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RESUMO 
 
 

O princípio do Jus Postulandi no processo do trabalho e o acesso à Justiça nos faz 
pensar nas barreiras a serem ultrapassadas referentes às dificuldades daqueles que 
buscam a tutela do Poder Judiciário de maneira pessoal. Neste sentido, a questão 
norteadora do trabalho é: como o Jus Postulandi pode ser aplicado em um método 
eficaz e suficiente para movimentar o processo na Justiça do Trabalho e garantir o 
efetivo acesso à Justiça? Precisam-se encontrar métodos para compreender e 
viabilizar o que é importante ao referir-se ao acesso à Justiça mediante o instituto do 
Jus Postulandi e abordar os pontos principais acerca do tema. Outrossim, esta 
monografia foi traçada na pesquisa de obras de diversos autores, bem como,  
baseada na análise de jurisprudências e Súmulas que buscam dirimir e 
regulamentar as questões da aplicação do Jus Postulandi e do acesso à Justiça. 
Assim, possibilitou-se analisar o Jus Postulandi e sua compatibilidade com o acesso 
à Justiça e a limitação do alcance do instituto, os artigos constitucionais e 
infraconstitucionais que regulamentam e dão base ao tema, bem como as formas de 
aplicação do Jus Postulandi. 
 
 
Palavras-chave: Acesso à Justiça. Jus Postulandi.  Processo do Trabalho.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 

Jus Postulandi's principle in the labor process and access to justice makes us think 
of the barriers to be overcome concerning the difficulties of those who seek the 
protection of the Judiciary in a personal way. In this sense, the guiding question of 
the work is: how can Jus Postulandi be applied in an effective and sufficient method 
to move the process in the Labor Court and guarantee the effective access to 
Justice? It is necessary to find methods to understand and make feasible what is 
important when referring to access to justice through the Jus Postulandi institute and 
to address the main points on the subject. Also, this monograph was drawn in the 
research of works by several authors, as well as based on the analysis of 
jurisprudence and Summits that seek to resolve and regulate the issues of the 
application of Jus Postulandi and access to Justice. Thus, it was possible to analyze 
Jus Postulandi and its compatibility with the access to Justice and the limitation of the 
scope of the institute, the constitutional and infraconstitutional articles that regulate 
and give basis to the subject, as well as the ways of applying Jus Postulandi. 
 
 
Key words: Access to Justice. Jus Postulandi. Labor Process.  
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INTRODUÇÃO 

 

O princípio do Jus Postulandi no Processo do Trabalho e o acesso à Justiça 

nos faz lembrar as diversas dificuldades que a parte enfrentará ao buscar uma 

resposta do Poder Judiciário desacompanhado de advogado e com um saber 

jurídico limitado. Assim, o Ius Postulandi (Direito de Postular), de forma pessoal, 

individualmente pelo litigante, pode ser considerado um método arriscado para 

aquele que não tem técnicas suficientes para movimentar o processo ao provocar o 

Poder Judiciário. 

Além disso, com a implantação do PJe-JT (Processo Judicial eletrônico), 

modernizou-se a Justiça brasileira, no entanto, trouxe obstáculos à aplicabilidade do 

Jus Postulandi e, consequentemente, ao amplo acesso à Justiça. Assim, como 

sanar a ineficácia e a flexibilização existente entre estes princípios e o processo 

eletrônico? 

Nesse sentido, como vislumbrar a aplicação do princípio do Jus Postulandi a 

um método efetivo de acesso à Justiça? 

De início, na Justiça Trabalho, é de se pensar sobre mais incentivos do 

Estado para as advocacias pro bono, assegurando a igualdade de condição 

processual do empregado frente ao empregador, garantindo o pleno acesso à 

Justiça. 

 Ainda, diante da ideia da modernização do processo, é preciso pensar em 

uma adaptação do sistema eletrônico vigente, com instrumentos capazes de facilitar 

o entendimento daquele que não costuma utilizar tais meios, atribuir condições para 

possibilitar os atos práticos processuais, assegurando efetivamente o acesso à 

Justiça por meio do Jus Postulandi na Justiça do Trabalho. 

Destarte, este trabalho busca explorar como objetivo geral, a frequência, os 

riscos e benefícios que recaí sob quem exerce o Jus Postulandi. Já como objetivos 

específicos, identificar se o Jus Postulandi realmente é uma forma de assegurar o 

acesso à Justiça, observando a aplicabilidade deste direito com o processo judicial 

eletrônico (PJe-JT),  analisar trabalhos correlatos ao tema e, exemplificar novas 

alternativas ao princípio em razão da sua potencial ineficiência na prática da busca 

do direito. 

Neste entendimento, justifica-se a importância desta pesquisa ao observar a 
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necessidade de identificação das divergências de entendimento entre a doutrina e a 

jurisprudência, além de abordar questões acerca da aplicabilidade do instituto do Jus 

Postulandi. 

 No que tange à Metodologia de Pesquisa, este trabalho foi elaborado por 

intermédio de análises de exemplos e de estudos científicos, tendo como base a 

pesquisa qualitativa e exploratória para elaborar uma visão geral sobre o tema. 

Após, será verificado o entendimento de artigos correlatos para obter uma 

maior compreensão do assunto. Ainda, realizar-se-á um estudo da doutrina e da 

jurisprudência brasileira para enriquecer o conhecimento no que se refere ao 

instituto do Jus Postulandi no processo do trabalho. 

Outrossim, este estudo será traçado na pesquisa de obras de diversos 

autores, que analisaram o assunto por meio de artigos e livros, além da aplicação 

dos conhecimentos adquiridos no decorrer de suas experiências vividas. 

Contudo, o Jus Postulandi na Justiça do Trabalho, bem como o acesso à 

Justiça, serão estudados com a finalidade de esclarecer, exemplificar e analisar a 

ideia dos institutos e os conceitos respectivos ao tema objeto da pesquisa. 
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CAPÍTULO 1: A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO, DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO E DO JUS POSTULANDI. 

 

Antes de se aprofundar na análise do princípio do Jus Postulandi e do acesso 

à Justiça, é muito válido antes fazer uma linha de estudo referente ao Direito do 

Trabalho e sua evolução no tempo. 

Primeiramente, é preciso voltar na época da pré-história. Nesta época, o 

homem vivia nas cavernas e seu sustento se dava através do trabalho junto à 

natureza, responsável por dar condições de vida, desenvolver e manter a 

humanidade até os dias atuais. 

Para ressaltar a origem do trabalho, disse o professor e escritor austríaco 

Peter Ducker (1909-2005): “o trabalho é tão antigo quanto o homem”.  

Assim, após uma visão mundial histórica tem-se que um dos primeiros 

regimes de trabalho foi o da escravidão. Sua principal característica foi o tratamento 

do escravo como uma coisa, pois não havia a figura do sujeito de direito, muito 

menos direitos inerentes às relações de trabalho. 

Posteriormente, temos a época feudal, onde os servos prestavam serviços 

aos senhores feudais em busca de proteção militar e política. 

Outro período marcante foi o surgimento das corporações de ofício, onde se 

verifica a figura dos mestres (proprietários das oficinas), os companheiros 

(trabalhadores), e os aprendizes (aqueles que buscavam os conhecimentos da 

profissão). 

Findado o surgimento do trabalho como forma autônoma e essas três 

maneiras de relação de trabalho, o grande crescimento do trabalho e do Direito do 

Trabalho engrenou de fato no período da Revolução Industrial, desenrolada a 

princípio na Inglaterra, onde os modos de trabalho manual deram espaço para a 

introdução de máquinas industriais. 

Diante de novas maneiras de produção e do crescimento das empresas 

defronte das novas tecnologias da época, tal revolução ganhou mais forças e adveio 

o trabalho assalariado. 

O progresso da economia em virtude da Revolução Industrial na Inglaterra 

acarretou, no século XIX, o êxodo rural em busca de melhores condições de 
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trabalho, instigando a instalação desse novo método de produção na Europa 

Ocidental e na América, sobretudo nos Estados Unidos. 

Destarte, começam a surgir as primeiras demandas jurídicas em busca de 

melhores condições de trabalho, (o aumento salarial e a diminuição das jornadas).  

Nesse sentido, em atenção às reuniões e as associações criadas pelos 

trabalhadores para combater os eventuais excessos dos empregadores, o Estado 

começou a intervir nas relações de trabalho, identificadas como figurantes os 

patrões que davam as possibilidades de trabalho e produção, e do outro lado, o 

trabalhador que promovia a sua mão de obra condicionada a um salário. 

Com o desfecho da Primeira Guerra Mundial entra em cena no México, no 

ano de 1917, a primeira Constituição que positivou em seu texto alguns artigos de 

proteção ao trabalhador, garantindo, por exemplo, a proteção contra os acidentes de 

trabalho, as jornadas de trabalho de oito horas e o salário mínimo. 

Em 1919, com a concordância dos países potência da Europa, criou-se a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) com o intuito principal de proteger toda 

relação de empregado e empregador na esfera internacional. 

Quase uma década depois, antes de explodir a Segunda Guerra Mundial, 

surge em 1927, na Itália fascista de Mussolini, o corporativismo como uma maneira 

de solucionar as lutas de classes que tinham como característica um sindicato 

supervisionado por integrantes do partido fascista.  

Tal corporativismo teve o desiderato de revolucionar e reorganizar a 

economia por meio da vigilância e do poder do Estado, onde todos seus interesses 

se sobressaiam sobre os interesses dos particulares.  

O Estado italiano organizava os meios de produção e através de imposições 

buscava o que entendia como essencial, eliminando os sindicatos tradicionais 

formado por trabalhadores. Mussolini, líder do partido nacional fascista, na época 

dizia: “Tuttto nello Stato niente contro lo Stato, nulla AL di fuori dello Stato” (Tudo no 

Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado).  

O foco principal e os argumentos do corporativismo eram as práticas do 

nacionalismo, a indispensabilidade de organização estatal, a pacificação social e a 

ordem entre o trabalho e o capital. 

Não obstante, no Brasil, o corporativismo surgiu entre 1930 e 1945, mantendo 

os resquícios da Itália fascista, determinado pelo governo de Getúlio Vargas a sua 
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implementação com base na Carta Del Lavoro que influenciou na composição da 

Justiça do Trabalho. 

Em 1934, surgiu a primeira Constituição no Brasil que abordou o Direito do 

Trabalho de forma específica, vindo a garantir a liberdade sindical, a jornada de 

trabalho correspondente a oito horas diárias, dentre outros direitos inerentes à 

proteção do trabalhador.   

