trabalhadores”, ele traz uma possível explicação:

Confrontados com amigos duvidosos e inimigos poderosos, estes trabalhadores
militantes  teriam sido  mal  sucedidos  se  acreditassem  ingenuamente  na  CLT,
naqueles que a haviam promulgado ou eram responsáveis por sua aplicação. No
entanto, antes de mais nada, eles tinham uma consciência aguda de sua fraqueza,
o que lhes tornava impossível atuar sem a “proteção” frequentemente fictícia da
lei  trabalhista.  A  história  do  malandro  jogador  de  pôquer,  contada  por  Eloy
Martins, tentava desacreditar a legislação trabalhista na própria conjuntura do seu
surgimento, mas ela também sugere algo a mais. Se o livro de regras do vigarista
fosse colocado à disposição de todos os jogadores (como a CLT), mesmo aqueles
que não tivessem participado da sua redação talvez fossem capazes de colocar as
regras ao seu lado para levar vantagem, ao menos em alguns momentos (mas sem
jamais esquecer que o livro foi escrito para fraudar!).103 104

102 FRENCH, John David. Op. Cit. Pág. 19 e 35.
103 Ibidem. Pág. 58.
104 Para melhor compreensão a história contada por “Eloy Martins”, faz parte dos anexos desta monografia.
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Diante disso, e do que já vimos na trajetória da Justiça do Trabalho, não é possível

afirmar categoricamente que a ela é mais justa que outras Justiças, possuindo até relatos

contra esse pensamento, mas quanto também não devem existir acerca do judiciário como

um todo.

Carolina Tupinambá aborda um desses aspectos, a crítica a jurisdição comum:

Grande parte desta limitação devia-se ao fato de o processo civil clássico, calcado
na  presunção  jurídica  absoluta  da  igualdade  formal  entre  todos  os  homens,
abstrair-se  de  qualquer  consideração  de  ordem  pessoal  acerca  dos  litigantes,
despendendo tratamento isonômico a desiguais.

3.1.3 – O porquê da simplicidade.

Embora a Justiça do Trabalho,  como se pode observar da argumentação supra,

tenha  elementos  objetivos  para  não  ser  considerada  tão  acessível  e  nem  tão  justa,

permanece o imaginário de que ela mais acessível.

Este estudo reputa esse fenômeno à formação dessa especializada que teve seu

início como órgão do poder executivo, mais especificamente do Ministério da Agricultura,

Industria e Comércio e, posteriormente, ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Sua  criação  remonta  o  surgimento  do  Conselho  Nacional  do  Trabalho,  órgão

primeiro  de  toda  essa  estrutura  que  agora  se  conhece  como  Justiça  do  Trabalho,  e

posteriormente  assumiu a  função de Tribunal  Superior  do Trabalho – TST. Quando da

criação da estrutura da Justiça do Trabalho, ainda pensada como órgão do executivo, pelo

Decreto  1.237,  de  1939,  e  depois  replicada  em  quase  sua  totalidade,  em  1943,  pela

Consolidação das Leis do Trabalho, ainda como órgão administrativo, não se tinha toda

uma formalidade em torno desse órgão, tendo os signos processuais, como petição inicial,

não utilizados nestas leis. E surpreendentemente, quando alçou status constitucional pela

Carta  de  1946,  a  legislação  foi  incorporada  como já  estava  colocada,  mudando alguns

detalhes como o nome do CNT para TST e dos órgãos regionais (CRT’s) em TRT’s.

Em comparação pode se ver que o decreto 1.237, de 1939, previa:

Art. 33 A competência da Juntas, juizes e tribunais do trabalho é determinadas
pelo local do estabelecimento onde o empregado reclamante ou reclamado exerça
atividade profissional, ou onde ocorra o dissídio coletivo.
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Art. 40 No caso de dissídio individual, o interessado apresentará ao secretário da
Junta reclamação escrita ou verbal . Si verbal, a reclamação será reduzida a termo
e assinada pelo próprio secretário;  si  escrita,  será assinada pelo reclamante  ou
pelo representante do sindicato. Serão arroladas, desde logo, as testemunhas, no
número máximo de três.105

A CLT, legislação que vige até os dias atuais, prevê praticamente nos mesmos

termos:

Art. 651 - A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é determinada
pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao
empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.
Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da
Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante e do
reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o pedido, a
data e a assinatura do reclamante ou de seu representante.
§ 2º - Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias datadas e
assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o disposto no
parágrafo anterior.106

A origem administrativa dessa Justiça, bem como a utilização de signos estranhos

ao processo comum pode trazer esse imaginário de que ela é mais simplificada que outros

ramos do judiciário.

