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RESUMO:  O jus postulandi é a faculdade da parte buscar a prestação jurisdicional 
sem a presença de um advogado, profissional competente e habilitado para praticar 
os atos processuais. Elaborado com o objetivo de garantir o livre acesso à justiça, o 
aludido instituto não é utilizado apenas na Justiça do Trabalho, mas também em 
outros ramos do direito, como nas áreas cíveis (Juizados Especiais), bem como no 
Processo Penal. Em razão da atual complexidade do processo do trabalho, nos dias 
atuais, permitir a parte leiga peticionar e narrar fatos, não acarretaria em prejuízos, 
afastando a real eficácia do instituto? As inovações na legislação trabalhista e na 
jurisprudência ainda permitem com efetividade exercer o jus postulandi? Neste 
sentido, o propósito deste presente estudo é compreender o conceito histórico, e o 
possível fim do jus postulandi na Justiça do Trabalho. Além disso, o presente estudo 
busca analisar os dispositivos legais, doutrinas, jurisprudências e artigos científicos, 
verificando as limitações impostas ao exercício do jus postulandi e analisando o 
conflito entre a Constituição Federal e a legislação trabalhista, buscando a real 
importância do advogado na manutenção da justiça. 
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. 

  

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo tem por objetivo analisar o instituto do jus postulandi, seu 

contexto histórico, benefícios e malefícios ao acesso à justiça, sem a representação 

por um advogado. Demonstrando suas limitações após a reforma trabalhista, a 

informatização dos processos, bem como sua aplicabilidade na justiça atual.  

O artigo tem como problemática se o jus postulandi continua sendo um 

exercício aplicável ao empregado, perante as inovações atuais da justiça do trabalho. 

O instituto do jus postulandi é a faculdade das partes postularem judicialmente 

sem o auxílio de um advogado, em certas instâncias da justiça do trabalho. Surgiu na 

década de 40, visando facilitar o acesso à justiça das partes que não tinham condições 

de contratar um advogado e garantindo, assim, o acesso à justiça e a efetividade da 

tutela jurisdicional, expressa na Constituição Federal. 

O instituto é benéfico, uma vez que além de facilitar o acesso à justiça, 

possibilita os trabalhadores, que em sua grande maioria são hipossuficientes, a 

reclamarem seus direitos, entretanto, o jus postulandi passou a entrar em conflito com 

a atual legislação. 

Além do desacordo em questão, o jus postulandi trouxe outras dúvidas acerca 

da possibilidade de trazer prejuízos ao trabalhador, uma vez que o empregado leigo, 

sem conhecimentos técnicos sobre direito material e processual, acabaria 

prejudicando seus direitos que viesse a postular. Sendo assim, o jus postulandi 

passou a sofrer críticas, no que acarretaram em limitações no Tribunal Superior do 

Trabalho, bem como em determinados atos processuais. 

Este trabalho justifica, uma vez que se trata de assunto contornado de 

discussões e questionamentos sobre a possibilidade de buscar a tutela jurisdicional 

sem o auxílio de um advogado, uma vez que a Constituição Federal é firme no sentido 

de que o advogado é essencial à administração da justiça.  

Nesse sentido, o artigo apontará os pontos positivos e negativos em postular 

sem advogado nos tempos atuais, bem como as limitações trazidas ao exercício do 
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jus postulandi ao longo da história, como a Reforma Trabalhista, a Emenda 

Constitucional n° 45, o processo judicial eletrônico e ao mesmo tempo apontando para 

o possível fim do jus postulandi na justiça do trabalho. 

Este trabalho foi feito com base em pesquisas doutrinárias, jurisprudenciais, 

mediante técnica de metodologia de pesquisa bibliográfica, através das leis 

constitucionais, infraconstitucionais, artigos, revistas digitais e outros documentos 

públicos de acesso digital, partindo no segundo capítulo o contexto histórico do jus 

postulandi na justiça do trabalho, assim como seu conceito e previsão legal. No 

terceiro capítulo o estudo traz os benefícios e malefícios em postular sem advogado. 

No quarto capítulo é falado sobre o jus postulandi na ótica da Constituição Federal, 

apontando os conflitos existentes e no quinto capítulo o estudo adentra sobre as 

limitações impostas no jus postulandi, ante as inovações da Reforma Trabalhista. 

 

 

1. JUS POSTULANDI E A JUSTIÇA DO TRABALHO 

  

1.1  Contexto histórico 

 

Antes de iniciarmos o assunto sobre o Jus Postulandi, cabe narrar um pouco sobre o 

contexto histórico da Justiça do Trabalho no Brasil. 

