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Resumo: O presente estudo visa provocar uma reflexão sobre a 

afirmação de que o Processo do Trabalho é regido pela informa-

lidade e de que modo esta ideia se sustenta em argumentos cons-

titucionais que disciplinam a matéria tratada no processo laboral. 

O artigo procura verificar se tal assertiva dissemina a visão de 

que o processo judiciário do trabalho é desprovido do rigor téc-

nico do processo civil. A conclusão é a de que, tanto processo 

do trabalho, quanto processo civil, caminham em equivalência 

técnica. O método utilizado é a revisão bibliográfica e documen-

tal [jurisprudencial]. 
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THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL JUSTICE 

 

Abstract: The present study aims to provoke a reflection on the 

assertion that the Labor Process is governed by informality and 

in what way this idea is based on constitutional arguments that 

regulate the matter dealt within the labor process and dissemi-

nate the view that the labor process is devoid of the technical 

rigor of civil procedure. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

ireitos humanos e direitos fundamentais (direitos 

humanos encartados no ordenamento jurídico) são 

objetos histórico-culturais, sujeitos, portanto, a 

um evolutivo processo de transformação, inerente 

ao dinamismo da atual sociedade, que é complexa 

e díspar em projetos de vida. A justiça social se entrelaça com a 

noção de direitos humanos e direitos fundamentais, sendo um 

dos corolários para a efetivação do Estado Democrático de di-

reito. 

Neste estudo assume-se posicionamento de que a reali-

zação de direitos sociais (rectius: direitos humanos) é prioridade 

do ordenamento jurídico brasileiro, cuja Constituição vigente 

impõe a obrigação jurídica de fazer valer a justiça social, fun-

dada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

D 
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observados os princípios da função social da propriedade e a 

busca do pleno emprego, conforme artigo 170, caput, e incisos 

III e VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CRFB1988).3 

Partindo desta premissa, a pesquisa reflete sobre a afir-

mação corrente na Justiça especial do Trabalho, de que o pro-

cesso do trabalho é regido por traços de informalismos não pre-

sentes no processo comum. A informalidade na atuação postula-

tória, parece se sustentar na distribuição de justiça de direitos 

(fundamentais) sociais [artigos 6° e 7°, da Constituição da Re-

pública], aos hipossuficientes, em regra, que é conduzida no pro-

cesso do trabalho. Outra base de sustentação para a atenuação 

do rigor técnico na atuação dos agentes neste processo é o patro-

cínio laico,4 nos moldes do artigo 791 da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) – Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 

1943. 

Ao prever, em 1943, que os empregados e os emprega-

dores poderiam demandar (a CLT usa o termo “reclamar”, res-

quício da fase administrativa desta justiça) pessoalmente  pe-

rante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações 

[rectius: ações] até o final, a Consolidação, principal corpus ju-

ris material e processual trabalhista, estabeleceu a necessidade 

de que o juiz, como garantidor do efetivo contraditório, compen-

sasse a ausência de patrocínio técnico para efetivar a paridade de 

 
3 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da república federativa do Brasil. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
30 maio 2018a. 
4 Conferir SILVA, Beclaute Oliveira; ROBERTO, Welton. O contraditório e suas 
feições no novo CPC. In: Normas fundamentais. DIDIER JR, Fredie (Coord.). 

Salvador: Juspodivm, 2016, onde os autores lembram que no âmbito penal a defesa 
há de ser técnica, sendo indispensável a presença do advogado. Sustentando que no 
cível isso não ocorre, sendo possível o patrocínio laico nos juizados e nas lides 
trabalhistas. Os autores defendem que mesmo a existência da SV 5/STF que dispensa 
o advogado nos processos disciplinares, não impede que a norma infraconstitucional 
positive um contraditório substancial, exigindo a defesa técnica, posição dos autores 
da qual se serve e utiliza este articulista. 
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armas, buscando um contraditório substancial. 

A CLT, indubitavelmente é um diploma jurídico antigo, 

surgido numa realidade histórica completamente distinta da 

atual, encontrando-se, assim, bastante desfasada em alguns pon-

tos e necessitando, assim, de uma revisão de suas disposições. 

Não é difícil identificar, portanto, uma série de dispositi-

vos celetistas em processo de desuso5, ou desatualizados em re-

lação à própria organização judiciária da Justiça do Trabalho, 

fazendo referência às Juntas de Conciliação e Julgamento, extin-

tas desde a Emenda Constitucional n.º 24/19996, quando deram 

lugar às Varas do Trabalho. 

Assim, ainda com as sucessivas reformas dos últimos 70 

anos, com toda sua extensão e desfasagem, o diploma celetista 

permanece permeado de lacunas e omissões, deixando de disci-

plinar várias situações processuais corriqueiras, as quais acabam 

necessitando de disciplina pela via de Súmulas e OJs do TST, e, 

muito recentemente, da aplicação supletiva do novo CPC7. 