Com isso, nota-se que o princípio da informalidade/simplicidade tem a mesma raiz

histórica  do  ideário  de  uma  justiça  mais  simplificada:  o  surgimento  administrativo  da

“Justiça do Trabalho”.

Uma  vez  que  este  princípio  não  está  expressamente  previsto  no  ordenamento

jurídico brasileiro,  mas é reconhecido pela doutrina pátria,  conforme se demonstrou no

segundo capítulo deste estudo, ele precisa ter uma origem, um motivo por ser considerado

como informador de todo um processo judiciário.

E  fica  claro  que,  pela  construção  histórica  feita  no  primeiro  capítulo,  no  qual

demonstra-se que o surgimento administrativo possibilitou que o procedimento fosse mais

simplificado  para  se  adequar  à  estrutura  a  qual  estava  vinculado.  Por  isso  temos  a

possibilidade  das  partes,  antes,  levarem  as  suas  demandas  à  apreciação  da  autoridade

competente, e, após o deslocamento da “Justiça do Trabalho” para o Poder Judiciário, estar

105 BRASIL. Op. Cit.
106 BRASIL. Op. Cit.
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em juízo e/ou formular sua demanda à junta de conciliação e julgamento sem a necessidade

de advogado.

E não se pode reputar,  tão somente,  a uma incorporação da legislação anterior

(Decreto  1.237/1939)  à  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  sem  acuidade  técnica  do

legislador e por isso não estava previsto a presença do advogado. Sabe-se que o processo

comum, disciplinado pelo Processo Civil, teve seu primeiro código do século XX editado

em 1939,  pelo  Decreto-Lei  1.608,  de  18 de  setembro de  1939,  e  previa  que  as  partes

deveriam estar  representadas  por seu advogado em juízo,  ou seja,  na CLT o legislador

optou conscientemente por conceder o jus postulandi às partes:

Art.  106.  O ingresso das  partes  em juizo requer,  alem da capacidade  legal,  a
outorga de mandato escrito a advogado legalmente habilitado.
§ 1º Será, porém, facultada as partes a defesa dos seus direitos, quando tiverem
habilitação  legal,  ou  no  caso  de  falta  de  advogado  no  lugar,  ou  recusa  ou
impedimento dos que houver. 107

Além do  jus postulandi das partes, outro motivo legislativo para a extração do

princípio  da  informalidade  é  a  possibilidade  das  partes  reclamarem  seus  direitos

verbalmente  junto  à  secretaria  das  juntas  de  conciliação  e  julgamento,  hoje  varas  do

trabalho.

A previsão da reclamação verbal está no artigo 840, da CLT, já transcrito no item

anterior, e ele faculta às partes a possibilidade de instaurarem o dissídio individual por meio

verbal que, posteriormente, é levada a termo pela estrutura administrativa do Tribunal.

Sendo assim, se é possível que o trabalhador ajuíze reclamação por ele mesmo

para perseguir seus direitos, e ainda de maneira verbal, essa especializada não pode pensar

o seu procedimento de maneira formal, ela deve proporcionar um rito simplificado para que

seja de fato possível a utilização desses meios.

Pode-se entender que a trajetória juslaboral é um aspecto importante na formação

do ideário de um princípio da informalidade/simplicidade que permeie todo o sistema da

CLT.

3.2 – A Justiça do Trabalho pela Doutrina

107 BRASIL.  Decreto-Lei  1.608.  Código  de  Processo  Civil.  18  de  setembro  de  1939.  Disponível  em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del1608.htm Acesso em 24 de março de 2013.
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No aspecto da influência histórica junto aos doutrinadores pátrios, trabalhar-se-á

com dois aspectos:  a informalidade da Justiça do Trabalho como um todo; e, a própria

enunciação do princípio da informalidade/simplicidade.

Há  de  se  considerar,  inicialmente,  que  dentre  os  autores  pesquisados  (Manoel

Antonio Teixeira Filho108; José Augusto Rodrigues Pinto109; Gustavo Filipe Barbosa Garcia;

Renato Saraiva110; Carlos Henrique Bezerra Leite111; e, Carolina Tupinambá112), apenas um

deles, o Barbosa Garcia113, faz referência expressa e direta ao “princípio da simplicidade”.