Já em 1939, o governo de Getúlio Vargas adotou maiores providências para 

defender os interesses dos trabalhadores, como por exemplo, o registro profissional 

em carteira e as férias remuneradas. 

A partir dessa conquista, os eventuais conflitos ligados a essas questões 

eram levados para as juntas de conciliação e julgamento, consistindo na primeira 

instância da Justiça do Trabalho. Assim, foram surgindo uma grande diversidade de 

leis esparsas, por isso, houve a necessidade de elaborar o Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º-5-1943, dando origem à Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT. 

A Consolidação das Leis Trabalhistas teve o escopo de unificar as leis ligadas 

a matérias de direito do trabalho. Importante ressaltar também que a CLT não deve 

ser considerada como um Código de Lei, como Código Penal ou Código Civil, pois 

seria necessária a criação de um novo direito para a elaboração de um Código, o 

que não aconteceu no caso da legislação trabalhista, pois esta apenas juntou leis 

trabalhistas esparsas em um só documento. 

Três anos depois, em 1946, a nova Constituição eliminou o corporativismo 

existente na Constituição de 1934. Além dos direitos recepcionados da Constituição 

anterior também foi previsto o direito de greve e o repouso semanal remunerado 

através da Lei nº 605/49. 

Finalmente, com a publicação da Constituição Federal no ano de 1988 e de 

posteriores Emendas Constitucional, a Justiça Trabalhista teve sua competência 

ampliada e matérias ligadas a relações de trabalho (ex.: dano moral no ambiente de 

trabalho), que antes eram analisadas pela Justiça comum, passaram a ser 

apreciadas pelos Tribunais do Trabalho.  

Diante deste breve estudo referente a evolução histórica do Direito do 

Trabalho é de suma importância neste passo aferir os princípios que serão tratados 

no decorrer desta monografia, mormente no que tange aos princípios norteadores do 

Jus Postulandi no processo do trabalho e o Acesso à Justiça. 
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1.1 Conceito e Finalidade do Instituto do Jus Postulandi 

 

Primeiramente, para atingir o objetivo desta monografia, no que concerne 

ao Jus Postulandi, é importante compreender sua essência histórica, conceito e 

objetivos, para que, após, seja possível um entendimento maior acerca dos 

princípios e de seus pontos elementares. 

Assim, conhecido no mundo jurídico como princípio do ius postulandi, 

significa que é a garantia de postular em juízo pessoalmente, o direito de pleitear, 

exigir ao juízo trabalhista que julgue sua pretensão de direito para satisfazer seus 

requerimentos e pedidos realizados de maneira individual. 

O princípio do Jus Postulandi surgiu com o desiderato de facilitar o acesso 

do empregado e do empregador à Justiça. Sobre este princípio destaca com polidez 

Adriana Mildenberger: 

“É, portanto, a prerrogativa de que possuem empregador e empregado, 
para ajuizarem pessoalmente suas reclamações em causa própria, sem 
procurador judicial investido, ou seja, é o direito que a pessoa tem de estar 
em juízo e praticar por si só todos os atos necessários para o exercício do 
direito de ação.” (MILDENBERGER, 2008, pág.10). 

 

Embora seja um direito viabilizado ao empregado e ao empregador, 

percebe-se que este princípio é destinado mais para o trabalhador, pois este 

certamente será caracterizado como sendo a parte mais fraca da relação 

processual trabalhista, resultando portanto na parte hipossuficiente destas 

relações.  

Outrossim, percebe-se que este princípio é uma faculdade que o cidadão 

com pretensões de direito tem de poder ser parte de um processo 

desacompanhado de um advogado, apenas sob a atenção e proteção da ordem 

jurídica. 

Sobre este Princípio destaca com polidez Sérgio Pinto Martins: 

“Na Justiça do Trabalho, as partes detêm o ius postulandi, ou seja, a 
capacidade de ingressar em juízo com ação, independentemente da 
constituição de advogado, principalmente em razão da hipossuficiência do 
trabalhador, que não tem condições de contratar advogado. Permite o art. 
791 da CLT que não só o empregado, como também o empregador 
ajuízem a ação pessoalmente e acompanhem os demais trâmites do 
processo.” (MARTINS, 2006, pág.42). 
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Conforme mencionado acima o Jus Postulandi foi estabelecido no art. 791 da 

CLT, preceituando que há para o empregado e para o empregador a possibilidade 

de reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho 

Ainda, para dar mais força ao artigo 791, o artigo 839, alínea a, da CLT, 

ressalta que a reclamação trabalhista poderá ser apresentada não somente pelo 

empregador, mas também pelo empregado e de maneira pessoal. 

Esta direito do Jus Postulandi no processo do trabalho nos faz refletir 

também sobre as dificuldades que o trabalhador terá quando for buscar uma 

resposta do Poder Judiciário isento de um advogado e com o conhecimento 

jurídico escasso. 

Contudo, após a análise da legislação e dos entendimentos doutrinários, 

percebe-se que a ideia do legislador na sua essência é positiva, no entanto, 

referindo-se a prática do Jus Postulandi pode-se considerar um método arriscado de 

buscar o direito, além de que sem técnicas suficientes para manifestar-se no 

processo, surgirá um novo método ineficaz de acesso à Justiça.   

 

1.1.1 Princípio do devido processo legal 

 

Positivado no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Cidadã, o (due process of 

law),  princípio do devido processo legal, também conhecido como o princípio da 

legalidade, esta preceituado da seguinte maneira: “Art. 5º (...) LIV - ninguém será 

privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.” (BRASIL, 1988) 

Nessa perspectiva, o princípio do devido processo legal ou da legalidade é 

formado por um aglomerado de regras obrigatórias para a manutenção de um 

processo dotado de legalidade, determinando às partes litigantes a respeitar todo 

procedimento processual para que só então obtenham suas pretensões efetivadas 

pela justiça.  

Em semelhante escólio, exemplifica Renato Saraiva que: 

 

“Alguns princípios encontram sua base legal no próprio princípio do devido 
processo legal; podemos citar o princípio do juiz e do promotor natural, a 
proibição de tribunais de exceção, o duplo grau de jurisdição, a motivação 
das decisões, a só admissibilidade de provas lícitas no processo, o 
contraditório, a ampla defesa, a publicidade do processo etc.” (SARAIVA 
2014, pág. 42). 
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Desta forma, presente como uma garantia constitucional de onde descambam 

outros princípios diversos, pode-se apontar o princípio do juiz natural, do direito de 

ação, o da igualdade entre as partes, dentre outros. 

Ainda, o Mestre em Direito Civil pela PUCSP Marcus Vinicius Rios Gonçalves 

ensina que o princípio do devido processo legal pode ser formal ou substancial. O 

devido processo legal Formal pode ser entendido como uma garantia de que será 

respeitada todo o regramento jurídico no que diz respeito à tutela processual. 

Por outro lado, o princípio do devido processo legal substancial, sob a ótica 

de Marcus Vinicius, consiste na limitação do poder estatal para não editar leis que 

ferem a razoabilidade e os pilares da democracia. 

Em vista disso, conclui-se que em relação ao princípio do devido processo 

legal ninguém será julgado, muito menos condenado a perda de sua liberdade sem 

que antes haja todo um processo justo e devido. 

Por fim, ainda é importante observar que o princípio do Jus Postulandi esta 

relacionado com o princípio da legalidade através da indispensabilidade de respeitar 

as regras de um processo judicial, e tendo em vista a existência de precariedade das 

técnicas processuais, a prática do Jus Postulandi poderá ocasionar riscos no que 

tange a execução do devido processo legal. Portanto, vale destacar que o Jus 

Postulandi se concretizado de maneira incorreta poderá certamente infringir o 

princípio do devido processo legal. 

 

1.1.2 Princípio do contraditório e da ampla defesa 

 

O princípio que será tratado neste tópico encontra-se positivado no art. 5°, LV, 

da CF/88, o qual dispõe sobre a garantia do contraditório e da ampla defesa aos 

litigantes e acusados. 

Ademais Código de Processo Civil que vigora desde o ano de 2015, buscou 

fundamentar o princípio do contraditório no art. 9°, determinando que não será 

proferida nenhuma decisão em face das partes sem que estas sejam previamente 

ouvida. 

Idem, o Pacto de São José da Costa Rica, de acordo com o Decreto 

Legislativo n° 27, de 26/5/1992, assegura-se o contraditório ao garantir que todos 

têm direito de ser ouvido diante de um prazo razoável na presença de um juiz 
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competente, para que sejam apurados os fatos e os direitos para que somente após 

isso possam ser determinados quais serão as obrigações de cada parte da relação 

processual, seja esta de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outro ramo 

do direito. 

Sendo assim, para melhor entendimento do princípio, com razão estabelece 

Marcus Vinicius que: 

 

“Do contraditório resultam duas exigências: a de se dar ciência aos réus, 
executados e interessados, da existência do processo, e aos litigantes de 
tudo o que nele se passa; e a de permitir-lhes que se manifestem que 
apresentem suas razões, que se oponham à pretensão do adversário. O juiz 
tem de ouvir aquilo que os participantes do processo têm a dizer, e, para 
tanto, é preciso dar-lhes oportunidade de se manifestar e ciência do que se 
passa, pois, sem tal conhecimento, não terão condições adequadas para se 
manifestar.”(GONÇALVES, 2016, pág.62) 

Após a analise do que se trata o princípio do contraditório, é importante 

lembrar que embora o princípio da ampla defesa e do contraditório está preceituado 

no mesmo inciso do artigo 5º, da Carta Magna, é preciso evidenciar que há uma 

distinção entre eles. 

Para diferenciar ambos os institutos, Desomar Mendonça Jr., em sua obra 

intitulada como “Princípios da ampla defesa e da efetividade no processo civil 

brasileiro”, exemplificou que: 

 

“(...) São figuras conexas, sendo que a ampla defesa qualifica o 
contraditório. Não há contraditório sem defesa. Igualmente é lícito dizer que 
não há defesa sem contraditório. (...) O contraditório é o instrumento de 
atuação do direito de defesa, ou seja, esta se realiza através do 
contraditório”. (MENDONÇA, 2001, pág.55). 
 

 
Diante desse ensinamento, pode-se afirmar que é a garantia das partes de 

ultilizar-se de todos os meios processuais cabíveis para se defender, por meio de 

alegações de fatos e apresentação de provas. A ampla defesa dá espaço para que 

as partes envolvidas exerçam seu direito de defesa e consequentemente do 

contraditório. 