Neste contexto, a ideia do estudo é refletir sobre a afir-

mação do senso comum jurídico de que a Justiça do Trabalho é 

um dos ramos do Poder Judiciário com menor rigor técnico, por-

que tingido pelo informalismo que lhe teria sido transmitido por 

três principais vetores: i) sua origem administrativa da Justiça, 
 

5 Como o intervalo especial da mulher previsto do art. 384 da CLT que, mesmo 

declarado constitucional pelo STF, raramente é concedido, mesmo assim também 
deixa de ser requerido em muitas demandas  
6 Art. 644 - São órgãos da Justiça do Trabalho: (Redação dada pelo Decreto-lei nº 
9.797, de 9.9.1946) 
a) o Tribunal Superior do Trabalho; 
b) os Tribunais Regionais do Trabalho; 
c) as Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito. 
7 art. 15: "Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou 

administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e 
subsidiariamente”. (BRASIL, 2018c). 
A Lei 13.105/15 (Código de Processo Civil), completou dois anos de vigência em 
março de 2018, o diploma é “a principal fonte do direito processual no ordenamento 
jurídico brasileiro”, cf. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 
processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 
58. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, v.1. p. 99. 
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no seio do Ministério do Trabalho, órgão do Poder Executivo 

(daí o uso de reclamação, em vez de ação); ii) por manter o pa-

trocínio laico de empregados e empregadores, ou seja, sem ad-

vogado, mesmo nos dissídios coletivos (Art. 791 da CLT); e, por 

fim, iii) pelos agentes atuantes neste processo, cujo traço de hi-

possuficiência (desemprego e o caráter alimentar da maioria dos 

pleitos) é marcante. 

O problema metodológico consiste em questionar se a in-

formalidade (artigo 840 da CLT, por todos) e a diminuição do 

rigor procedimental nesta seara especializada têm assento cons-

titucional. O trabalho se valeu da análise histórica que justificou 

a disciplina jurídica do princípio da informalidade8 até 2015, 

tendo como marco final desta fase o advento do Código de Pro-

cesso Civil. 

Estabelecidas estas premissas, ao final do artigo, con-

cluiu-se, a partir da leitura da constitucionalização do processo, 

que não é mais constitucional (de fato, a Constituição prevê os 

direitos sociais e também que a ordem econômica é fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, o que passa 

pela justiça social), considerar o processo do trabalho um pro-

cesso menor, com menos rigor e apuro técnico que a matriz pro-

cessual civil. 

É presente, inclusive para a doutrina clássica na área, que 

o Direito Processual do Trabalho tem características próprias, 

mas isso não impede que “mantenha nexos estreitos com o di-

reito processual geral, em que se apoia e de que extrai grande 

parte de seus princípios, ao passo que, de outro lado, contribui a 

ampliar-lhe e iluminar-lhe o quadro; particularmente, no que 

 
8 O princípio da informalidade tem como um de seus fundamentos lógicos a aplicação 
do princípio da adequação advindo da teoria geral do processo. O princípio da 
adequação decorre do Devido Processo legal (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de 
direito processual civil: parte geral. 18. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 116). Tem 
como objetivo a adequação do procedimento ao direito que se busca tutelar. 
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tange ao processo individual”.9 

A manutenção deste senso só serve para mitigar a impor-

tância desta justiça social (palavras da Constituição, conforme 

previsto no artigo 170), fomentar o padecimento da importância 

da classe advocatícia (agente indispensável à Administração da 

Justiça, não deixa dúvida a Constituição de 198810) e dar voz 

àqueles que defendem a ausência de sua autonomia perante o 

processo civil. 

 

2. DIREITO FUNDAMENTAL AO PROCESSO DEVIDO 

 

Não há como dissertar sobre um processo em evolução 

sem fazer uma análise do princípio do devido processo legal 

aplicado ao ramo do Poder Judiciário em análise.  

A CRFB88, depois de elencar quais são os direitos soci-

ais (artigo 6°), ressalta que são direitos dos trabalhadores urba-

nos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condi-

ção social, a relação de emprego protegida contra despedida ar-

bitrária ou sem justa causa, o seguro-desemprego, o fundo de 

garantia, dentre outros, no rol não taxativo do artigo 7° constitu-

cional. 

O processo objetiva que tais direitos sejam distribuídos 

àqueles que litigam pela obtenção da tutela do Estado quando 

seus direitos fundamentais sociais são desatendidos. O processo 

judiciário do trabalho é aquele disciplinado nos Títulos VIII e X 

da CLT11, e complementado por disposições do processo civil 

 
9 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado de direito judiciário do trabalho, 
v. I. São Paulo: LTr, 1977, p. 217. 
10 É vedado o exercício do direito de ação sem a presença de um advogado, 

considerado “indispensável à administração da justiça” (art. 133 da CRFB88 e art. 1° 
da Lei 8.906/1994), com as ressalvas legais. No rol de exceções estão as ações 
protocoladas nos juizados especiais, nas causas de valor até vinte salários mínimos e, 
ainda, as ações trabalhistas (art. 791 da CLT). 
11 Art. 763 - O processo da Justiça do Trabalho, no que concerne aos dissídios 
individuais e coletivos e à aplicação de penalidades, reger-se-á, em todo o território 
nacional, pelas normas estabelecidas neste Título. 
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de modo supletivo e subsidiário (artigo 15, CPC2015), além de 

se utilizar do microssistema12 formado pelo Código de Defesa 

do Consumidor e a Lei da Ação Civil Pública na tutela coletiva 

na seara trabalhista. 