Rodrigues Pinto, é um caso a parte,  na verdade,  o autor fala da “peculiaridade

emergente”114 da “inaceitação da inépcia”,  que parece  confundir  a  consequência  com a

causa,  é  certo  que  ele  fala  de um corolário  do princípio  da informalidade/simplicidade

porque a “inaceitação da inépcia” é reflexo do artigo 840, da CLT, um dos dispositivos

utilizados para justificar a existência do princípio.

Teixeira Filho se limita a fazer referência indireta ao “princípio da simplicidade”

dentro da crítica  que faz ao  jus  postulandi,  preferindo,  intencionalmente,  não  discorrer

sobre o assunto, uma vez que não o elenca no capítulo destinado aos princípios, mas faz

constitui item de seu livro a “informalidade dos atos”.

Nessa  mesma  linha,  qual  seja,  não  referenciar  diretamente  o  princípio  da

informalidade/simplicidade,  mas  falar  expressamente  da  informalidade  dos  atos

processuais,  Renato  Saraiva,  Carlos  Henrique  Bezerra  Leite  e  Carolina  Tupinambá,

conforme o segundo capítulo deste trabalho.

Quer  dizer,  eles  optaram  por  não  fazer  um  discurso  sobre  o  princípio  da

informalidade/simplicidade.  E  isso  quer  significar  algo,  existe  uma  opção  teórica  dos

autores para não adentrarem em algum tema, como Teixeira Filho faz ao citar o princípio

da simplicidade disperso em uma outra discussão.

108 TEIXEIRA FILHO, Manoel Antonio. Op. Cit.
109 PINTO, José Augusto Rodrigues. Op. Cit.
110 SARAIVA, Renato. Op. Cit.
111 LEITE, Carlos Henrique Bezerra Leite. Op. Cit.
112 TUPINANBÁ, Carolina. Op. Cit.
113 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Op. Cit. Pág. 48.
114 Ele explica em seu livro, e já vimos no segundo capítulo desta monografia, que peculiaridades nada mais
são que princípios específicos de cada ramo processual, sendo princípio, propriamente dito, só aquele que
informa toda a sistemática processual, seja civil, trabalhista ou eleitoral.
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É possível uma explicação histórica e outra social para essa opção, eventualmente

as duas se aplicam ou somente uma delas. Apesar de elas estarem relacionadas entre si.

A possível razão histórica dá início com a entrada da Justiça do Trabalho para o

Poder Judiciário, quando já não fazia mais sentido as opções dos signos administrativos

para designação de atos típicos do judiciário.

Além disso, com o passar dos anos, a causa trabalhista tornou-se um campo de

atuação da advocacia, embora não seja possível o pleito por honorários sucumbenciais115, o

trabalhador quando assistido por advogado costuma deixar trinta por cento do que ganhou

judicialmente nas mãos do causídico.

E  por  isso  mesmo,  por  ser  campo  de  atuação,  e  com a  maior  concorrência  –

aumento do número de advogados – o jus postulandi passou a não ser muito bem tolerado,

e esse instituto é dos justificadores da simplicidade do procedimento  trabalhista. Percebe-

se, atualmente, o quão raro é, por exemplo, no Rio de Janeiro a existência de processos

trabalhistas que não possuam o patrocínio de advogado, isso faz o processo se tornar mais

técnico.

A hipótese aqui levantada é que com essa transformação de órgão administrativo

para jurisdicional, bem como mercado para os advogados, fez com que a doutrina optasse

por não identificar o princípio em comento.

Além disso, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê em seu artigo 1º,

o monopólio da capacidade postulatória para os profissionais inscritos em seus quadros:

“São  atividades  privativas  de  advocacia:  I  -  a  postulação  a  qualquer órgão  do  Poder

Judiciário  e  aos  juizados  especiais;  (Vide  ADIN  1.127-8)”116,  embora  com  eficácia

suspensa por liminar confirmada no plenário do STF, os doutrinadores defendem a extinção

do jus postulandi, o que poderia retirar o significado do princípio da informalidade.