A história da Justiça do Trabalho começou em 1923, com a criação do Conselho 

Nacional do Trabalho, órgão consultivo vinculado ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio, responsável na intermediação dos litígios entre empregado e 

empregador, procedentes do crescimento das relações de trabalho nas primeiras 

décadas do século XX, sendo um órgão considerado um embrião do Tribunal Superior 

do Trabalho.  

Alguns anos depois, a Constituição Federal de 1934 teve grande importância ao 

instituir em seu art. 122, a criação da Justiça do trabalho, conquanto necessitava de 

regulamentação. Então em 1939 ocorreu a aprovação do Decreto-Lei nº 1.237/39, que 

tinha como alvo organizar a Justiça do Trabalho, para solucionar os conflitos entre 

empregados e empregadores. Sendo assim em 1º de maio de 1941, foi finalmente 
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criada a Justiça do Trabalho e passando a integrar na estrutura judiciária nacional a 

partir da promulgação da Constituição Federal de 1946. 

 

 

1.2  Conceito e previsão legal  

 

O Jus Postulandi ou Ius Postulandi, termo em latim que significa “direito de 

postular”, surgiu através do Decreto-Lei 1.237/39, tornando-se efetivo com o advento 

da Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei nº 5.452/43, aprovado pelo 

Presidente Getúlio Vargas, que possuía uma política de cunho populista, paternal, 

para atender os anseios dos trabalhadores. O alvo do legislador era permitir o acesso 

à justiça, fazendo com que a parte pudesse postular em juízo sem a presença de um 

advogado. Consta salientar que este instituto permite tanto o empregado, quanto ao 

empregador demandar na justiça sem Advogado, contudo, é destinado ao empregado, 

dada sua hipossuficiência na relação trabalhista. 

 

O conceito do termo Jus Postulandi, nas palavras de LEITE1, 

O Jus Postulandi nada mais é do que a capacidade de postular em juízo. Daí 

chamar-se também de capacidade postulatória, que é a capacidade 

reconhecida pelo ordenamento jurídico para a pessoa praticar pessoalmente, 

diretamente, atos processuais. 

 

 Neste sentido, o Jus Postulandi é a condição técnica para as partes postularem 

em juízo decorrente da capacidade postulatória. Tal capacidade se refere a uma 

característica inerente do Advogado profissional do Direito e que excepcionalmente é 

transferida para as partes na Justiça do Trabalho. 

 A capacidade postulatória se confere no artigo 103 do Código de Processo civil, 

que preceitua que a parte será representada em juízo por advogado regularmente 

inscrito na OAB. Ou seja, em regra, o nosso sistema processual pátrio, o condão para 

                                                           
1 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 4ª ed. São Paulo Ltr 

2006. p.28. 



10 
 

a realização de atos processuais, cabe privativamente aos bacharéis formados em 

Direito, devidamente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 Neste momento, é importante ressaltar que o Jus Postulandi se difere da 

capacidade postulatória, pois enquanto na primeira verifica a possibilidade das partes 

postularem em juízo sem o auxílio de advogado, a segunda confere em uma 

característica privativa do advogado.  

 Conforme preceitua MARTINS2,  

Na prática muitas vezes se confundem as noções de capacidade postulatória 
com o Ius Postulandi. Na verdade, a primeira refere-se ao sujeito e a segunda 
ao exercício do direito pela capacidade de estar em juízo. 

   

 Sendo assim, o Jus Postulandi foi criado com o objetivo de facilitar as partes detentoras 

de seus direitos, de forma excepcional, o livre acesso à justiça, ante a ausência do advogado. 

Da mesma forma como diz ALMEIDA,3 

No processo do Trabalho com o manifesto propósito de facilitar a prestação 
jurisdicional ao trabalhador, adotou o legislador critério diverso, acolhendo o 
chamado Jus postulandi - direito de postular independentemente de 
advogado - como expressamente estatui o artigo 791 da CLT. 

 

O instituto do Jus Postulandi tem previsão nos Artigos 791 da Consolidação 

das Leis do Trabalho, conferindo o direito do empregado e empregador de reclamarem 

perante a Justiça do Trabalho.  

Senão Vejamos: 

4Art. 791 – Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente 

perante a Justiça do trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. 

  

O aludido instituto tem como base o livre acesso à justiça, ou princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, conforme preceitua o artigo 5°, XXXV da Constituição 

da República Federativa do Brasil. Garantindo a possibilidade de provocar a prestação 

jurisdicional, de modo a garantir a tutela de direitos à todos, independentemente de 

                                                           

2 MARTINS, Sergio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 29º ed. 2 reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 

p. 179. 

3 ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada. 9ªed. São Paulo: Saraiva. 2015. p. 185 

4 BRASIL. Decreto-Lei nº. 5452, de 1º de maio de1943 aprova a Consolidação das 

Leis do Trabalho. 
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sua condição econômica, social, raça ou cor, através de um estado democrático de 

direito. 