Vige a fase da constitucionalização do processo, movi-

mento pelo qual o processo é conformado a partir das normas 

fundamentais presentes na Constituição, momento caracterizado 

por uma postura constitucionalista forte13, tendo a Constituição 

como marco orientador da política e das decisões jurídico-polí-

ticas, podendo-se citar como sintomas da nova perspectiva as 

profundas teses sobre a especificidade da hermenêutica consti-

tucional, a ampliação do catálogo de direitos fundamentais, com 

reconhecimento inclusive de inúmeros direitos implícitos, e a 

impregnação da Constituição nos diversos ramos do Direito.  

Assim, não se discute mais Direito do Trabalho, mas sim 

Direito do Trabalho constitucionalizado, que deve ser visto sob 

a ótica dos direitos e garantias fundamentais previstos no texto 

constitucional. Enfim, a Constituição deixa de ser uma mera fo-

lha de papel, um documento político repleto de utopias, projetos, 

vontades, para se transformar, efetivamente e materialmente, em 

norma jurídica. 

 
12 Maria da Graça Bonança Barbosa defende que há jurisprudência trabalhista 
confirmando que a disciplina das ações coletivas na esfera da Justiça do Trabalho é 

determinada pela Lei da Ação Civil Pública e pelo CDC e, apenas subsidiariamente, 
quanto à matéria não regulada por aqueles diplomas legais, pelas normas da CLT. 
Ação Coletiva Trabalhista. São Paulo: LTr, 2010, p. 205. 
13 Riccardo Guastini (2003) define a Constituição do atual constitucionalismo (que ele 
define como neoconstitucionalismo, assim como outros autores, tais como: 
BARROSO, Luís Roberto (2005); COMANDUCCI, Paolo (2002); CUNHA, Paulo 
Ferreira da (2009); MÜLLER, Friedrich (2000); POZZOLO, Susanna; RAMOS, Écio 
Oto (2006); PRIETO SANCHÍS, Luis (2003); ZAGREBELSKY, Gustavo (2003)) 

como uma “Constituição invasora”, termo apropriado para expressar uma 
Constituição com força normativa, o que também o faz Konrad Hesse. (1991). Assim, 
a Constituição invasora é aquela capaz de condicionar tanto a legislação, como 
também a jurisprudência e a doutrina, não sendo a Constituição, repita-se, um 
documento meramente de intenções políticas, mas sim um documento com força de 
norma, na verdade, a norma mais importante de um ordenamento jurídico, a qual 
irradiará seus efeitos para todas as espécies normativas infraconstitucionais. 
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Neste diapasão, é possível mencionar que ao processo do 

trabalho estão intimamente ligados os princípios da duração ra-

zoável do processo (a gestão do tempo em favor da prestação 

alimentar, comumente requerida nesta seara), o direito à igual-

dade (a despeito da presente não-isonomia econômica entre as 

partes processuais, ainda quando das ações coletivas14. Hoje, 

mais do que antes, o equilíbrio processual entre estas partes de-

siguais se dá através da igualdade de possibilidades de influên-

cia, por intermédio do contraditório como bilateralidade de ins-

tância e no dever de diálogo), o respeito à dignidade da pessoa 

humana, da legalidade, da publicidade (com a cautela de não se 

divulgar nos sítios eletrônicos dos Regionais Trabalhistas a pes-

quisa pelo nome do reclamante empregado, a fim de evitar a pro-

fusão de listas negras para não contratação daqueles que recla-

mam direitos na justiça). 

E por que não afirmar a presença da primazia do mérito 

e o formalismo processual democrático, haja vista que neste pro-

cesso se coíbe abuso de direitos processuais (?) (a CLT refor-

mada positivou a responsabilidade por dano processual, con-

forme previsão dos artigos 793-A e 793-B), e aqui também se 

exige o dever de fundamentação não genérica (a despeito da re-

jeição inicial desta regra, que apenas repetiu o princípio consti-

tucional da motivação, dentre alguns magistrados da Justiça do 

 
14 Note-se que o processo do trabalho prevê os dissídios coletivos (Artigos 856 a 875 
da CLT) com a participação obrigatória das entidades sindicais. Veja que estes entes 
ideológicos quando representantes dos empregados, em que pese a tentativa de 
isonomia na lei, não detém condições materiais de poder que os iguale aos 
correspondentes patronais. Entretanto, é preciso registrar, há avanços no tratamento 
igualitário pela coletivização de casos importantes (leading cases), a exemplo das 
importantes ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, em 

substituição não preferencial das federações e sindicatos, que, por se omitirem, forçam 
o parquet a intervir no domínio econômico por meio das ações civis coletivas e ações 
civis públicas, inclusive como meio de atuação em políticas públicas trabalhistas. Para 
maiores considerações sobre esta atuação conferir: O MPT como promotor dos 
direitos fundamentais. Coord.: CORDEIRO, Juliana V.; Caixeta, Sebastião V. São 
Paulo: LTr, 2005 e A ação civil pública como via alternativa ao dissídio coletivo, de 
Paulo Américo Maia Filho. São Paulo: LTr, 2010. 
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Trabalho15), que corresponde ao ônus de uma petição analítica.16  

Destarte, é fundamental analisar as normas fundamentais 

da razoável duração do processo, contraditório, ampla defesa, 

publicidade e eficiência, que são extraídas diretamente da Cons-

tituição e que forjam o devido processo constitucional, cujo pos-

tulado maior é o devido processo legal. 