Portando, compreende-se que o princípio do contraditório é a oportunidade de 

contestar, impugnar, resistir aos argumentos e exposições da parte contrária de uma 

maneira geral, enquanto a ampla defesa é o direito que os sujeitos de uma relação 

jurídica processual têm para se utilizar os métodos admitidos em direito e que se 
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defendendo de forma legal e plena possa atingir o objetivo de cada demanda 

jurídica. 

Sabe-se que são constitucionais os princípios abordados, sendo estes um 

método de atestar a oportunidade de manifestação dos litigantes em decorrência de 

todos os atos e procedimentos processuais. 

Dito isso, observa-se que é imprescindível o exercício deste direito das partes 

garantindo que ninguém pode ser julgado sem exercer o direito de defesa e 

apresentar a sua versão sobre os fatos narrados pelo autor. Contudo, ainda que 

conceitualmente são institutos distintos não há possibilidade de falar de um princípio 

sem abordar a existência do outro, pois ambos de complementam. 

 

1.1.3 Princípio da Indispensabilidade do Advogado 

 

Tradicionalmente o advogado cumpre uma missão de total relevância tanto na 

sociedade quanto no mundo jurídico, cumprindo sua função social, o advogado 

ajuda manter a harmonização da sociedade.  

Lembrado pelo legislador na elaboração da Carta Magna, no artigo 133 foi 

ressaltado a importância do advogado ao referir-se da à Administração da Justiça, 

surgindo desta forma o princípio da indispensabilidade do advogado. Dispõe o artigo 

133 da Constituição Federal de 1988: “Art.133: O advogado é indispensável à 

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

exercício da profissão, nos limites da lei.” (BRASIL, 1988). 

Ao constar na Constituição Federal a indispensabilidade do advogado, 

geraram-se dúvidas se haveria a conservação do princípio do Jus Postulandi, 

estabelecido no artigo 791 da CLT. 

A convicção de alguns doutrinadores que defenderam o argumento de 

extinção do principio do Jus Postulandi foi fortalecido devido a edição da Lei 

8.906/1994 (Estatuto da OAB) ao ser preceituado no artigo 1.°, inciso I, que a 

postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e nos Juizados especiais são 

atividades  privativas dos advogados. 

No entanto, mesmo com os dispositivos existentes, os Tribunais da Justiça 

Laboral se posicionaram em sentido favorável sobre o Jus Postulandi, mantendo-o 

sua vigência e o artigo 791 da CLT. 
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Assim, para sanar quaisquer duvidas frente à manutenção do princípio objeto 

de estudo, o r. Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região determinou 

que: “o artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho que admite o jus postulandi 

na Justiça do Trabalho não foi revogado pela Constituição atual (artigo 133), vez que 

o dispositivo já existia na Lei nº 4.215/63 (Estatuto da OAB)”. (TRT, 8° região, Ac. 

1.173/89) 

Neste passo, importante a ressalva de que o Princípio da Indisponibilidade do 

advogado frente a necessidade da administração da Justiça, precisa estar sopesado 

com o princípio do Jus Postulandi. 

 Por fim, nota-se que a Justiça precisa da figura do advogado, tendo em vista 

a sua relevância para assegurar uma ordem jurídica justa. A manutenção do Jus 

Postulandi em face do conflito aparente com o principio da indispensabilidade do 

advogado, deu-se com o objetivo de amplificar o acesso à Justiça e retirar a 

exclusividade do advogado em determinadas ações. 

Dito isso, passamos a analisar no tópico infra o Princípio do acesso à Justiça, 

sendo este um dos norteadores que dão base a diversos institutos jurídicos. 

 

1.1.4 Princípio do Acesso à Justiça 

 

Conhecido como um dos princípios mais importante da Legislação pátria, no 

nosso Ordenamento Jurídico o princípio do acesso à Justiça é estabelecido como 

um princípio constitucional e está preceituado no artigo 5º, inciso XXXV, da seguinte 

forma: “Art. 5º XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito.” (BRASIL,1988) 

Para maior compreensão vale destacar como Cappelletti e Garth definem o 

acesso à Justiça e sua finalidade: 

 

“A expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o 
sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 
seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema deve ser 
igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir resultados que 
sejam individualmente e justos.” (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, pág.08) 
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Assim, verifica-se a garantia de levar ao Poder Judiciário uma pretensão de 

direito para que este Poder determine através da figura do Estado-Juiz quais serão 

os direitos e os deveres, inicialmente são ofertados através do Acesso à Justiça.  

Sobre este ponto nos ensina Cappelletti e Garth que o acesso à Justiça é um 

requisito fundamental do sistema jurídico que busca assegurar os direitos de todos, 

é o direito mais básico dos direitos humanos. (CAPPELLETTI e GARTH, 1988)  

Tendo em vista o tema tratado estar intimamente relacionado com o direito de 

ação, de poder provocar e movimentar a máquina judiciária, não há como exercer 

este direito sem se valer do efetivo acesso à Justiça.  

Então, em face dos preceitos descritos, nota-se que o acesso à justiça é um 

princípio constitucional que primeiramente visa assegurar todos os direitos 

fundamentais dispostos na Constituição Federal.  

Assim, podemos até citar algumas criações do Estado para concretizar de 

modo efetivo o Acesso à Justiça, como a Defensoria Publica, Justiça Gratuita e até 

mesmo o Diferimento de Custas. 

Já que falamos de acesso efetivo à Justiça, um tema indispensável é a 

importante criação das 3 (três) ondas renovatórias do acesso à Justiça,  por Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth na obra “Acesso à justiça”. Estes autores dividiram e 

estabeleceram da seguinte forma: 

A 1° onda se resume em tratar da superação dos obstáculos que a Justiça 

enfrenta ao se deparar com a aplicação da justiça para todos e o alcance da 

assistência judiciária para aqueles que são hipossuficientes, atentando-se as tarefas 

que ainda devem ser batidas, principalmente as questões econômicas referente à 

custa processual.  

Segundo Bezerra (2009, pág. 01), a 2º onda: 

 

“[...] diz respeito à facilitação da representação dos interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos em Juízo, já que estes não se 
subsumiam ao direito processual clássico. Essa onda surgiu em um cenário 
de mudanças, junto com as quais também surgiram novos sujeitos sociais, 
novas demandas e novos direitos a serem tutelados pela ordem jurídica. 
Teve um papel importante em nosso sistema processual, porque as regras 
processuais não estavam preparadas para facilitar as demandas coletivas e 
a influência desta onda fez surgir, no Brasil leis como o da Ação Civil 
Pública e o Código de Defesa do Consumidor que levam em conta as 
características do direito postulado, gerando de fato uma tutela jurisdicional 
efetiva.” 
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Portanto, a segunda onda visou analisar algumas das possíveis soluções que 

poderiam ser praticadas com o objetivo de superar as barreiras do acesso à Justiça, 

além de tratar do interesse difuso. 

Sobre a terceira onda, os autores dessa divisão, Cappelletti e Garth (1988) 

estabelecem que: 

 
“Essa ‘terceira onda’ de reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, 
seja por meio de advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela 
centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, 
pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir 
disputas nas sociedades modernas. Nós o denominamos “o enfoque do 
acesso á Justiça” por sua abrangência. Seu método não consiste em 
abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, mas em tratá-
las como apenas algumas de uma série de possibilidades para melhorar o 
acesso.” (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, pág.25) 

 

Por fim, a 3º onda, refere-se, portanto, a uma noção de acesso à Justiça de 

maneira mais ampla, baseando-se em instrumentos do processo e em formas de 

aperfeiçoar as técnicas de ensinamento dos operadores do Direito.  

Ainda, é importante frisar que no sistema jurídico brasileiro atual, para atingir 

o efetivo acesso à Justiça, é necessária a atuação de três partes que compõem ou 

auxiliam o processo, caso alguma parte se torne ineficaz certamente iria prejudicar o 

acesso à Justiça. 

 Desta maneira, imaginemos, por exemplo, um triângulo onde no topo esta a 

figura do Estado-Juiz, em um lado os institutos processuais que facilitam o acesso à 

Justiça, e no outro lado a Defensoria Publica e os Sindicatos representando os 

trabalhadores.  

Por conseguinte, tem-se que o acesso à Justiça é um princípio a ser sempre 

estudado e garantido, pois já que é um princípio essencial à garantia dos demais 

direitos fundamentais, ferir o acesso à Justiça é o mesmo que ferir todos os 

fundamentos jurídicos resguardados no Estado Democrático de Direito por meio da 

Constituição Federal de 1988.  

 

1.2 Capacidade Postulatória e Jus Postulandi 
 

Um dos requisitos para a propositura de ações é a capacidade postulatória, 

que por sua vez é concedida ao advogado, pois estes carregam condições de 
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pensar o direito e realizar os atos processuais. A capacidade postulatória tem 

fundamento no artigo 103 do Código de Processo Civil, artigo 1º, inciso I, e artigo 

3° do EOAB.  

É válido ressaltar também que a capacidade postulatória não pode ser 

confundida com a capacidade processual. Há algumas diferenças entre estes, por 

exemplo: 

Vimos acima que a capacidade postulatória está estabelecida no artigo 103 

do CPC, e este dispositivo determina que a parte será representada em juízo por 

advogado. Já quando é preciso verificar a capacidade processual, é importante a 

leitura do artigo 70 do CPC que estabelece que toda pessoa no exercício de seus 

direitos tem capacidade para estar em juízo. 

Vejam, enquanto a capacidade postulatória esta ligada aos advogados 

representarem as partes em juízo, a capacidade processual refere-se a capacidade 

para estar em juízo. A capacidade processual também pode ser entendida como 

sendo a aptidão da pessoa para figurar como parte em um processo, é possuir 

requisitos indispensáveis para estar no polo ativo ou passivo de uma ou mais 

relação processual.  

Considerando que o Direito Civil brasileiro apoiou-se no conceito de 

personalidade, para definição da capacidade, podemos afirmar que a capacidade é 

a medida da personalidade, atingindo, em uma parcela das pessoas, a capacidade 

plena, e para a outra, a capacidade limitada. 

Desta pretensão pode-se considerar que é uma faculdade de um sujeito da 

relação jurídica exigir, com proteção da lei, que outra pessoa de forma positiva ou 

negativa, satisfaça suas pretenções. 

Outrossim, capacidade postulatória não pode ser confundida  com o 

principio do Jus Postulandi, pois o Jus Postulandi é a aptidão de pleitear em juízo 

pessoalmente, sem estar representado por advogado, enquanto a capacidade 

postulatória é um pré requisito de validade processual. 