 

 

2.0 BENEFÍCIOS  DO JUS POSTULANDI 

 

 O Jus Postulandi foi considerado segundo parte da doutrina favorável ao 

instituto, como uma conquista histórica para os trabalhadores. O Estado, 

independentemente de seu regime de direito, possui a obrigação de garantir o acesso 

à justiça ao cidadão, quando este tem seu direito violado.  

O empregado, que em sua grande maioria é assalariada, hipossuficiente, se 

beneficia pelo instituto, uma vez que tem a possibilidade de demandar judicialmente 

de forma célere, sem o auxílio de advogado, e, consequentemente, se eximir do 

pagamento de honorários advocatícios, sendo uma importante ferramenta para a 

busca da prestação jurisdicional ao longo da história. Tempo em que a classe 

trabalhadora não possuía condições de pagar por uma representação, perante a 

justiça. 

 

 

2.1 Dos malefícios  

  

No período em que o Jus Postulandi foi criado, os litígios no âmbito do trabalho 

não possuíam a complexidade como nos tempos atuais, bem como não havia a 

diversidade de normas que regulamentam as relações de trabalho. Neste sentido, 

existe também o fato do trabalhador não possuir instrumentos necessários para 

promover a lide de maneira concreta, de modo com que possua total respaldo legal, 

uma vez que não possui instrução e conhecimentos técnicos sobre seu direito 

material, bem como no direito processual. 

 Sob o ponto de vista de  (André Cardoso Vasques e Otávio augusto Xavier, 

2001 p. 54-56), o Jus Postulandi foi afirmado para um litígio simples. Ocorre que 

atualmente as demandas entre empregados e empregadores se tornaram complexos 

de modo que: 
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Hoje, há um sem número de categorias profissionais, cada uma com seus 

dissídios coletivos, acordos coletivos, cada caso possui inúmeras 

particularidades, os processos trabalhistas tramitam durante anos, há um 

número enorme de normas, leis, portarias do Ministério do Trabalho, uma 

jurisprudência não menos vasta e assim por diante.  

  

Além disso, em razão de sua baixa escolaridade, do insólito acesso a 

informação e, sobretudo, do medo, frente aos tribunais cheios de formalidades, o 

empregado se encontra em uma posição desvantajosa na lide, frente ao advogado da 

parte contrária, tornando-se por fim, a parte mais fraca do litígio, mediante a um 

desequilíbrio de paridade de armas, acarretando na perda de sua pretensão. 

 Como exemplo de caso prático da utilização do instituto jurídico na Justiça do 

Trabalho, julgado improcedente o pedido do reclamante, é válido mencionar um 

processo ocorrido na 3ª Vara do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 

Região (Processo Nº 1001108-19.2018.5.02.0363)5, no qual foi exercido o jus 

postulandi em ambas as partes. 

 Situação incomum de se acontecer despertou a curiosidade de diversos 

operadores do direito, tornando a sala de audiências cheia, assistindo ao feito sem a 

representação de advogado por ambas as partes. 

 O reclamante, que exercia a profissão de Pedreiro Autônomo, ajuizou a 

reclamação trabalhista em face da contratada com o propósito de receber os valores 

que não recebeu em sua totalidade. Como prova testemunhal, o reclamante arrolou 

os amigos, no entanto, foi indeferido por hipótese de suspeição, em razão de serem 

amigos íntimos, o que incorreu no prejuízo por parte do reclamante, uma vez que seu 

pedido foi julgado improcedente.  

De acordo com o alegado da reclamada e do testemunho por parte dela, a 

Juíza entendeu que não havia quantia devida ao reclamante, uma vez que o mesmo 

deixou o serviço incompleto. Segue trecho da sentença: 

(...) Como é de conhecimento popular, quem afirma alguma coisa precisa 

provar o que diz (artigo 818 da CLT). 

Nesse caso, o Sr. C... não conseguiu provar o que queria, porque na 

audiência veio acompanhado apenas de amigos (artigo 801, "b", da CLT), 

que nada ou pouco sabiam sobre o contrato. 

                                                           
5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TRT da 2º região. 3ª Vara do Trabalho de Mauá RTSum 

1001108-19.2018.5.02.0363. 
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Já a Sra. M... trouxe para a audiência o Sr. G.L, pedreiro que foi contratado 

para terminar o serviço que o Sr. C... deixou, e que confirmou toda a história 

contada pela Sra. M... 

 

Importante salientar que diante da falta de conhecimento técnico, sobretudo 

dos termos jurídicos, a Magistrada se preocupou em elaborar a sentença, fazendo de 

modo com que ambas as partes conseguissem entender sobre seu conteúdo. 