115 BRASIL. Op. Cit. “Súmula nº 219 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE CABIMENTO. I
- Na Justiça do Trabalho, a  condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15%
(quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência,  devendo a parte estar assistida por
sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou
encontrar-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da
respectiva família.” e “Súmula nº 329 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 133 DA CF/1988. Mesmo
após a promulgação da CF/1988, permanece válido o entendimento consubstanciado na Súmula nº 219 do
Tribunal Superior do Trabalho.”
116 BRASIL. Lei 8.906. Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 4 de julho de 1994. Disponível em
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm Acesso em 24 de março de 2013.
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Aqui surge o motivo social, a maioria dos doutrinadores citada é, atualmente117,

advogado, portanto existe um interesse corporativo em defender o monopólio da postulação

nas mãos dos advogados.

Ocorre que,  não se pode generalizar  a realidade das grandes cidades e capitais

brasileiras em detrimento dos locais onde se quer existem advogados ou estes podem estar

impedidos,  como é a  realidade  das áreas  rurais,  nas quais  os latifundiários  dominam a

região e fazem as próprias leis, não é por falta de exemplos na mídia nacional, os casos

pululam na esfera de atuação dos auditores fiscais do trabalho e do Ministério Público do

Trabalho.

Sendo assim, é importante que seja mantido a capacidade postulatória das partes

na “Justiça do Trabalho” e, por consequência, o princípio da informalidade/simplicidade

como informador da disciplina legal do processo do trabalho.

Com isso, temos demonstrada que a trajetória da “Justiça do Trabalho” influenciou

no  discurso  e  no  não-discurso  dos  doutrinadores  acerca  do  princípio  da

informalidade/simplicidade,  bem  como  na  apreensão  mais  simplificada  desse  ramo  do

judiciário.

117 Atualmente porque Manoel Antonio Teixeira Filho é juiz aposentado, mas milita na advocacia desde então,
cf. http://www.manoelteixeira.com.br/advogados.php Acesso em 24 de março de 2013.
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CONCLUSÃO

A  presente  monografia  buscou  trazer  uma  reflexão  acerca  do  princípio  da

informalidade,  também  conhecido  como  da  simplicidade,  numa  perspectiva  histórica  e

doutrinária, com a conseqüente imbricação do movimento histórico na concepção da maior

informalidade da “Justiça do Trabalho” e da enunciação ou não do princípio em comento

pela doutrina pátria.

Para  isso  foi  analisada  em  três  capítulos,  respectivamente,  a  história  da

justrabalhista com foco no princípio da informalidade, a legislação vigente, bem como a

doutrina processual  trabalhista  dos  quais é  possível  inferir  a  existência  do princípio da

informalidade e como eles o entende e, por fim, analisou-se as possíveis influências do

movimento histórico estudado na legislação e na doutrina.

Tentou-se  no  primeiro  capítulo  identificar  os  momentos  históricos  importantes

através das legislações que se sucederam para a criação da Justiça do Trabalho, desde o seu

início  como  parte  integrante  do  Poder  Executivo,  passando  pela  sua  integração  ao

Judiciário pela Constituição de 1946, até as normas que vigem atualmente e a mudança

mais significativa perpetrada na sua estrutura pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004.

No segundo capítulo  abordou-se  a  legislação  que  sistematicamente  se  extrai  o

princípio  da  informalidade/simplicidade,  que  não  está  expressamente  previsto,  mas

conseguiu-se provar que ele informa toda a lógica do ordenamento trabalhista. Analisou-se,

também, descritivamente a doutrina pátria,  não se pretendeu fazer um estudo exaustivo,

então foi escolhido alguns doutrinadores,  dois entre os mais clássicos (Manoel Antonio

Teixeira Filho e José Augusto Rodrigues Pinto) e outros mais modernos (a exemplo de

Carolina Tupinambá, expoente processualista do trabalho fluminense), dentro dos quais foi

possível  verificar  a  referência  ao  princípio  do  processo  do  trabalho  da

informalidade/simplicidade, ainda que indiretamente.