Importante dispor que a capacidade postulatória por si só, quando 

reconhecida, abrange todos os graus da justiça e diferencia-se do Jus Postulandi 

por não consistir em uma faculdade de postular pessoalmente ante os órgãos da 

Justiça laboral. 
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Por fim, estabelecidas as distinções entre os dois institutos passaremos a 

analisar no tópico abaixo sobre o próprio artigo 791 da CLT, que concede o Jus 

Postulandi as partes, e a Súmula n° 425 do TST que restringe a aplicação deste 

princípio. 

 

1.3 O artigo 791 da CLT e a Súmula n. 425 do TST 

 
Primeiramente, o artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho é o 

dispositivo que estabelece que os empregados e os empregadores têm o direito de 

acompanhar e pleitear em suas reclamações  perante a Justiça do Trabalho. Até 

aqui normal, mas quando pensamos que o ato de reclamar e acompanhar as 

reclamações serão exercidos de maneira pessoal, sem a representação de um 

advogado, estamos frente o Jus Postulandi. 

Vale lembrar que o TST (Tribunal Superior do Trabalho) manteve o instituto, 

mas por intermédio da Súmula nº 425, foi estabelecido, na data de 30/04/2010, a 

limitação da concretização do jus postulandi, determinando que em algumas ações 

é preciso que a partes estejam representadas por advogado. Assim sendo, a 

Súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu que:  

 
“o jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às 
varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a 
ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos 
de competência do Tribunal Superior do Trabalho. E também nos Juizados 
Especiais (Lei n.º 9.099/1995, art. 9.º) até o limite de 20 salários mínimos.” 
 

 
Com a edição da Súmula supra citada houve a diminuição do alcance do Jus 

Postulandi, limitando-o até segunda Instância (TRT), e proibiu-se o uso em 

determinadas ações, logo, o instituto passou a ter uma menor prestabilidade no 

Direito do Trabalho. Neste sentido, em 2015 julgou o TST: 

 

“TST - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA AIRR 
3443520135090006 (TST) 
Data de publicação: 30/06/2015 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA. 
JUS POSTULANDI. NÃO CABIMENTO. Verifica-se que a decisão do 
Regional está em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte 
Superior, materializada na Súmula nº 425, segundo a qual o jus postulandi a 
que se refere o art. 791 da CLT não alcança os recursos de competência 
desta Corte Superior. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” 
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Portanto, em uma análise geral em relação ao artigo 791 da Consolidação 

das Leis do Trabalho com a Súmula n° 425 do Tribunal Superior Trabalho, pode-se 

perceber que de um lado temos o direito e de outro sua limitação, ou seja, uma 

mitigação deste direito.  

Com isso, superada a ideia da inconstitucionalidade do jus postulandi e 

estabelecido suas restrições, é possível notar que há a criação do direito, mas 

também há limites a este e, por isso, passou ser menos efetivado nas relações 

jurídicas na Justiça do Trabalho. 

Contudo, pode-se imaginar que devido ao entendimento pela limitação do 

princípio, a Súmula do TST ensaiou o término do ius postulandi, com sua limitação 

do alcance do instituto frente algumas ações. Por fim, ainda é importante questionar 

sobre uma possível e futura revisão do tem pelo Tribunal. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS. 

 

Neste capítulo, o objetivo será analisar dois artigos correlatos ao tema desta 

monografia, para concretizar uma comparação cientifica diante do assunto estudado 

até aqui. O primeiro artigo intitulado como “O JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO 

TRABALHO: É UMA AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA AOS 

JURISDICIONADOS OU É UMA UTOPIA?”, foi publicado em Interfaces Científicas - 

Direito • Aracaju • V.3 • N.1 • p. 87 – 94, no mês de outubro de 2014, Autoria de José 

Araujo Avelino, Mestrando em Direito do Trabalho e Relações Internacionais 

Laborais, na Universidad Nacional de Três de Febrero, Buenos Aires, Advogado e 

professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito da 

Seguridade Social na Universidade do Estado da Bahia – UNEB – Camaçari- -Bahia.  

O segundo artigo por sua vez, está intitulado como: “Jus Postulandi”, foi 

publicado no sítio eletrônico: 

https://www.trt3.jus.br/download/artigos/pdf/19_jus_postulandi.pdf, de autoria do 

Desembargador Antônio Álvares da Silva Ouvidor do TRT da 3ª Região.  

 

2.1 – Artigo 1º: O JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO: É UMA 

AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA AOS JURISDICIONADOS OU É UMA 

UTOPIA? 

 

Em fase de introdução do artigo o autor aborda algumas questões acerca do 

tema, como por exemplo, se o princípio do Jus Postulandi garante o Acesso à 

Justiça de uma maneira efetiva. 

Feito isso, passa-se a observar como objetivo geral as divergências 

referentes à eficácia do artigo 791 da Consolidação das Leis do trabalho, em face da 

aplicação efetiva na Justiça do Trabalho.  

Ao tratar do objetivo específico, o autor buscou verificar a compatibilidade do 

Jus Postulandi (791 da CLT), com a garantia fundamental do acesso à Justiça, (5º, 

inciso XXXV, CF/88). 

De acordo com o autor e com base em estudos históricos, a origem do 

princípio deu-se por meio da construção jurídica grega e romana. Relata o autor que 
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na Grécia antiga, por exemplo, o direito de postular era concedido por tribunais 

populares e nestes eram facultados a qualquer indivíduo ingressar com ações. 

 Novamente indica em quais dispositivos legais o referido princípio se 

encontra, mencionando os artigos que dão a possibilidade dos empregados e 

empregadores litigarem de forma pessoal na Justiça do Trabalho, sem a figura de 

um representante. 

Outrossim, o autor ressalva que o alcance do princípio do Jus Postulandi 

ocorre tão somente em ações que decorrem de relação de emprego, limitando-se ao 

empregado e ao empregador o direito de postular em juízo desassistido de qualquer 

técnica jurídica de um terceiro. 

Ao explorar os dispositivos legais da Constituição Federal de 1988, o autor do 

presente artigo buscou identificar o conflito entre o artigo 133 e o entendimento do 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) que no julgado da Seção de Dissídios 

Individuais (SDI), afirmou que o princípio do Jus Postulandi não traz celeumas entre 

o art.133 da CF/88.  

Para complementar, sobre a indispensabilidade do advogado, o autor defende 

a ideia de que o Estatuto da OAB, Lei nº 8.906/94 em seu artigo 1º, transmite a 

vontade de se acabar com o Jus Postulandi, pois o artigo 1° da referida lei preceitua 

que o advogado tem como sua atividade a postulação diante todos os órgão do 

Poder Judiciário. 

Outro argumento tratado é que hodiernamente o Princípio do Jus Postulandi 

parou de atender a sua função, pois o sistema processual e seus procedimentos 

sofreram diversas mudanças, passando a exigir um vasto conhecimento técnico 

para aquele que pretende postular em nome próprio ou em defesa de direito de 

outrem.  

Para o autor, além de acessibilidade aos tribunais, é preciso também que os 

processos estejam dotados de suas garantias, como por exemplo, o contraditório e a 

ampla defesa, pois somente desta forma respeitando as garantias constitucionais o 

Acesso à Justiça se concretizará.  

Além disso, é aludida a tamanha relevância do princípio do Acesso à Justiça, 

pois é o que assegura o devido processo legal e, consequentemente, os caminhos 

que deverão ser trilhados por aquelas pessoas que buscam no Poder Judiciário, na 

Justiça do Trabalho o que entendem ter por direito.  
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Posteriormente, salienta o autor dois motivos que tornam o acesso ao 

Judiciário falível, são eles: 

- A insegurança do trabalhador para requerer seus direitos, pois há o receio 

de ser demitido;  

- A falta de auxilio ao reclamante sobre as formalidades e as ameaças do 

reclamado. 

Por fim, feito todo este esclarecimento sobre o acesso à Justiça, o autor para 

concluir se baseou no seguinte entendimento: 

 

“o acesso à Justiça do Trabalho ainda precisa dar passos largos para 
alcançar o seu conceito máximo. Direitos fundamentais, os direitos 
trabalhistas merecem uma proteção especial, assegurando a todo cidadão 
exigir do Estado à efetividade do direito previsto em lei, podendo viabilizar o 
acesso à ordem jurídica justa; superando, principalmente, os obstáculos de 
ordem econômica, vindo a disponibilizar um procedimento equitativo a 
todos.” (AVELINO, 2014, pág.92) 

 

No quarto e último capítulo o escritor do artigo defende que o princípio do Jus 

Postulandi é um obstáculo ao acesso à Justiça, relatando que ao praticar o direito de 

postular desassistido perante a Justiça do Trabalho facilmente tornará a parte 

vulnerável.  

Assim, tendo em vista a insuficiência de conhecimento e de acompanhamento 

jurídico dificultará e certamente a parte praticar simples atos processuais, logo, não 

tendo acesso aos direitos que teriam com um a representação processual jus 

Postulandi. 

Neste capítulo, o autor abordou também a limitação do artigo 791 da CLT, 

que deu-se diante da Súmula n° 425, na qual estabeleceu que o Jus Postulandi não 

será aplicado em ações rescisórias ou cautelares, mandados de segurança e os 

recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.  

Portanto, em resumo, sempre que houver a necessidade de recorrer aos 

Tribunais Superiores, será obrigatório a atuação e a presença de um advogado, em 

função do grau maior de dificuldade das matérias que são tratados essencialmente 

nas Instância. 

Finalmente, o autor concluiu em seu artigo que muito embora haja a vigência 

do princípio do Jus Postulandi no processo do trabalho, o normal é que as partes, 
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tanto empregado como empregador, postulem representados processualmente com 

um advogado, o que consequentemente mitiga o princípio mencionado. 

O autor ainda exemplifica que o Jus Postulandi já cumpriu sua função 

histórica na Justiça do Trabalho e a ausência de um procurador resulta em um total 

desequilíbrio processual, alimentando a possibilidade de criarem-se grandes danos 

às partes e tornar o processo mais moroso. 

Contudo, o autor ressalta a irrelevância do Jus Postulandi e afima sua 

ineficiência frente à garantia do direito fundamental ao acesso à Justiça. 