Não sabe se de fato assistia ou não razão ao reclamante, uma vez que restou 

comprovado o prejuízo em tentar arrolar seus amigos como prova testemunhal, 

no entanto, de acordo com o exposto, são evidentes os danos que podem 

causar em postular em juízo sem advogado quando a parte não tem 

conhecimento técnico sobre o trâmite processual. 

 

 

3.0 CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988 

  

Após a promulgação da Carta Magna, em seu art. 133, foi estabelecido que o 

advogado fosse indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus 

atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Sendo então, de 

competência exclusiva do advogado, o exercício de atos processuais, e mediante a 

isto, acarretou-se em mais questionamentos, mas desta vez  acerca de uma possível 

inconstitucionalidade do artigo 791 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 Com efeito, o referido artigo causou polêmicas, no sentido de que o jus 

postulandi poderia ter sido revogado após a promulgação da constituição, dada sua 

incompatibilidade e mediante a auto aplicação do art. 133, gerando assim, correntes 

doutrinárias sobre o tema. 

 Para uma corrente, “Todas as normas que forem incompatíveis com a nova 

Constituição serão revogadas por ausência de recepção” (LENZA)6. Ou seja, após a 

                                                           

6 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20ª Ed. 201. São Paulo: Saraiva, 2016. 
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promulgação da CRFB/88, o art. 791 da CLT estaria revogado por estar incompatível 

com a constituição vigente. 

  

Em sentido contrário, analisa da seguinte forma MARTINS7 

Não existe, portanto conflitos entre o art. 791 da CLT e o art.133 DA CF/88, 

pois este apenas reconhece a função de direito público exercida pelo 

advogado, não criando qualquer incompatibilidade com as exceções legais 

que permitem á parte ajuizar pessoalmente a reclamação trabalhista. 

 

Outra corrente existente na doutrina entende que a redação do art. 133 é claro 

no sentido de que o advogado é indispensável à administração da justiça, 

condicionada aos limites da lei. Ou seja, tal lei é justamente a CLT, cabendo ressaltar 

que nos Juizados Especiais Cíveis também é permitido à propositura de ações sem a 

assistência de advogado. 

 Para elucidar a questão, o STF sanou esta dúvida mediante o julgamento da 

HC 67.390-2, afirmando que a Constituição de 1988 não retirou a possibilidade das 

partes postularem na Justiça do Trabalho, conforme o exposto a seguir: 

Habeas Corpus. Capacidade postulatória do paciente e impetrante. 

Interpretação do artigo 133 da constituição federal. A constitucionalização do 

princípio geral já constante do artigo 68 da lei 4.215/63, e princípio que diz 

respeito à advocacia como instituição, não lhe deu caráter diverso do que ele 

já tinha, e, assim, não revogou, por incompatibilidade, as normas legais 

existentes que permitem - como sucede no habeas corpus - que, nos casos 

previstos expressamente, exerça as funções de advogado quem não 

preencha as condições necessárias para a atividade profissional da 

advocacia. – não ocorrência, no caso, da prescrição alegada. - não e o 

habeas corpus meio idôneo para o reexame aprofundado das provas, para 

verificar-se se foram, ou não, insuficientes para a condenação. Habeas 

corpus conhecido, mas indeferido. 

 

 

 

4. LIMITAÇÕES DO JUS POSTULANDI 

  

                                                           

7 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 35ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 197. 
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Ao longo deste artigo, concluiu-se que o Jus Postulandi é a possibilidade das 

partes pleitearem seus direitos em juízo, sem a assistência de um advogado. Todavia, 

em razão do entendimento por parte de alguns tribunais e a demanda crescente de 

ações, o Jus Postulandi sofreu limitações em parte de seu exercício.  

No passado, as partes poderiam acompanhar o processo sem advogado até o 

Tribunal Superior, entretanto, devido à complexidade da causa, os recursos eram 

interpostos de maneira precária, necessitando de conhecimento técnico para tal 

elaboração. 

 Dessa feita o Tribunal Superior do Trabalho decidiu editar a súmula 425, que 

teve como objetivo limitar o exercício do Jus Postulandi. Vejamos: 

SÚMULA Nº 425 – TST. JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

ALCANCE. O jus postulandi das partes, estabelecido no Art. 791 da CLT, 

limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não 

alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os 

recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. 

  

Neste sentido, ficou constatado que o jus postulandi pode ser exercido apenas 

na Vara do Trabalho, bem como no Tribunal Regional do Trabalho, mediante recurso 

ordinário, e no caso de eventual necessidade de interposição de recurso a outros 

órgãos, a parte necessitará de um advogado devidamente habilitado. 