A cláusula do devido processo legal evolui na busca por 

uma ordem jurídica adequada às necessidades de um mundo em 

transformação, ligada diretamente ao conceito de justiça17.  

Na visão de Ângelo Aurélio Gonçalves Pariz, a simples 

existência de várias teorias sobre a justiça comprova a incom-

preensão do fenômeno da justiça: 
Faz parte da própria natureza humana a “sede de justiça” (mar-

cante anseio de realização da justiça), muito embora nem todos 

saibam o que isso significa. Várias correntes filosóficas tratam 

do tema, em suas várias facetas, como a platônica (metafísica), 

a aristotélica (ética), a cristã, a agostiniana e tomista 

 
15 A exemplo do TRT10, que enunciou não se aplicar ao processo do trabalho o 
disposto nos incisos I, IV, V e VI do §1° do art. 489 do CPC, por afronta ao princípio 
da proporcionalidade (consideraram a norma desnecessária e inadequada pela 
incompatibilidade com a simplicidade do processo do trabalho (Enunciado 31).  
Fonte: Escola Judicial do TRT10. Disponível em: 
<https://escolajudicial.trt10.jus.br/index.php/informacoes/enunciados/115-
enunciados-sobre-aplicabilidade-do-cpc-ao-processo-do-trabalho.html?showall=1>. 
Acesso em: 09 jun. 2018. 
16 Como bem explicaram Fredie Didier Jr. e Ravi Peixoto ao comentarem o voto no 
recurso especial (STJ, 2ª T., AgInt no AREsp 853.152/RS, Rel. Min. Assusete 
Magalhães, j. 13/12/2016, DJe 19/12/2016);  “A decisão segue um caminho correto, 
eis que, em um modelo cooperativo de processo, não se pode pensar apenas em 
deveres de justificação analítica por parte do órgão julgador. Se o objetivo é o de 
estabelecer uma comunidade de trabalho que efetivamente dialoga entre si, todos os 
sujeitos processuais têm de fundamentar analiticamente as suas postulações.”. 
Editorial 191 no portal de Fredie Didier Jr., acesso em: 9 jun. 2018. 
17 Na lição de Ada Pellegrini Grinover. In: O processo constitucional em marcha: 
contraditório e ampla defesa em cem julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São 
Paulo”. São Paulo: Max Limonad, 1985, p. 78: “Garantia das partes e do próprio 
processo: eis o enfoque completo e harmonioso do conteúdo da cláusula do devido 
processo legal, que não se limita ao perfil subjetivo da ação e da defesa como direitos, 
mas que acentue, também e especificamente, seu perfil objetivo. Garantias, não 
apenas das partes, mas sobretudo da jurisdição”. 
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(teológica), a rousseuniana e rawlsina (antroponatural) e kelse-

niana (positiva-realista) e a crítica18. 

O vocábulo “legal” se refere ao Direito, tendo em conta 

que a lei é apenas uma parte do Direito. Já “devido” é um con-

ceito indeterminado, para ser devido tem que ter contraditório, 

prova lícita e juiz natural (imparcial), com decisão motivada.  

O termo “processo” tem o sentido de meio de criação da 

norma jurídica. Neste ponto, o da norma jurídica, vale lembrar a 

lição de Gabriel Ivo19 de que o direito age na regulação da con-

duta humana – citando Hans Kelsen, para quem só a conduta 

humana é regulada por normas.  

O devido processo legal é garantia constitucional pre-

vista no artigo 5°, inciso LIV, da CRFB88, ao dispor que “nin-

guém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal”.20 Assim, o contraditório e a ampla defesa são 

corolários desta cláusula, de maneira especial naqueles casos em 

que se verifique a possibilidade de imposição, a pessoa (no 

campo de seus interesses individuais) ou entidade, pública ou 

privada, de medidas tendentes à limitação de direitos.  

Esta garantia é moldada de acordo com a natureza do 

processo. Conforme lição de Paula Sarno Braga, “a cláusula do 

due process of law, hodiernamente, por opção da própria dou-

trina e jurisprudência é um conceito aberto. É instituto de teor 

inexato, vago, indefinido”21.  