A título de conclusão, após resumo e análise deste primeiro artigo, entende-

se que o autor teve sucesso ao defender a ineficiência do Jus Postulandi no Direito 

do Trabalho, já que seus argumentos vão ao encontro a realidade, já que nos dias 

atuais, esse princípio caiu por terra e sua aplicabilidade e eficácia deveria ser 

repensada por aqueles que defendem a sua permanência no ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 

2.2 Artigo 2: “JUS POSTULANDI” 

De início, o autor buscou introduzir o tema baseando-se nos dispositivos 

legais que baseiam e permitem ao reclamante e reclamado proporem pessoalmente 

sua reclamação trabalhista ou defesa, mencionando o artigo 791 da CLT, e o artigo 

5º, incisos XXXV e LXXVIII da Constituição Federal.  

A EC-45 também foi citada no desenvolvimento do artigo e o autor relata que 

acessar o Poder Judiciário e conquistar uma solução em tempo razoável é uma 

questão ligada à eficácia do acesso à Justiça, que de forma evidente desenvolvem 

ferramentas capazes para garantir outros direitos fundamentais. 

Informa também, que no ano de 1943 a Consolidação das leis do Trabalho 

criou o princípio da tempestividade da prestação judicial, dando a liberdade aos 

juízes para direcionar o processo da maneira que entender ser mais célere.  

Com base nisso, o autor ainda relata que o legislador, ao elaborar a CLT, 

estabeleceu diversos princípios que estariam elencados na Constituição Federal em 

1988. Assim, o autor defende que o princípio do Jus Postulandi precisa ser 

analisado e conservado por meio da doutrina e da jurisprudência, afirmando que o 

princípio em questão deve ser ampliado e não revogado. 



27 

 

 

 

Dito isso, surge à seguinte questão feita pelo autor: “Onde está a efetividade 

destes princípios, se o reclamante tem que dispor de suas limitadas economias para 

obter o crédito de natureza alimentar, que a Constituição tanto estimou e prezou?” 

Para o autor, o tradicional pensamento que o processo é complexo e, portanto 

não é acessível àqueles que não possuem técnicas suficientes, seria ilógico e 

insustentável. Ainda, questiona sobre o que poderia ser feito para simplificar o 

processo no sentido de tirar o ônus das partes referindo-se à complexidade 

processual. 

A chamada "complexidade processual", segundo o entendimento do autor, é 

aparente, pois existem procedimentos excessivos, e tais obstáculos aparentes 

podem ser sanados quando se cumprir a pro atividade do juiz, que por sua vez esta 

regulamentada no artigo 765 da CLT, prescrevendo que terão liberdade ampla os 

Juízos e os Tribunais quando for preciso direcionar o andamento célere do processo 

e a resolução das causas. 

Assim, afirma-se que resta ao juiz guiar o processo com segurança, 

atentando-se com a inutilidade processual, resguardando o necessário para um bom 

andamento. 

Tendo em vista que o Estado por natureza é o mais forte em uma relação 

processual, de acordo com o autor, “é inconcebível dentro da moderna técnica 

processual”, já que não se atenta a "par condicio partis", a igualdade das partes no 

processo, e gera um privilégio sem justificativas ao Estado. 

Neste sentido, o autor questiona sobre o Decreto-Lei nº 779 que dispõe que 

os órgãos públicos que não exploram atividade econômica terão as sentenças 

desfavoráveis recorridas automaticamente: “Por que tal "privilégio" não se estende 

também ao trabalhador que reclama pessoalmente?” 

Responde com o argumento de que o trabalhador que deveria ter essa 

medida, pois a lei estabelece a igualdade entre as pessoas por meio de 

desigualdades compensatórias, e equilibrando a posição de uma parte em face da 

outra. Salientando-se ainda que o acesso à Justiça seja um direito das partes ao 

Judiciário e uma tendência universal. 

Ademais, o autor traça um comparativo com os ordenamentos jurídicos de 

diversos países, como, Alemanha, Espanha, França, Portugal e México. Em todos 
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esses países, segundo o autor, há a presença do Jus Postulandi, possibilitando às 

partes postular pessoalmente perante o Poder Judiciário. 

Neste diapasão, o autor continua a relatar como o Jus Postulandi foi 

evoluindo e se aplicando desde a antiguidade clássica, onde nunca houve a 

obrigação da presença de um advogado nas relações jurídicas. Após o 

entendimento sobre a evolução histórica do princípio em diversos países, o autor 

passa a tratar o Jus Postulandi abordando o artigo 133 da CF, que assegura a 

indispensabilidade do advogado à Administração da Justiça, mas que não revogou o 

art. 791 da CLT.  

Entretanto, contrariando essa máxima do direito, que é a indispensabilidade 

do advogado, o autor frisou também que isso não significa que o advogado deve 

atuar em todas as causas, sem deixar causas ao Jus Postulandi. 

Com base no autor todos podem interpretar e compreender a lei, pois têm 

acesso a seu texto. Relata ainda sobre o princípio contido em uma lei especial que é 

o caso do Jus Postulandi na CLT, que dá às partes a o poder de escolha para 

postular, e não deve ser considerado inconstitucional, pois não fere o princípio da 

indispensabilidade do advogado.  

Outrossim, o autor afirma que atualmente nas regiões de maior 

desenvolvimento econômico e social, como é o caso da União Européia, a atividade 

jurídica é exercida muito mais por instituições e associações de advogados, então, 

limitar ao advogado o papel de procurador judicial é restringir sua função social na 

sociedade contemporânea. 

Sabe-se e o autor descreve que existe o direito de contratar advogado, porém 

esta faculdade da parte não pode tornar-se uma obrigação, assim o Jus Postulandi 

ao ser implementado no Ordenamento Jurídico passou a ser uma grande conquista 

do trabalhador brasileiro. 

Para concluir seu entendimento, o autor explana que o Jus Postulandi no 

Direito brasileiro tem que ser mantido, e tal manutenção não elimina a presença do 

advogado nem do defensor, pois estes têm a brilhante missão de defender os 

direitos daqueles que necessitam e preferem ser representados. 

Ainda, a conclusão do autor menciona a atividade da Defensoria, que deve 

ser necessariamente complementar e auxiliar os necessitados.  
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Contudo, o autor defende que o direito do Jus Postulandi é uma vitória da 

democracia, e precisa ser mantido em todas as esferas da Justiça do Trabalho.   

Traz ainda que no Estado de Minas Gerais, o Jus Postulandi é um meio eficiente e 

um instrumento útil para a garantia do acesso à Justiça, e se em Estados diversos o 

princípio é falho o erro está no indivíduo e não na instituição do princípio que de 

forma jurídica e filosoficamente deve ser mantido. 

Finalmente, feito o resumo e a análise do segundo artigo, tem-se que o autor 

trouxe diversos argumentos favoráveis à manutenção do princípio do Jus Postulandi, 

chegando a informar que em Minas Gerais este princípio é aplicado e tem eficácia 

plena.  

Entretanto, o direito é uma ciência universal e suas regras e princípios devem 

ser aplicados em todo território nacional, não ficando limitada a apenas determinada 

região do país. 

 

2.3 Conclusões dos Artigos Correlatos. 

O desenvolvimento da análise dos trabalhos correlatos ao tema principal 

desta monografia nos possibilitou um entendimento amplo acerca do princípio do 

Jus Postulandi em razão de que este possuiu aspectos favoráveis e contrários à sua 

manutenção. 

Nos argumentos do autor do primeiro artigo, no caminho de que a postulação 

da parte no Poder Judiciário de maneira desassistida coloca em risco os seus 

direitos, confrontando-se com o efetivo o acesso à Justiça, verifica-se a necessidade 

de uma reformulação do direito de postular desacompanhado de advogado, com 

novas regras e possibilidades adaptadas à realidade dos dias atuais. 

Sabe-se também de acordo com o autor do artigo segundo que o direito de 

postular pessoalmente é uma conquista da democracia brasileira, no entanto, o que 

afasta a inaplicabilidade deste direito sob o simples argumento da complexidade 

processual. 

  



30 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - O JUS POSTULANDI E O PROCESSO ELETRÔNICO DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. 

 

Após todo o desenvolvimento do trabalho até este terceiro capítulo, nota-se 

que foram analisadas a história do Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho, o 

conceito e a finalidade do instituto do Jus Postulandi, as semelhanças e as principais 

diferenças que distinguem a capacidade postulatória do Jus Postulandi. 

No segundo capítulo, foi concretizado um resumo de artigos correlatos ao 

tema desta monografia, destacando as divergências existentes entre ambos os 

artigos. 

Posto isto, neste terceiro capítulo será estudado o princípio do Jus Postulandi 

em face da modernização processual e sua possível incompatibilidade com o 

princípio do acesso à Justiça.   

Presente na Lei n°11.419/06, o processo eletrônico surgiu por conta da 

necessidade de reformar, adaptar e inovar as prestações de serviço do Poder 

judiciário. Assim, o Processo Judicial eletrônico (PJe), segundo o CNJ (Conselho 

Nacional de Justiça) é: 

 

“O Processo Judicial eletrônico (PJe) é um sistema desenvolvido pelo CNJ 
em parceria com os tribunais e a participação da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) para a automação do Judiciário.O objetivo principal é manter 
um sistema de processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática de 
atos processuais, assim como o acompanhamento desse processo judicial, 
independentemente de o processo tramitar na Justiça Federal, na Justiça 
dos Estados, na Justiça Militar dos Estados e na Justiça do Trabalho.” 
(http://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao/processo-judicial-eletronico-
pje). (BRASIL, 2006) 

 

Já o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), para aplicar o 

processo eletrônico na Justiça do Trabalho, editou a Resolução nº 94, em março de 

2012, denominando como PJe-JT o sistema onde são praticados os atos 

processuais eletrônicos na Justiça do Trabalho.  

Dito isso, nos tópicos seguintes serão analisados quais foram os benefícios e 

as consequências do Processo Judicial Eletronico, bem como a questão da 

aplicabilidade do Jus Postulandi após a introdução do novo sistema. 
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3.1 - Lei nº 11.419/06 e a Resolução 94 do CSTJ. 

 

Para legitimar a adaptação processual a era moderna, revolucionando o 

processo diante da globalização dos avanços tecnológicos, as formas eletrônicas de 

se manifestar processualmente nas demandas judiciais surgiram para dar celeridade 

na busca do direito.  

A morosidade na busca de um direito não é sinônimo de Justiça, pois quanto 

maior o período de tempo que o Estado-Juiz precisar para julgar, maior será o 

prejuízo para as partes. Por isso, com o objetivo de evoluir junto com a sociedade e 

regulamentar a nova sistemática processual, a Lei n° 11.419/06 foi responsável por 

gerar ferramentas para deixar o processo mais célere, eficaz e menos oneroso.  