Uma parte da doutrina entendeu que a limitação do instituto foi necessária, uma 

vez que os recursos de competência do TST, bem como a ação cautelar, rescisória e 

o mandado de segurança são de natureza jurídica, que trata de matéria puramente 

técnica e de notável saber de direito.  

Nos ensinamentos de BOMFIM8, 

Ao retirar o direito das partes atuarem pessoalmente na mais alta corte da 

Justiça do Trabalho, o TST derrogou o questionado artigo 791 da 

Consolidação trabalhista, que permite a empregados e empregadores 

reclamarem pessoalmente e (sem ressalva) “acompanhar as suas 

reclamações até o final”. E, em seu parágrafo 2º, faculta-lhes “a assistência 

por advogados nos dissídios coletivos”. E a Súmula o fez, certamente, por 

considerar que os processos da competência da mais alta Corte trabalhista 

                                                           

8 BOMFIM, Benedito Calheiros. “O fim do jus postulandi na Justiça do Trabalho”. 

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Doutrina – Jurisprudência –Legislação). Rio 

de Janeiro, v. 21, n. 47, p. 1-278, jan/jun. 2010. 
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são de natureza exclusivamente jurídica, técnica, impossível de serem 

conduzidos e exercidos por leigos. Da mesma forma, para excluir na aludida 

Súmula a atuação direta das partes nos processos de mandado de 

segurança, ações rescisórias e cautelares nos processos submetidos às 

Varas e Tribunais Regionais do Trabalho, o fundamento do TST é, 

seguramente, o mesmo, ou seja, que nas aludidas ações a matéria discutida 

é exclusivamente de direito, essencialmente técnica, só acessível aos 

profissionais especializados, insuscetíveis de ser conhecida e exercitada por 

quem não possui habilitação para advogar. (grifo do autor). 

  

Por outro lado, sob manifestação contrária à súmula, observa LEITE9, 

As razões que empolgaram o novel verbete revelam uma nova política 

judiciária, certamente em decorrência do excesso de recursos em tramitação 

na mais alta Corte Trabalhista, no sentido de restringir o acesso direto das 

partes (reserva de mercado aos advogados) não apenas à instância 

extraordinária (recursos de revista e de embargos), o que se justificaria pela 

exigência do conhecimento técnico ou científico reconhecido apenas aos 

causídicos para a interposição de recursos de natureza extraordinária, como 

também à instância ordinária (recursos em mandado de segurança, ação 

rescisória e dissídios coletivos), o que se revela injustificável, pois o TST 

também tem competência para julgar recursos de natureza ordinária. 

 

 As razões para a edição da súmula 425 são firmes no sentido de que os 

recursos extraordinários, bem como as ações cautelares, rescisórias e o mandado de 

segurança são de natureza extraordinária, necessitando fundamentação técnica e 

saber jurídico que as partes leigas não possuem, sendo imperiosa a limitação do jus 

postulandi nas supracitadas ações. 

 

4.1 O Jus postulandi e a ec 45/2004 

  

Na emenda constitucional n° 45 de 2004, a Justiça do Trabalho ampliou sua 

competência para julgar e processar todas as relações laborais, conforme o art. 114 

da Constituição Federal.  

 Antes, a Justiça do Trabalho estava condicionada apenas à resolução de 

conflitos entre empregados e empregadores. Com a inovação da EC nº 45, o art. 114 

                                                           

9 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. “Curso de Direito Processual do Trabalho”.11. ed., São Paulo: LTr, 

2013. p. 453. 
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da CRFB/1988 trouxe a possibilidade de julgar além dos dissídios individuais e 

coletivos, outras controvérsias oriundas das relações de trabalho (autônomo, 

eventual, avulso, voluntário, estágio), bem como foi incluída a competência para entes 

de direito público externo, da administração pública direta e indireta da União, dos 

Estados, Municípios, e do Distrito Federal. 

 Com efeito, a Justiça do Trabalho, através da EC 45/2004 passou a ter 

competência para julgar todos os processos decorrentes das relações de trabalho, 

confirmando ainda mais a necessidade de um especialista no assunto, qual seja, o 

advogado, em razão da complexidade das novas espécies de relação de trabalho, trazidas 

pela supracitada emenda constitucional. 

 

4.2. Jus postulandi e o PJE-JT 

 

Com a crescente evolução da tecnologia e a informatização dos sistemas, 

associadas com a demanda crescente de processos, constatou-se a necessidade de 

implantação de um sistema capaz com que tornasse o processo mais célere, 

transparente e seguro.  