Está-se tratando de um direito fundamental ao processo 

 
18 PARIZ, Ângelo Aurélio Gonçalves. O princípio do devido processo legal: direito 
fundamental do cidadão. Coimbra: Almedina, 2009, p. 151. 
19 IVO, Gabriel. O direito e a sua linguagem. In: CARVALHO, Paulo de Barros; 
SOUZA, Priscila de. (Org.). Direito tributário e os novos horizontes do processo. São 
Paulo: Noeses, 2015, v. 1, p. 523-555. 
20 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da república federativa do Brasil. 
Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
30 maio 2018a. 
21 BRAGA, Paula Sarno. Aplicação do devido processo legal às relações jurídicas 
particulares. Dissertação de Mestrado em Direito. Programa de Pós-Graduação em 
Direito. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2007. 
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devido na seara laboral. As prerrogativas e garantias que com-

põem o preceito do devido processo legal no âmbito do processo 

do trabalho se apresentam no estudo da igualdade entre as partes. 

Igualdade entre as partes (na tradição clássica grega) é o 

trato desigual para aqueles que são, entre si, desiguais. Nas lides 

oriundas da relação de trabalho, em cujo conflito está presente o 

embate entre capital (empregador) e (força) trabalho (empre-

gado), só se prestigia a igualdade quando se é dado tratamento 

processual distinto entre estes litigantes, porque dessemelhantes 

são. 

A Consolidação das Leis do Trabalho elenca diversos 

dispositivos que disciplinam as normas gerais e especiais de tu-

tela do trabalho (artigos 13 a 441), que organizam o ente ideoló-

gico sindical (substituto processual, artigos 511 a 610), e regula 

um processo [judiciário] do trabalho (artigos 763 a 910), tem o 

escopo de garantir esse processo justo para os atores em busca 

destes direitos sociais. 

Não ocorre violação ao devido processo legal (CRFB88, 

artigo 5°, inciso LIV), por exemplo, quando o processo do tra-

balho prevê o jus postulandi - até o recurso ordinário – assim 

entendida como a possibilidade de empregado e empregador 

postularem perante a Justiça especial do Trabalho, sem a assis-

tência de um advogado (art. 791 da CLT). O jus postulandi não 

implica violação à capacidade postulatória privativa do advo-

gado (artigo 133 da CRFB/88 e artigo 1° da Lei 8.906/94).  

Obedece à essência do processo justo trabalhista a dupli-

cidade de consequências perante o não comparecimento das par-

tes à audiência inaugural; o arquivamento da reclamação traba-

lhista (como é chamada a ação nesta justiça) em caso de ausência 

do empregado e a declaração da revelia e confissão quanto à ma-

téria fática na ausência do reclamado (o empregador, via de re-

gra), conforme artigo 844 da CLT. 

É intrínseco deste processo a possibilidade de o empre-

gador fazer-se substituir nos atos processuais pelo gerente, ou 
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preposto que tenha conhecimento dos fatos, bem como que co-

lega de profissão ou representante sindical, substituindo o em-

pregado a fim de afastar os efeitos da ausência (artigos 843 e 844 

da CLT). 22 

Fechando este item sobre o devido processo legal traba-

lhista, percebe-se que havia na primeira fase deste processo 

[quando da Consolidação da Leis do Trabalho, na década de 

1940] a nota da simplicidade, então necessária para o cumpri-

mento da premissa fundamental de realizar o direito social que 

estava a seu cargo. A legislação originária que concebeu este 

processo como informal tem razão de ser e não pode ser igno-

rada, porque surgiu concomitantemente ao seu direito material, 

e na fase de transição da justiça do trabalho do Poder Executivo 

para o Poder Judiciário. 

Todavia, é de um processo em evolução que se está tra-

tando, e é o que será abordado nas próximas seções deste estudo. 

 

3. A INFORMALIDADE/SIMPLICIDADE NO PROCESSO 

DO TRABALHO – MARCOS EVOLUTIVOS 

 

Há, por óbvio, antecedentes lógicos para a compreensão 

do sistema processual (do trabalho) contemporâneo. Apontar-se-

á as principais características destas fases histórico-culturais do 

processo do trabalho como pressupostos de compreensão do 

atual sistema. 

 

3.1. O ITER DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO (CLT) À CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

BRASILEIRA DE 1988 – PRAXISMO 

 

Esta é a fase do praxismo no processo trabalhista. 

 
22 BRASIL. Decreto-Lei n.º 5452 (1943). Consolidação das leis do trabalho (CLT). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm>. 
Acesso em: 30 out. 2018b. 
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Praxismo porque o processo era entendido como um simples 

procedimento, uma cadeia de atos procedimentais, sem compro-

misso outro a não ser a disciplina e ordem dos atos processuais. 

É preciso lembrar que a Justiça do Trabalho só passou a integrar 

o Poder Judiciário no ano de 194623 (Decreto-Lei n.º 9.797, de 9 

de setembro). A justiça administrativa do trabalho tem nas juntas 

de conciliação e julgamento e nas Comissões Mistas de Concili-

ação (Decreto 21.396/1932), sua base conciliatória. Eram, entre-

tanto, órgãos não autônomos, podendo suas decisões ser revoga-

das pelo Ministro do Trabalho24. 

O processo laboral neste período é compreendido como 

o exercício do direito do trabalho, “visto como apêndice do pró-

prio direito material ou, como preferem alguns, apenas outra 

face do próprio direito material reagindo à eventual ameaça ou 

violação25”. 