Para entender melhor o assunto, é importante a leitura do artigo 1º da Lei n° 

11.419/06: “Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, 

comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos 

desta Lei.” (BRASIL, 2006). 

Sabendo que é a lei que regulamenta a tramitação dos processos judiciais, o 

artigo supra, em seu §1º, tratou de dispor sobre o alcance desta legislação 

específica sobre a informatização processual nas áreas penal, civil, trabalhista e nos 

juizados especiais.   

 A partir desse ponto, verificando que o processo civil e o processo do 

trabalho está englobado no sistema de manifestação processual eletrônico, vale 

questionar se tal adaptação não fere nenhum princípio já estabelecido no direito 

material, como por exemplo, o Jus Postulandi no Direito do Trabalho. 

Nesse sentido, é indispensável pensar que o acesso à internet ainda não é 

absoluto no país e, mesmo com diversos meios tecnológicos, há, principalmente em 

lugares mais afastados dos grandes centros urbanos, uma precariedade no uso de 

computadores. 

Assim, pensemos hipoteticamente em um trabalhador rural que vive em uma 

localidade distante e que não possuí nenhum meio de comunicação, se por ventura 

ele quiser fazer uso do Jus Postulandi, por ser, em regra, uma pessoa simples, não 

terá as mínimas condições de acessar a Justiça pelo sistema eletrônico e praticar de 

maneira efetiva e segura os atos processuais necessários para lograr êxito nas suas 

pretensões. 
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Continuando, ainda no mesmo dispositivo, mas no §2°, inciso III, temos que a 

assinatura eletrônica é um requisito essencial para validar os atos processuais, 

devendo ser baseada em um certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 

credenciada, na forma da legislação específica. Diante disso, surge mais um 

empecilho referente à prática do Jus Postulandi na Justiça do Trabalho. 

Isto porque, agora a fronteira a ser ultrapassada relaciona-se com a 

necessidade de tal certificado. Assim, uma vez que a assinatura digital no exemplo 

analisado será realizada no próprio cartório da Vara do Trabalho via ato dos 

auxiliares da Justiça, o que será melhor abordado adiante, podemos concluir que, 

por isso, o Jus Postulandi no caso não será exercido eletronicamente de uma forma 

direta pelo trabalhador. 

Retomando ao tema central deste tópico, precisa-se entender quais são os 

principais elementos que compõem um processo eletrônico. Logo, é válida a leitura 

dos artigos 1º e 3º da Resolução nº 94/CSJT que, após, foi ratificada pela Resolução 

CSJT nº 185, de 24 de março de 2017, estabelecendo que: 

 

“Art. 1º A tramitação do processo judicial no âmbito da Justiça do Trabalho, 
a prática de atos processuais e sua representação por meio eletrônico, nos 
termos da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, serão realizadas 
exclusivamente por intermédio do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho - PJe-JT regulamentado por esta Resolução.” 
“Art. 3º Para o disposto nesta Resolução, considera-se:  
I - assinatura digital: assinatura em meio eletrônico, que permite aferir a 
origem e a integridade do documento, baseada em certificado digital, 
padrão ICP-BRASIL, tipo A-3 ou A-4, emitido por Autoridade Certificadora 
Credenciada, na forma de lei específica.”(BRASIL, 2017) 
 
 

Tendo em vista o disposto no artigo 1º supra, nota-se que a Justiça do 

Trabalho também implantou o sistema eletrônico nas práticas dos atos processuais, 

criando um sistema próprio para as postulações em reclamações trabalhistas, 

denominando-se tal sistema como PJe-JT (Processo Judicial Eletrônico da Justiça 

do Trabalho).   

Entende-se como meio eletrônico, de acordo com o inciso V do artigo 3º desta 

Resolução, toda forma de armazenar e movimentar os documentos e os arquivos 

digitais. 

Ainda, no artigo 3° da Resolução nº 94/CSJT, em seus incisos VII e VIII, 

buscou-se identificar quem são os usuários internos e os usuários externos do 

sistema de processamento eletrônico. Como usuário interno foi exemplificado a 
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figura dos magistrados e dos servidores da Justiça do Trabalho, além de outros 

funcionários como os estagiários e os prestadores de serviço. 

Já como usuário externo do sistema eletrônico pode-se entender que são os 

demais usuários, como por exemplo, as partes do processo, os advogados, o 

Ministério Publico, dentre outros que também utilizam o sistema. 

Relevante discorrer que o artigo 3º, inciso I, da Resolução supra estabelece o 

que se entende como assinatura digital, sendo esta, nos termos da Resolução, 

aquela concretizada via certificado digital e que permite a identificação da origem e 

integridade do documento juntado ao feito eletrônico. 

Vale ainda destacar o que o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação 

(ITI), explica sobre o certificado digital: 

 

“Na prática, o certificado digital ICP-Brasil funciona como uma identidade 
virtual que permite a identificação segura e inequívoca do autor de uma 
mensagem ou transação feita em meios eletrônicos, como a web. Esse 
documento eletrônico é gerado e assinado por uma terceira parte confiável, 
ou seja, uma Autoridade Certificadora - AC que, seguindo regras 
estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, associa uma entidade 
(pessoa, processo, servidor) a um par de chaves criptográficas. Os 
certificados contém os dados de seu titular conforme detalhado na Política 
de Segurança de cada Autoridade Certificadora.” 
(http://www.iti.gov.br/perguntas-frequentes/41-perguntas-frequentes/112-
sobre-certificacao-digital) 

 

Destarte, após a observância dos artigos e da explicação acima é maior a 

possibilidade de aferir o conhecimento acerca do processo eletrônico e sua 

aplicabilidade na Justiça do Trabalho. 

 É indiscutível que o processo informatizado revolucionou diversos ramos do 

direito, bem como o Direito Processual do Trabalho. No entanto, como possibilitar o 

direito do Jus Postulandi mediante o processo eletrônico?  

Outrossim, é importante verificar de que maneira serão realizados os atos 

processuais perante o PJe-TJ, razão pela qual o foco do próximo tópico será tratar 

desta temática, e da incompatibilidade do PJe-JT com o Acesso à Justiça mediante 

o Jus Postulandi. 
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3.2 PJe-jt e o acesso à Justiça mediante o Jus Postulandi 

 

Diante das exposições do tópico 3.1, foi possível concluir que para atuar em 

processos na Justiça do Trabalho diante da informatização processual, apenas será 

exercido o direito de acesso à Justiça se o usuário atender as determinações do 

sistema eletrônico, como a necessidade de assinatura digital e certificado digital. 

Desta forma, para não diminuir ainda mais a aplicabilidade do princípio do Jus 

Postulandi e resguardar tal instituto, o artigo 5° da Resolução 94 do CSTJ, tratou de 

conceder uma saída para a realização do direito de postular sem a necessidade de 

um advogado, ou seja, de forma pessoal perante a Justiça do Trabalho.  

O artigo 5° da Resolução 94 do CSTJ, dispõe que: 

 

“Art. 5º. Para acesso ao PJe-JT é obrigatória a utilização de assinatura 
digital a que se refere o inciso I do artigo 3º desta Resolução. 
Parágrafo único. No caso de ato urgente em que o usuário externo não 
possua certificado digital para o peticionamento, ou em se tratando da 
hipótese prevista no art. 791 da CLT, a prática será viabilizada por 
intermédio de servidor da unidade judiciária destinatária da petição ou do 
setor responsável pela redução a termo e digitalização de peças 
processuais.” 

 

Nota-se que no artigo supra, no parágrafo único, há referência sobre o Jus 

Postulandi no processo eletrônico transmitindo ao servidor da unidade judiciária a 

missão de concretizar o Jus Postulandi e, desta maneira, estabelecendo um modo 

de aplicação do Jus Postulandi no processo eletrônico. 

 Entretanto, na prática, é inegável que o processo eletrônico gerou uma 

redução do princípio em questão, haja vista as dificuldades que podem encontrar o 

trabalhador ao ter que narrar os fatos e explicá-los para o servidor reduzi-los a termo 

e digitalizar os documentos do caso. 

Contudo, essa questão poderá ser sanada se realmente forem implantados 

locais competentes para cumprir tais tarefas e, nesse sentido, estabelece o art. 12, 

§1º da mesma Resolução já citada, in verbis: 

 

“Art. 12, §1º. Partes ou terceiros interessados desassistidos de advogados 
poderão apresentar peças processuais e documentos em papel, segundo as 
regras ordinárias, nos locais competentes para o recebimento, que serão 
digitalizados e inseridos no processo pela Unidade Judiciária.”(BRASIL, 
2006) 
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Com isso, torna-se indispensável uma adaptação da Justiça do Trabalho para 

receber os documentos físicos e instruir as partes desassistidas de advogado para 

que a prestação do serviço jurídico resulte na eficiência da busca na um direito. 

Porém, até que aconteça essa adaptação, é possível notar que o acesso à Justiça 

Trabalhista encontra-se engessado frente ao pensamento de acesso à Justiça 

mediante Jus Postulandi. 

Não podemos negar que a modernização da Justiça no tocante à utilização do 

sistema eletrônico de processos judiciais acarretou grandes ganhos para aqueles 

que necessitam ou um dia irão precisar da tutela da Justiça do Trabalho, entretanto, 

o que se vê na prática é que o sistema eletrônico (PJe-JT) ainda necessita de uma 

ampla adaptação e eficácia ao referir-se ao Jus Postulandi. 

É possível afirmar que toda mudança gera a necessidade de adaptação e, 

como exemplo, cita-se a dificuldade que os advogados mais experientes 

experimentam para se adaptar ao sistema eletrônico após anos em que os 

processos judiciais eram totalmente físicos. 

Além disso, as novas formas de ter ciência dos atos de um processo também 

surgiram com o sistema eletrônico. 

Por exemplo, na Justiça Trabalhista, as publicações há muito tempo são feitas 

no Diário Oficial, documento este que intima o advogado dos atos dos processos em 

que este figura como defensor. Entretanto, no sistema eletrônico, o advogado deve 

acessar o PJe para verificar a existência de uma intimação, já que não 

necessariamente terá tal comunicação no antigo Diário Oficial.  

Logo, como aquele que buscou seu direito perante a Justiça do Trabalho se 

valendo do Jus Postulandi terá acesso aos atos processuais publicados no sistema 

PJe? 