          Com o advento do Processo Judicial Eletrônico na Justiça do Trabalho (PJe-

JT), criada mediante a resolução 94/2012, através da lei 11.419/06, os processos 

físicos deram lugar aos processos eletrônicos, trazendo inovações na seara Judiciária, 

uma vez que tornou o trâmite dos processos mais rápido, garantindo maior efetividade 

no processo judicial, além de permitir a distribuição de demanda em qualquer lugar do 

país, sem a necessidade de se deslocar às Varas do Trabalho. Insta salientar que o 

PJe-JT foi pioneiro na implantação BACEN JUD, sistema de penhora online. 

 Entretanto, com o jus postulandi passando por diversos entraves e 

questionamentos acerca de sua aplicabilidade na Justiça do trabalho, tornou-se ainda 

mais distante seu pleno exercício, uma vez que se tornou obrigatória a distribuição da 

demanda pelo PJe-JT, sendo necessário o uso de computador e de assinatura digital. 

Vejamos a Resolução 94 de 2012: 

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. 
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§1: 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. 

 

Neste momento, percebeu-se que o jus postulandi continuava-se em pleno 

vigor, cabendo apenas ao servidor à responsabilidade pela redução a termo da 

petição inicial. Entretanto, a resolução 94 foi revogada, passando a vigorar a atual 

Resolução 241 de 2019, retirando a hipótese do auxílio dos servidores nas 

digitalizações das petições iniciais. 

Com o uso obrigatório do certificado digital e a distribuição no sistema de PJe-

JT, tornou-se ainda mais limitado o exercício do jus postulandi, pois além do certificado 

digital ser de uso do adv ogado, é notório o baixo grau de instrução da população 

hipossuficiente, bem como seu analfabetismo digital em relação ao uso de 

computadores. Cabendo ressaltar que em meio ao século XXI, ainda existem pessoas 

que não sabem assinar o próprio nome. 

 

4.3 Da reforma trabalhista  

 

 A lei 11.347 de 2017 também trouxe inovações na seara trabalhista, sendo uma 

delas o acordo extrajudicial, conforme preceitua o art. 855-B da CLT. 

 De acordo com o referido artigo, o acordo extrajudicial virá pronto, definido, 

traçado, de modo que o Magistrado fará apenas a homologação, mediante petição 

conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Vejamos: 

“Art. 855-B (O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início 

por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por 

advogado 2017)." 

§ 1o As partes não poderão ser representadas por advogado comum”.  

 

 Podemos observar que o propósito do legislador era proteger as partes, em 

especial o empregado/trabalhador de não assinar os termos de um acordo sem 

advogado, devendo tal ato ser feito de modo equilibrado, justo, garantindo igualdade 

entre as partes. Contudo, tal proteção afastou o jus postulandi, uma vez que a redação 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10650083/artigo-791-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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do art. 855-B é clara em expor que as partes não poderão realizar acordo sem 

advogado, salientando inclusive a impossibilidade de serem representadas por 

advogado comum. 

 Outro ponto que a reforma trabalhista desfavoreceu o jus postulandi foi a 

previsão de pagamento de honorários sucumbenciais, conforme determina o art. 791-

A §4 da CLT. Vejamos: 

Art. 791-A §4: § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não 

tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de 

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão 

sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da 

decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 13.7.2017). 

 

  O reclamante mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve pagar 

honorários de sucumbência para o advogado da parte vencida. Ou seja, caso 

empregado tome a decisão de fazer o uso do jus postulandi, ainda que beneficiário da 

justiça gratuita correrá o risco de pagar honorários de sucumbência, em caso de 

improcedência dos pedidos, ainda que diante de procedência parcial dos pedidos. 

Como já foi discutido no aludido artigo sobre a ausência de conhecimento 

técnico sobre o empregado, a possibilidade de perda no processo é expressivo, 

causando mais prejuízos na pretensão.  

Importante ressaltar que também existe a possibilidade da parte vencida pagar 

os honorários através dos créditos existentes em outro processo, tornando as 

obrigações inerentes da sucumbência sob suspensão no prazo de dois anos, após o 

trânsito em julgado, podendo ser executado a qualquer momento. 

 

5. CONCLUSÃO 

  

De acordo com o exposto, é notório que o jus postulandi teve fundamental 

importância no início da CLT. Período em que a justiça do trabalho ainda era de cunho 

administrativo. Tempo em que o processo do trabalho era mais simples, sobrevindo 

como uma solução para se obter a tutela jurisdicional sem o auxílio de advogado, 
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beneficiando principalmente o empregado que não tinha condições de pagar por uma 

representação de qualidade. 

 Entretanto, mediante as inovações das leis, a modernização da justiça do 

trabalho, bem como a complexidade dos litígios nos tempos atuais, seu exercício 

tornou-se ineficaz e prejudicial ao empregado, necessitado de vasto conhecimento 

técnico em direito material e processual.  