O processo do trabalho aqui se importa com o poder nor-

mativo do processo coletivo (dissídios coletivos onde a justiça 

fixa cláusulas econômicas que regerão os contratos entre as par-

tes dissidentes – sindicatos patronais e obreiros, um instituto sui 

generis, dotado de estrutura própria na CLT e de fato estranho 

ao processo civil), e com a celeridade/simplicidade. A ideia en-

tão regente era de que “o excessivo apego ao formalismo do Pro-

cesso Civil. Entretanto, revela-se inadequado à Justiça do Tra-

balho e pode, pela complexidade das fórmulas, prejudicar o rá-

pido escoamento dos processos e entravar a Justiça Social26.” 

Com a reforma processual civil de 1973, a doutrina pro-

cessual trabalhista ficou atenta aos reflexos em seu cotidiano, 

 
23 BRASIL. (JUSTIÇA DO TRABALHO). Justiça do Trabalho – DO CNT ao TST. 

Brasília: Gráfica do TST, 1975. 
24 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado de direito judiciário do trabalho, 
vol. I. 3. ed. São Paulo: LTr, 1995, p. 261. 
25 PORTO, Sérgio Gilberto. Processo civil contemporâneo: Elementos, ideologia e 
perspectivas. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 18. 
26  BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado de direito judiciário do trabalho, 
vol. I. São Paulo: LTr, 1975, p. 27. 
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como aconteceu em todas as reformas do CPC1973 e agora com 

o advento do novo sistema processual do CPC2015. 

Na época (década de 1970), defendia-se que o processo 

civil havia se incorporado de institutos que traziam mais efetivi-

dade e celeridade ao processo que já eram praticados no pro-

cesso do trabalho. 

Utiliza-se a jurisprudência para explicar a história do 

informalismo, a pretexto da celeridade e simplicidade 

juslaborais. Em 1988, meses antes da promulgação da 

Constituição democrática, o maior Tribunal do Trabalho do país, 

em São Paulo, decidia que “não é inepto, conquanto obscuro, o 

pedido que possibilita completa defesa27”, ou que “não  há  

inépcia  no pedido que indica ter havido trabalho "nos feriados", 

o que torna desnecessário enumerar em quais, pois abrange 

todos28”. É possível imaginar a dificuldade na contestação 

considerando a prescrição quinquenal. 

É ainda mais emblemático desta fase praxista o 

malabarismo hermenêutico para salvar as petições simplistas, a 

exemplo do julgado de que a petição é inepta quando, por 

lacunas e irregularidade, se torne ininteligível tornando 

impossível a verificação da exata pretensão, e dificultando 

sobremaneira a articulação da defesa. Se, todavia, dela pode a 

parte extrair os elementos fundamentais a articulação da 

contestação, não há falar em inépcia da inicial. (TRT/SP RO n. 

102.141/86, Amador Paes de Almeida, 8ª. Turma, 29/08/88). 

 

3.2. DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL DE 1988 ATÉ O CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015 – CAMINHOS DO MEIO 

 

 
27 Acórdão: Data Julg.: 19/04/1988 Data Pub.: 06/05/1988 Processo: 02861029166 
Relator: JOSE SERSON 
28 Acórdão: Data Julg.: 25/05/1988 Data Pub.: 07/06/1988 Processo: 02870032638 
Relator: JOSE SERSON 
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Baseados na redação do §1° do artigo 840 da CLT, a ju-

risprudência dominante29 entende que um breve relato dos fatos 

é satisfatório para o recebimento da inicial. Sustentam que a pe-

tição vestibular na Justiça do Trabalho observa o princípio do 

informalismo, bastando haver uma narração lógica dos fatos, 

causa de pedir e pedido, possibilidade jurídica e compatibili-

dade entre estes. 

Para esta corrente, que é majoritária, se o autor da recla-

mação trabalhista apresentar informações suficientes para a re-

clamada se defender, não há prejuízo ao contraditório. É comum 

ser citado em defesa desta tese (da informalidade) a instrumen-

talidade das formas, que se expressaria pela simplicidade dos re-

quisitos processuais trabalhistas em relação ao processo civil 

(comum).  

Mesmo após o advento da Constituição de 1988, conti-

nua-se defendendo que o processo trabalhista, por poder ser ins-

taurado por iniciativa da própria parte, sem patrocínio técnico 

(jus postulandi), prescinde do formalismo verificado na esfera 

do processo civil, justificando esta dispensa no princípio da ce-

leridade e economia processuais. Os seguidores deste entendi-

mento afirmam que as disposições dos artigos 319 e 320 do 

CPC2015 devem aqui ser interpretados em sintonia com o artigo 

840, §1° da CLT. Deste modo, a inicial só precisa conter ele-

mentos mínimos, fundamentais à caracterização da situação fá-

tica, viabilizando, de algum modo, a defesa do réu, e fornecendo 
 

29 A respeito dos princípios da simplicidade e da informalidade convém indicar os 
seguintes julgados do Tribunal Superior do Trabalho: Processo: AIRR - 135400-
93.2009.5.04.0014 Data de Julgamento: 10/12/2014, Relator Ministro: José Roberto 
Freire Pimenta, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 19/12/2014; Processo: RR - 
1735-26.2011.5.09.0093 Data de Julgamento: 05/11/2014, Relatora Ministra: Dora 