Em resposta à indagação, cita-se que, com o Jus Postulandi, os auxiliares da 

Justiça deverão encaminhar diversas correspondências ao não assistido por 

advogado para fins de intimar esta parte dos atos processuais relevantes, tornando, 

com isso, menos célere e mais custoso o andamento processual. 

Adverte-se, entretanto, que a forma de utilizar meios tecnológicos como 

instrumento para alinhar os atos processuais com o processo eletrônico é totalmente 

válida e deve ser considerada como um meio de auxiliar o exercício de um direito, 
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porém tais meios jamais podem ir de encontro com os princípios já existente no 

ordenamento jurídico.  

É pacífico o entendimento de que o emprego de um sistema eletrônico é o 

modo mais célere e mais adequado para solucionar um número maior de conflitos 

na sociedade, assim, o Estado não pode impedir a vontade das partes de fazer uso 

do Jus Postulandi, pois se assim o fizer, frustrará o amplo acesso à Justiça. 

Evidentemente, atribuir cara nova ao Judiciário, modernizá-lo e adaptá-lo aos 

novos tempos são de suma importância. Todavia, não se pode deixar de atentar aos 

princípios que baseiam as relações jurídicas e mitigá-los ao adotar novos sistemas 

eletrônicos.  

Portanto, é necessária uma reformulação do sistema eletrônico na Justiça 

Trabalhista, para que este efetivamente permita o pleno acesso à Justiça no tocante 

ao Jus Postulandi, princípio de relevância incontestada por grandes doutrinadores. 

 

3.3 A democratização do processo e algumas alternativas ao Jus Postulandi na 
Justiça do Trabalho 

 

A democratização do processo está para o acesso à Justiça assim como o 

direito está para a sociedade.  Então, analisar o acesso aos meios jurídicos para 

solucionar conflitos é um tema a ser sempre discutido, sabendo também que a 

democratização da Justiça é um meio de garantir para todos os meios de se efetivar 

o acesso à Justiça. 

Assim, cabe ao Estado buscar novas oportunidades para garantir à sociedade 

o pleno acesso à Justiça, visto que muitas pessoas que buscam a tutela da Justiça 

do Trabalho ainda não possuem condições de suportar os gastos de um processo e 

nem de enfrentar o ônus da propositura de uma ação. 

Atendendo a ânsia de garantir o acesso à Justiça, a democratização do 

processo justifica sua importância pelo fato de que na ausência de um processo 

dotado de legalidade, não haverá acesso à Justiça, logo, os direitos de todos e a 

harmonia da sociedade estariam em risco diante de tal cenário. 

Com isso, a preocupação de não atribuir ao processo o sinônimo 

onerosidade, a democratização da Justiça surgiu para aplicar novas alternativas 

para aqueles que mais precisam de uma Justiça célere, justa e gratuita.  
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Nesse sentido, é possível citar como alternativas a serem mais utilizadas pelo 

nosso Ordenamento Jurídico para buscar a efetivação de uma Justiça democrática e 

o pleno acesso à Justiça: a Assistência Judiciária, Defensorias Públicas, Conciliação 

e Arbitragem. 

Hodiernamente, para alcançar os benefícios da Assistência Judiciária é 

necessário o requerimento das partes ainda em sede de petição inicial, contendo a 

afirmação de que a parte não possuí as mínimas condições de arcar com as custas 

do processo sem prejudicar a si mesmo ou sua família. 

Portanto, a assistência judiciária sem dúvida é um meio de democratização do 

processo e uma das formas para garantir o acesso à Justiça. 

Outra alternativa para tornar viável a democratização da justiça deu-se por 

conta da instituição de Defensorias Públicas  que certamente também ampliou o 

acesso à Justiça para a população mais hipossuficiente do país. 

A Defensoria Pública foi estabelecida na Constituição Federal de 1988, que 

em seu artigo 134, dispôs: 

 

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do 
regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, 
dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos 
necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição 
Federal.”(BRASIL, 1988) 

 

Dito isso, tem-se que a Defensoria Pública traduz grande importância para 

garantir a assistência judiciária.  

Outrossim, um método alternativo de solucionar conflitos e facilitar uma 

Justiça célere e democrática é transmitido pelos setores de Conciliação e 

Arbitragem, que extrajudicialmente buscam resolver os conflitos da sociedade. 

Acerca dessa ideia, como alternativa para o acesso à Justiça, no Simpósio 

Jurídico W. G. Hart sobre Justiça Civil e suas alternativas, realizado em Londres, no 

ano de 1994, Cappelletti afirmou que a ideia de conciliação, arbitragem e mediação 

não são idéias novas, mas sempre foram importantes para solucionar conflitos.  

Sabendo que a missão do conciliador é ser primeiramente imparcial, 

buscando aproximar as partes para um diálogo e solucionar determinados conflitos 

amigavelmente, o que acarreta em uma diminuição de demandas jurídicas, a 
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conciliação persegue a facilitação na resolução de um conflito, retirando das partes o 

ônus de todo um processo judicial. 

Tem-se ainda como método de promover a harmonia dos conflitos o instituto 

da mediação, que de acordo com Rodrigues Júnior: 

 

"a mediação é um processo informal de resolução de conflitos, em que um 
terceiro, imparcial e neutro, sem o poder de decisão, assiste às partes, para 
que a comunicação seja estabelecida e os interesses preservados, visando 
ao estabelecimento de um acordo. Na verdade, na mediação, as partes são 
guiadas por um terceiro (mediador) que não influenciará no resultado final. 
O mediador, sem decidir ou influenciar na decisão das partes, ajuda nas 
questões essenciais que devem ser resolvidas durante o processo." (2007, 
p. 50). 

 

Há ainda a possibilidade de utilização da ação popular com fulcro na Lei nº 

4.717, de 29 de junho de 1965, ou ainda um mandado de segurança coletivo com 

base na Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, que também podem ser entendidas 

como formas de resguardar direitos, possibilitando que uma sentença alcance um 

número maior de pessoas. 

 Diante das elucidações no que se refere a algumas formas já existentes para 

garantir o efetivo acesso à Justiça e promover a democratização do processo, vale 

lembrar do próprio Jus Postulandi, tema foco deste trabalho. 

Sabe-se que o Jus Postulandi é um meio de acesso à Justiça, porém o que 

também deve ser levado em consideração é se esta forma de postular 

desacompanhado de um advogado é realmente um meio de efetivo acesso à 

Justiça, pois este acesso está relacionado com a busca eficaz de todos os direitos 

que eventualmente teriam aqueles que propõem uma reclamação trabalhista com a 

representação de um advogado. 

Levar o direito para quem mais necessita é função do Estado e ao tentar 

garantir o acesso à Justiça, houve a necessidade de criação de novos meios para 

viabilizar uma Justiça democrática e mais participativa. 

Todos os exemplos mencionados são de alternativas usadas para proteger e 

garantir um direito, com isso, sabendo dos obstáculos e dificuldades para manter um 

processo, como por exemplo, arcar com as custas e despesas processuais, foi 

preciso gerar novas formas e institutos para sanar as dificuldades encontradas no 

curso de um processo.  
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Por fim, entende-se que a democratização da Justiça deve estar em 

crescimento contínuo e paulatinamente será capaz de garantir a inafastabilidade da 

jurisdição. 

No próximo tópico será analisada uma questão curiosa no que concerne à 

possibilidade de pagamento de honorários advocatícios na Justiça do Trabalho por 

aquele que se valeu do Jus Postulandi.  

 

3.4 Súmula nº 219 em conjunto com a Súmula nº 425 do TST 

 

Primeiramente, como já se verificou no decorrer deste trabalho, o Jus 

Postulandi está estabelecido no artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho e 

surgiu com a finalidade de melhorar e amplificar o acesso à Justiça para aqueles 

que não têm condições ou interesse de ser representado por advogado nas lides 

decorrentes das relações de emprego. 

Tal artigo prescreveu que poderão reclamar até o final os empregados e 

empregadores de maneira pessoal perante a Justiça do Trabalho. 

 Não obstante, é possível observar também que o princípio estabelecido do 

artigo 791 da CLT foi limitado por intermédio da Súmula 425 do Tribunal Superior do 

Trabalho, que estabeleceu que o Jus Postulandi está proibido nas ações rescisórias, 

mandados de segurança, ações cautelares e nos recursos que competem ao 

Tribunal Superior do Trabalho. 

Neste tópico, entretanto, analisaremos referida Súmula em conjunto com a 

questão dos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho, isto porque, a 

limitação do Jus Postulandi atraí a necessidade de representação processual 

mediante advogado que, como se sabe, tem como remuneração os honorários, 

contratuais ou de sucumbência. 

Sob tal enfoque, é importante ressaltar o que entende Carlos Henrique 

Bezerra Leite: 

 
“[...] é importante atentar para a súmula425 do TST, que ao não mais 
permitir o jus postulandi na ação rescisória, na ação cautelar, no mandado 
de segurança e nos recursos para o TST, acaba admitindo, implicitamente, 
a condenação em honorários advocatícios pela mera sucumbência” (LEITE, 
2015, p. 423) 
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Portanto, a Súmula tratou de limitar a aplicabilidade do Jus Postulandi 

refletindo a ideia de que algumas ações na Justiça do Trabalho necessitam 

exclusivamente da atuação dos advogados, presumindo que estes devem ter o 

direito de receber honorários de sucumbência nas ações trabalhistas. 

Em regra, contudo, tem-se que não há honorários de sucumbência na Justiça 

do Trabalho, pois a Súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho preceituou o 

seguinte sobre os honorários de sucumbência: 

 

Súmula 219 TST 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO (alterada a redação do item 
I e acrescidos os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 
204/2016, DEJT divulgado em 17, 18 e 21.03.2016   
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a 
parte, concomitantemente: a) estar assistida por sindicato da categoria 
profissional; b) 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. 
(art.14,§1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº 305da SBDI-I).  
(...) 

 

Assim, é possível imaginar que uma ação, através do Jus Postulandi, alcança 

o TRT (Tribunal Regional do Trabalho) e, o acórdão deste tribunal é contrário aos 

interesses daquele que se utiliza do Jus Postulandi. Sabendo que o Jus Postulandi 

não é aplicável nos recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, será 

obrigatório que o reclamante ou reclamado contrate um advogado. 

Neste sentido, contudo, apenas será possível o pagamento de honorários de 

sucumbência nos termos do inciso I da Súmula supra mencionada, logo, a 

sucumbência somente será devida se a parte estiver assistida pelo advogado do 

sindicato de sua categoria profissional. 