No terceiro capítulo construiu-se uma explicação histórica e social para existência

do princípio da informalidade, assim como a visão da “Justiça do Trabalho” como mais

informal que a Justiça Comum. E o porquê de a doutrina pátria nem sempre fazer referência

ao princípio da informalidade.  A justificação perpassa por um motivo histórico e outro

social. A saber, a aproximação juslaboral da Justiça Comum com o seu ingresso no Poder
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Judiciário,  que veio a se consolidar após a Constituição de 1988, principalmente com a

reforma das Emendas Constitucionais nº 22 e 45, respectivamente, que excluiu os juízes

classistas, e mudou a designação de “juntas de conciliação e julgamento” para “varas” e a

que dilatou a competência da justiça trabalhista, compondo o motivo histórico; e, a reserva

de mercado de atuação dos advogados, com o monopólio da capacidade postulatória, sendo

necessário a doutrina excluir o jus postulandi da parte na justiça do trabalho, que seria um

dos justificadores para que o processo do trabalho seja mais informal, compondo esse o

motivo social.

Ainda  no  último  capítulo,  buscou-se,  também,  justificar  a  necessidade  da

manutenção do jus postulandi. Porque a realidade das grandes cidades e capitais brasileiras

não pode ser transporta para todo o país, afirmar que em todo os lugares existem advogados

descomprometidos e imparciais é não conhecer a realidade deste país.

Sendo  assim,  buscou-se  com  esse  trabalho  fazer  uma  análise  descritiva  e

argumentativa, em alguns pontos, sobre a informalidade na Justiça do Trabalho.
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ANEXO I

“Cricri ganha Royal, mas...

Mário Couto foi um dos principais líderes comunistas do Rio Grande do Sul nos

anos 30. Em seu livro Um depoimento político, Eloy Martins narra um caso em que Mário

é  o  personagem principal,  ao  explicar  qual  era  a  lógica  da  legislação  trabalhista  no

Brasil.

“Numa grande assembléia dos trabalhadores metalúrgicos de Porto Alegre, depois

de mostrar os fundamentos legislativos e jurídicos e os lados negativos do ponto de vista

dos interesses dos trabalhadores, [Mário] procurou simplificar com uma anedota a grande

falha da Legislação Trabalhista e da Justiça do Trabalho. Ele comparou-as com o jogo de

cricri,  inventado  por  um  jogador  profissional  de  pôquer  que,  não  conseguindo  mais

parceiros, elaborou um livro sobre tal jogo, assim os atraiu novamente para jogar pelo

manual.  Estavam animadamente jogando e os  milionários  ganhando algumas paradas,

quando um deles  fez  Royal,  o  maior  jogo  do  pôquer.  O profissional  não  tinha  nada,

somente cartas brancas, mas aceitou o desafio, quando a mesa estava cheia de dólares, um

milionário apresentou suas cartas.

– Tenho royal.

– Porém eu tenho jogo maior. Tenho cricri – retrucou o profissional.

– Não pode. Isso não existe no pôquer. O maior jogo sempre foi o royal.

– Mas nós estamos jogando pelo pôquer moderno, portanto devemos verificar o

que diz na página o que diz na página 20, artigo 2º, parágrafo 4, capítulo 3.

Todos  apressadamente  abriram  o  livro  e  lá  estava  escrito  laconicamente  o

seguinte: cricri ganha royal. Constatada a realidade a jogatina continuou, A seguir outro

milionário faz o tal cricri e o profissional tem o royal. A mesa estava cheia de dinheiro no

momento em que o profissional apresenta seu royal, sendo replicado pelo adversário que

diz:

– O senhor tem royal, mas eu tenho cricri.
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– Sim, está certo o seu jogo, porém, nós estamos jogando pelo pôquer moderno –

fala o jogador profissional. – Vejam o que está escrito no capítulo 6, artigo 5, letra c, na

segunda linha do parágrafo 1º, lá na página 36.

Novamente o livro é manuseado, com espanto foi encontrada perdida no meio de

toda uma fraseologia sobre o jogo do pôquer, em letras miúdas, a seguinte frase: cricri

ganha uma vez só por noite.

Mário  termina a  sua conversa  dizendo:  ‘É isso  aí  companheiros,  a  Legislação

Trabalhista e a Justiça do Trabalho foram elaboradas pelos patrões e representantes seus

e não pelos trabalhadores, motivo porque sempre existe um artigo, um parágrafo ou uma

letra  favorecendo  os  capitalistas  em  prejuízo  do  proletariado,  que  ganha  questões

secundárias, enquanto as grandes jogadas pertencem aos patrões, à burguesia’”

História extraída do Livro Afogados em leis: a CLT e a cultura política dos trabalhadores

brasileiros, de John David French. Página 59.
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