Maria da Costa, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 07/11/2014; Processo: RR - 
107740-88.2006.5.03.0069 Data de Julgamento: 04/08/2010, Relatora Ministra: 
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 06/08/2010. 
Neste último julgado o TST aceita que o Segundo Grau dê interpretação razoável ao 
pedido do autor (o recurso da demandada afirma que se tratava de pedido 
ininteligível), a demonstrar uma inversão de papel do magistrado trabalhista, como 
fiscal da parte, um custos parte vulnerabilis. 
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ao julgador elementos para a compreensão do contorno da lide. 

Nestes casos, o processo só poderia ser extinto sem reso-

lução do mérito quando a inicial apresentasse defeito grave (se-

ria apenas o teratológico), que pudesse comprometer a defesa da 

parte demandada. 

Nesta fase histórico-cultural, misto de processualismo e 

instrumentalidade30, que se inicia com a Constituição de 1988, 

conhece o CPC de 1973 e alcança o CPC de 2015, não há, ainda, 

o cuidado com a precisão técnico-jurídica que marca o processo 

civil contemporâneo e lhe dá o tom normativo de uma ciência 

jurídica autônoma. 

 

3.3. A PERSPECTIVA COM O NOVO CPC E COM A 

REFORMA TRABALHISTA31 

 
30 Estas fases históricas do processo estão bem delineadas em: PORTO, Sérgio 
Gilberto. Processo civil contemporâneo: elementos, ideologia e perspectivas. 

Salvador: Juspodivm, 2018. 
31 É preciso abrir parênteses: este artigo trata do direito processual, mas não podemos 
nos furtar de analisar o contexto em que a reforma trabalhista surgiu no ordenamento 
brasileiro. A mensagem do Presidente da República, ao enviar o texto do projeto de 
lei para o Congresso Nacional, era enigmática, porque não traduzia a grandeza do que 
estaria sendo alterado. Afirma enviar o projeto para que seja modificada a CLT e a 
Lei 6.019/1974, para dispor sobre eleições de representantes dos trabalhadores no 
local de trabalho e sobre trabalho temporário (Mensagem n° 688, Michel Temer, 

Brasília 22 de dezembro de 2016). Na exposição de motivos do Ministro do Trabalho 
(e pastor da Assembleia de Deus) – Ronaldo Nogueira de Oliveira –, foi dito que o 
projeto encaminhado serviria para aprimorar as relações do trabalho no Brasil, 
valorizando a negociação coletiva, atualizando os mecanismos de combate à 
informalidade da mão-de-obra no país, regulamentando o art. 11 da Constituição 
Federal (eleição de representante de trabalhadores), bem como atualizando a Lei do 
Trabalho temporário.  O Ministro justifica sua exposição com o conhecido voto do 
Ministro Luís Roberto Barroso na ação que discutiu o Programa de Demissão 

Voluntária (PDV) do BESC/Banco do Brasil (RE 590415/SC), que ficou conhecido 
como “o processo do legislado sobre o negociado”. Neste contexto, fica nítido que um 
dos maiores focos e objetivos do legislador reformador foi a valorização da 
negociação coletiva como um “valioso mecanismo de adequação das normas 
trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas conjunturas 
econômicas”. Esse alcance da negociação coletiva não pode passar ao largo do 
aparelhamento (efetivo) dos sindicatos obreiros no Brasil, não socorrendo ao nosso 
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Há quem defenda que a solução para a Justiça do Traba-

lho seja a criação de um código do processo do trabalho, com a 

alegação de que o simples procedimento trabalhista virou com-

plexo devido à civitização do processo juslaboral.32 

A melhora de um ramo do processo não requer sua codi-

ficação, esta visão está há muito superada. Os elementos e a ide-

ologia do processo contemporâneo demarcam uma fase da ins-

trumentalidade constitucional, em que o processo, como um 

todo, é lido a partir dos princípios constitucionais. O atual CPC33 

acostou em sua parte geral todos os princípios fundamentais pro-

cessuais e a norma integrativa34 do artigo 15 do CPC é bastante 

para que estes princípios sejam disseminados no processo do tra-

balho (e não só neste, também no processo eleitoral e adminis-

trativo, expressamente, não havendo impedimento que seja apli-

cado supletivamente ao processo disciplinar, tributários e até no 

processo penal). 