Importante se faz a observância da jurisprudência infra: 

 

INDENIZAÇÃO POR DESPESAS COM ADVOGADO - JUS POSTULANDI - 
Não há falar em honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, 
tampouco em indenização por perdas e danos pela contratação de 
advogado particular. Na seara trabalhista, somente são devidos honorários 
advocatícios desde que atendidos os pressupostos da Lei n.º 5.584/70, 
hipótese, contudo, inocorrente no caso. 
(TRT-2 - RO: 00026771720125020029 SP 00026771720125020029 A28, 
Data de Julgamento: 25/08/2015, 6ª TURMA, Data de Publicação: 
09/11/2015) 
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Destarte, o objetivo de usar o Jus Postulandi para não pagar honorários de 

sucumbência é possível apenas até o grau do TRT ou se for representado por 

advogado sindical. 

No entanto, nos casos de contratação de advogado particular, por não poder 

esse patrono receber honorários de sucumbência, os honorários contratuais serão 

majorados, logo, não há saída, se a matéria for complexa a ponto da discussão 

alcançar o TST, aquele que se obstinou pela via de postulação mediante o Jus 

Postulandi até essa fase processual terá que pagar advogado para prosseguir e 

interpor o recurso cabível ao Tribunal Superior. 

Portanto, para contestar um acórdão de recurso ordinário por meio de um 

recurso de revista, por exemplo, é preciso a figura de um advogado, pois o TST 

entende que os recursos desta natureza exigem um grau de conhecimento maior e 

específico. 

Contudo, a limitação dada pela edição da Súmula 425 do TST, revogou 

implicitamente a parte final do artigo 791 da CLT, quando o artigo menciona sobre a 

aplicação do princípio até o final das reclamações.  

Isto, pois, atentando-se à aplicação de tal súmula, o Jus Postulandi não 

poderá ser utilizado até o final da reclamação trabalhista, pois considerando que 

toda ação só acaba quando houver uma decisão transitada em julgado, a ideia 

trazida na parte final do artigo está revogada, pois para postular perante o Tribunal 

Superior do Trabalho é necessária a representação processual de um advogado 

regularmente inscrito nos quadros da OAB, o que irá gerar custos ao litigante, exceto 

no caso do reclamante representado por advogado do sindicato. 

A solução à problemática apresentada guarda relação com a retificação da 

Súmula nº 219 do TST, permitindo a condenação da parte contrária ao pagamento 

de honorários de sucumbência ao patrono sindical ou particular, na hipótese em que 

o litigante tenha se utilizado do Jus Postulandi até a decisão de mérito do Tribunal 

Regional e seja necessária a interposição de recurso de revista ao Tribunal Superior, 

respeitando-se, por óbvio, a inexigibilidade de custas e honorários de sucumbência 

relativa à parte titular dos benefícios da gratuidade de justiça. 
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3.5. Necessidade de modernização do Jus Postulandi 

 

Compreender o princípio do Jus Postulandi no Processo do Trabalho e o 

acesso à Justiça é essencial para refletirmos sobre as diversas dificuldades do 

trabalhador ao enfrentar a árdua tarefa de buscar uma resposta do Poder Judiciário 

desacompanhado de advogado e à mercê da sorte.  

Historicamente, o princípio do Jus Postulandi ampliou o acesso à Justiça, 

porém para ser aplicado de forma eficiente nos dias atuais, nota-se a necessidade 

de modernização do Jus Postulandi frente o sistema eletrônico atual e, a título de 

readaptação, é válida a aplicação das seguintes sugestões.  

De início, cita-se que as comunicações dos atos processuais poderiam ser 

concretizadas, além da tradicional intimação postal, por intermédio de 

encaminhamento de e-mails pelo servidor da Justiça do Trabalho ao reclamante que 

postula usando o direito do Jus Postulandi ou ainda mediante convocação por 

qualquer meio (telefone, mensagens via celular etc.) para que a parte compareça na 

Vara do Trabalho e seja devida e pessoalmente intimada do ato processual. 

Ademais, é válida a ideia de serem realizadas campanhas informativas nos 

meios de comunicação, até porque, são direcionadas verbas ao Poder Judiciário 

para realização de campanhas deste cunho. Assim, pertinente que se alerte a 

população sobre a possibilidade do Jus Postulandi, eliminando as eventuais dúvidas 

sobre este direito. 

Além dessas sugestões para modernizar o Jus Postulandi na Justiça do 

Trabalho é necessário ainda estabelecer palestras dos tribunais aos seus 

servidores, possibilitando que estes estejam realmente preparados para realizar os 

atos necessários nos casos em que incidirem o Jus Postulandi.  

Dessa forma, as palestras de capacitação dos serventuários da Justiça do 

Trabalho seriam no sentido de auxiliar os escreventes a como aplicar o princípio do 

Jus Postulandi em um método efetivo de acesso à Justiça. 

Isto porque, é possível verificar que quando raramente ocorre o Jus 

Postulandi, o servidor da unidade judiciária deve reduzir a termo a petição do 

reclamante, no entanto, é absolutamente provável que o reclamante não tenha 

certeza de seus direitos. Com esse fato, é preciso observar a função do servidor, 

pois este não deve atuar como representante da parte que se utiliza do Jus 
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Postulandi e ao reduzir a termo a pretensão, o servidor não deve alertar que cabe 

um ou mais pedidos na reclamação, pois estaria acima de sua função como servidor 

do Poder Judiciário. 

Portanto, como não é da alçada do servidor dizer o direito para as partes ao 

reduzir a termo suas pretensões, não deve a parte cobrar do servidor e nem mesmo 

afirmar que este deixou de pleitear determinado direito, assim, diante dessas 

possibilidades necessariamente é preciso que os serventuários estejam preparados, 

sendo tal preparação viabilizada por meio das palestras supracitada.  

Neste contexto, a solução viável que se vislumbra é a simples explicação pelo 

escrevente acerca dos procedimentos do processo e a sugestão para que a parte se 

dirija ao sindicato pertinente.  

O sindicato, neste contexto do Jus Postulandi, teria função semelhante a de 

um assistente processual, agindo como fiscal do processo e auxiliando a parte na 

realização dos atos processuais. Logo, ao sindicato seria atribuído o papel de 

analisar a causa, explicar os direitos e ressaltar as possibilidades reais da demanda. 

Referida atuação sindical, aliás, não deveria ficar adstrita à fase pré-

processual ou pré-contestatória, pois parece viável que a mesma análise e 

explicações no início do feito sejam prestadas logo após o julgamento do feito em 1º 

grau. Assim, o sindicato alertaria a forma adequada de impugnação à decisão 

contrária ao interesse daquele que postula via Jus Postulandi. 

Consideração que tais orientações devem ser realizadas por profissional 

competente com conhecimentos jurídicos, caberia ao sindicato a disponibilização de 

advogado ou, no mínimo, bacharel em direito, para auxílio destas partes. 

Referida atuação sindical, aliás, está acobertada pela imposição legal do 

artigo 514, alínea b, da CLT, que impõe aos sindicatos o dever de manter serviços 

de assistência judiciária para os associados. Logo, aos associados, os custos deste 

serviço devem ser arcados pela própria entidade sindical. 

Por outro lado, no caso dos não associados, os próprios empregadores 

pagariam os custos por este trabalho, já no que tange aos trabalhadores, em razão 

de sua hipossuficiência, os custos, neste caso a serem estabelecidos pelo próprio 

Estado para coibir abusos pelos sindicatos laborais, seriam suportados pela parte 

reclamada, de modo semelhante ao que já ocorre no que tange aos honorários de 

sucumbência quando a parte está assistida por advogado sindical. 
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Em conclusão do presente tema, referidas sugestões, apenas ilustrativas, têm 

o desiderato principal de realçar a imprescindibilidade de modernização do instituto 

em exame, sobretudo após o processo eletrônico, para que o Jus Postulandi não 

seja apenas letra fria e irrelevante no Direito Processual do Trabalho. Assim, alterar 

a legislação e auxiliar a parte para que esta pessoalmente postule na Justiça do 

Trabalho é observar e respeitar o direito ao Jus Postulandi e, ao mesmo tempo, 

assegurar o efetivo acesso à Justiça. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando o objetivo de enriquecer a interpretação do tema, houve a 

possibilidade de se obter uma maior compreensão dos pontos importantes que 

cercam o Jus Postulandi e o acesso à Justiça. Na pesquisa concretizada, obteve-se 

sucesso com resultados relevantes, como relatar o conflito resolvido entre o artigo 

791 da CLT e o artigo 133 da CF/88, demonstrar a limitação dada ao Jus postulandi 

por meio da Súmula 425 do TST, explanar sobre os princípios constitucionais que 

são pilares deste tema e, por fim, constatar a necessidade de adaptações no Jus 

Postulandi para se garantir o efetivo e justo acesso à Justiça.  

A presente pesquisa possibilitou ainda instigar a análise das formas de 

aplicação do Jus Postulandi na Justiça do trabalho após a implementação do PJe-

JT.  

Ademais, o resultado alcançado pela pesquisa, após verificar em conjunto o 

artigo 791 da CLT e a Súmula nº 425 do TST, foi que a súmula tratou de limitar a 

aplicação do Jus Postulandi na Justiça do Trabalho, logo, concretizadas tais 

limitações, o artigo 791 foi revogado parcialmente de forma implícita, pois no texto 

do artigo, há indicação de que as partes (empregado e empregadores) poderiam 

acompanhar suas reclamações até o final.  

As dificuldades encontradas no decorrer desta pesquisa se deram por conta 

da insuficiência de jurisprudência e doutrina atuais que tratam especificadamente 

sobre o Jus Postulandi após o avanço do processo eletrônico. Ainda, devido ao 

pequeno número de ações com a utilização do Jus Postulandi, houve dificuldades 

nesta pesquisa para refletir sobre a manutenção e a aplicação do referido instituto 

processual. 

Percebeu-se, ao término da pesquisa, que o caminho de postulação perante a 

Justiça do Trabalho sem representação processual por advogado tem o potencial de 

colocar em risco os direitos da parte. Entretanto, também é direito da parte a 

postulação desta maneira, cabendo somente a ela a escolha pelo Jus Postulandi. 

Por outro lado, constatou-se que, em termos pragmáticos, a realidade atual 

do Jus Postulandi no Direito do Trabalho é ineficiente. Assim, foi verificada a 

necessidade de reformas no instituto, adequando-o à atualidade, tornando-o mais 

seguro para a parte e, com isso, garantindo o pleno e efetivo acesso à Justiça. 
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