Um simples exemplo de como se faz necessário ter o mínimo de conhecimento 

em direito processual é a competência territorial. O empregado deve ter o 

conhecimento que a regra geral para propositura de reclamação trabalhista é no local 

da prestação dos serviços e não em seu domicilio, nos termos do Art. 651 da CLT, 

assim como ocorre em algumas situações, como por exemplo, nas relações de 

consumo.  

Também há como exemplo a situação onde é vedada a oitiva de testemunha 

suspeita no processo, assim como descrito neste artigo. Detalhes como esses põe em 

risco o êxito no processo. 

Neste sentido, o empregado ao ajuizar uma reclamação trabalhista sem a 

devida representação. Dada a sua incapacidade técnica e ao demandar com a parte 

contrária representada por advogado, fica em desvantagem no litígio, aumentando 

ainda mais o risco de improcedência nos pedidos. Podendo ainda pagar os honorários 

de sucumbência, independente de ser beneficiário da justiça gratuita, acarretando em 

mais prejuízos, incorrendo ainda no risco de perder seus créditos oriundos de outro 

processo, submetendo-se em execução por um determinado tempo após o trânsito 

em julgado. 

Dada à complexidade nas relações de trabalho, ocorreu a necessidade de 

limitar o exercício do jus postulandi como a súmula 425, alcançando apenas nas varas 

do trabalho e no Tribunal Regional do Trabalho, tendo em vista a exigência de 

fundamentação técnica ao interpor recursos de competência do Tribunal Superior do 

trabalho, bem como elaborar as ações cautelares, ações rescisórias e o mandado de 

segurança.  

Importante salientar sobre a Emenda Constitucional nº45, ao ampliar a 

competência da justiça do trabalho, demonstrando mais uma vez a importância de 

ingressar na justiça representado por advogado, em razão das novas relações de 
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trabalho, bem como nas formas de regime de emprego além do regido pela CLT, como 

o regime estatutário, que resta evidente a apreciação da matéria por um profissional 

qualificado.  

Com o advento do processo judicial eletrônico, tornou-se mais difícil o acesso 

para o empregado desassistido movimentar o processo, visto que para tanto, se faz 

necessário o uso de certificado digital, ferramenta no qual é permitida apenas aos 

advogados, ressaltando que nos dias atuais é expressivo o número de pessoas sem 

acesso a um computador, bem como é grande a quantidade de pessoas sem 

conhecimentos em informática e sem aptidão para elaborar uma reclamação 

trabalhista correta, assim como realizar a distribuição do processo junto ao sistema. 

Ainda que diante de todas as limitações impostas, o jus postulandi continua em 

seu pleno vigor, no entanto, seu exercício não é permitido nos casos de acordo 

extrajudicial, fazendo-se necessário a elaboração de petição conjunta, realizada por 

advogados distintos, procedimento obrigatório para ser homologado pelo competente 

Magistrado. 

No decorrer deste presente artigo, após a análise histórica, doutrinária, 

jurisprudencial e na legislação após a reforma trabalhista, chegou-se a conclusão de 

que o jus postulandi exerceu um papel fundamental no início da CLT. Período em que 

os litígios eram menos complexos e que o trabalhador hipossuficiente, sem condições 

de pagar um profissional competente, poderia buscar a tutela jurisdicional, em busca 

de seus direitos.  

Porém atualmente, além de inacessível, mediante as limitações impostas pela 

legislação vigente, incorre em mais prejuízos do que benefícios ao trabalhador que 

deseja fazer seu uso, não alcançando seu principal objetivo, no qual é o pleno acesso 

à justiça. Devendo, portanto, ser revogado. O que não resta dúvidas sobre a 

importância do advogado junto à administração da justiça. 

É nítida a importância do advogado na prestação jurisdicional, em especial na 

Justiça do Trabalho, pois além de ser o profissional competente e qualificado para 

praticar os atos processuais, é o sujeito que se atualiza e aprimora seus 

conhecimentos sobre direito material e processual, conforme as mudanças na 

legislação, bem como na jurisprudência pertinente, a fim de buscar maior efetividade 

na defesa dos interesses de seu cliente, sendo a peça chave nas relações entre o 
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reclamante e o Juiz, tornando mais claro e objetivo sua busca na prestação 

jurisdicional, e por fim aumentando a probabilidade de êxito na pretensão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
 
 
 

7. REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Amador Paes de. CLT Comentada. 9ª ed. São Paulo: Saraiva. 2015 

BOMFIM, Benedito Calheiros. “O fim do jus postulandi na Justiça do Trabalho”. 

Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Doutrina – Jurisprudência –

Legislação). Rio de Janeiro, v. 21, n. 47, p. 1-278, jan/jun. 2010. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: 

Senado Federal, 1988. 

BRASIL. Lei nº. 8.906, de 04 de julho de 1994. Estatuto da OAB. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8906.htm.  

BRASIL. Decreto-Lei nº. 5452, de 1º de maio de1943 aprova a Consolidação das 

Leis do Trabalho. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del5452.htm.  

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 

Disponível em http://planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. 

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Resolução CSJT Nº 94, de 
23 de março de 2012; Disponível em: 
http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=9b2979a4-718e-4f8a-ab34-
65cb9da49d9b&groupId=955023.  
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Resolução CSJT N° 241, de 31 de 

maio de 2019; Disponível em: 

http://www.csjt.jus.br/documents/955023/998680/Resolu%C3%A7%C3%A3o+n.+241+CSJT/

b9243dff-b337-125b-4a59-03d7d8978aeb. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 4ª ed. São 

Paulo Ltr 2006. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. “Curso de Direito Processual do Trabalho”.11. ed., São 

Paulo: LTr, 2013. 

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 17 ed. São 

Paulo Ltr, 2019. 

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20ª Ed. 201. São Paulo: Saraiva, 

2016. 

MARTINS, Antero; ANDRADE, Solange. “Jus Postulandi na Justiça do Trabalho. 

Possibilidade, Benefícios e Malefícios”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/55490/jus-

postulandi-na-justica-do-trabalho. Acesso em 9 set 2019. 

MOURA, Fernando. “O Jus Postulandi na Justiça do Trabalho Após a Emenda 

Constitucional nº45/2004”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos/19177/o-jus-postulandi-

na-justica-do-trabalho-apos-a-emenda-constitucional-n-45-2004. Acesso em 9 set 2019. 

http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=9b2979a4-718e-4f8a-ab34-65cb9da49d9b&groupId=955023
http://www.csjt.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=9b2979a4-718e-4f8a-ab34-65cb9da49d9b&groupId=955023
http://www.csjt.jus.br/documents/955023/998680/Resolu%C3%A7%C3%A3o+n.+241+CSJT/b9243dff-b337-125b-4a59-03d7d8978aeb
http://www.csjt.jus.br/documents/955023/998680/Resolu%C3%A7%C3%A3o+n.+241+CSJT/b9243dff-b337-125b-4a59-03d7d8978aeb
https://jus.com.br/artigos/55490/jus-postulandi-na-justica-do-trabalho
https://jus.com.br/artigos/55490/jus-postulandi-na-justica-do-trabalho
https://jus.com.br/artigos/19177/o-jus-postulandi-na-justica-do-trabalho-apos-a-emenda-constitucional-n-45-2004
https://jus.com.br/artigos/19177/o-jus-postulandi-na-justica-do-trabalho-apos-a-emenda-constitucional-n-45-2004


24 
 

 

 

MARTINS, Sergio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 29º ed. 2 reimpr. São Paulo: Atlas, 

2009. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. 35ª ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

PEREIRA, Francisco de Paula Antunes. “Mudança da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT): Limitações ao Acesso à Justiça”. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/62997/mudancas-da-consolidacao-das-leis-do-trabalho-clt-

limitacoes-ao-acesso-a-justica. Acesso em 9 set 2019 

VASQUES, André Cardoso; XAVIER, Otavio Augusto. “A obrigatoriedade da presença do 

advogado no processo trabalhista: corporativismo ou condição indispensável para o 

pleno exercício da cidadania?” "in" Síntese Trabalhista, Porto Alegre, 2001, junho, vol. 

12, nº 144. p. 54-56.  

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade Adin1127; 

Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/downloadTexto.asp?id=1820405&ext=RTF.  

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Habeas Corpus. HC 67390/PR – Paraná; 

Disponível em: http://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/721327/habeas-corpus-hc- 

67390-pr?ref=juris-tabs.  

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. TRT da 2º região. 3ª Vara do Trabalho de Mauá 

RTSum 1001108-19.2018.5.02.0363. Disponível em: 

https://consulta.pje.trtsp.jus.br/consultaprocessual/home.  

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Súmula 425; Disponível em: 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM

-425.  

 

 

https://jus.com.br/artigos/62997/mudancas-da-consolidacao-das-leis-do-trabalho-clt-limitacoes-ao-acesso-a-justica
https://jus.com.br/artigos/62997/mudancas-da-consolidacao-das-leis-do-trabalho-clt-limitacoes-ao-acesso-a-justica
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadTexto.asp?id=1820405&ext=RTF
https://consulta.pje.trtsp.jus.br/consultaprocessual/home
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-425
http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_401_450.html#SUM-425