Pois bem, quanto à reforma trabalhista, uma das justifi-

cativas do PL 38, de autoria do Executivo seria adequar a legis-

lação às novas relações de trabalho. Resta indagar se esta 

 
ordenamento a citada experiência europeia indicada na exposição do Ministro. Fecho 
aqui o parêntese do direito material do trabalho. 
32 A exemplo do que defende o professor Georgenor de Sousa Franco Filho em 

Reforma Trabalhista: o futuro do trabalho, do direito do trabalho e da justiça do 
trabalho. Revista TRT 8ª Região. Belém. v. 50, n. 99, p. 27-40, jul./dez./2017. 
33 BRASIL. Lei n.º 13.105 (2015) Código de processo civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. 
Acesso em: 12 nov. 2018c. 
34 A expressão é tirada da obra de Marcos Bernardes de Mello: não importa que as 
normas jurídicas que se integram estejam colocadas em textos legais diferentes (como 
os acima citados); o que importa, realmente, é que componham um mesmo sistema 

jurídico (Teoria do Fato Jurídico: plano da Existência, São Paulo: Saraiva, 2017, p. 
59). Marcos Bernardes de Mello ensina ainda que há normas que são formuladas para 
integrar outras normas jurídicas, sem determinar efeitos jurídicos próprios; ao lado 
destas, lembra o jurista, há as normas jurídicas remissivas  ̧que não integram outras, 
mas as fazem integrantes suas, nos dizeres do professor: as normas jurídicas 
remissivas apanham outras normas e as consideram parte de seu conteúdo (Teoria do 
fato jurídico: Plano da Existência, 2017, p. 58-59). 
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intenção do legislador será concretizada sob a perspectiva da sua 

efetiva aplicação, com especial atenção aos aspectos processu-

ais. 

Pois bem, até aqui se discutiu o lugar comum da afirma-

ção de que o Direito Processual do Trabalho é enxergado por 

outros olhos, temperados com institutos que lhes dariam essên-

cia, como a proteção ao trabalhador, para o direito material, e a 

simplicidade das formas, para o processo do trabalho. 

Assim, tentando afastar-se deste senso comum, procura-

se analisar nesta seção, os aspectos da reforma trabalhista em sua 

forma processual, a fim de verificar se a Lei 13.467/2017, man-

teve a visão simplista do processo. Os institutos mais afetados, 

gratuidade judiciária e honorários advocatícios, podem dar indí-

cios do fim da era do informalismo no processo judiciário traba-

lhista. 

É importante registrar que defende-se que quem teve a 

relação (material de direito do trabalho) afrontada não pode vir 

ao Judiciário e ser novamente vitimizado com dificuldade no 

acesso à justiça. A Lei n.º 11.467/2017, com todas as críticas 

válidas ao seu processo legislativo,35 incentiva uma reforma de 

mentalidade, sendo fundamental ter responsabilidade ao aplicá-

la, o que deve ser feito em harmonia com os princípios estrutu-

rantes do processo democrático. 

Antes da vigência da reforma, o benefício da assistência 

 
35 Não vamos aqui entoar o discurso político do oportunismo do processo legislativo 
da Reforma Trabalhista. As críticas são válidas, principalmente aquelas advindas da 
classe trabalhadora. Mas o artigo se importa em estudar o que está posto, na esteira de 
que a legislação que temos é aquela que os representantes eleitos pelo povo 
conceberam para este momento histórico em que o Direito é aplicado. Por isto, a 
importância de se cercar da lição de Waldron, onde pontifica: [...] O que pode 

significar alguém insistir em que legislação não é direito? No que tem de menos 
controvertida, a afirmação incorpora uma dose saudável de realismo jurídico. Um 
projeto de lei não se torna lei simplesmente sendo decretado (...). Torna-se lei apenas 
quando começa a desempenhar um papel na vida da comunidade, e não podemos dizer 
qual papel será – e, portanto, não podemos dizer qual lei foi criada – até que ela 
comece a ser administrada e interpretada pelos tribunais. [...] WALDRON, Jeremy. A 
dignidade da legislação. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 11. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________189_ 

 

 

judiciária gratuita era devido para quem recebesse menos de dois 

salários mínimos ou declarasse não ter condições para pagar as 

despesas do processo. A partir da sua entrada em vigor, em no-

vembro de 2017, a justiça gratuita se destinará aos que recebem 

menos de 40% do teto do INSS e a quem comprovar não possuir 

recursos. É uma modificação radial no instituto que estava dis-

posto na Lei Federal desde 1950 e que tem servido como nota 

de particularidade no processo do trabalho. 

Além disto, com a alteração da CLT, passarão a ser de-

vidos honorários advocatícios sucumbenciais a todos os advoga-

dos, inclusive contra a Fazenda Pública, além daquelas ações em 

que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua 

categoria (artigo 791-A, CLT). De acordo com o texto, é possí-

vel imaginar situação em que o trabalhador saia da reclamação 

trabalhista devedor, ainda que seja vencedor em parte dos plei-

tos; a finalidade disto é inibir demandas aventureiras. Quem atua 

na Justiça laboral sabe que a cumulação de pedidos (petição de 

A a Z) é uma prática rotineira, motivada pela ausência, até então, 

de sanções em caso de sucumbência. 

A instrumentalidade [processual] constitucional da atua-

lidade permite defender, a despeito da posição contrária do TST 

na Instrução Normativa 39/2016,36 o autorregramento das partes 

através de negócio jurídico processual37 do trabalho, não só no 

 
36 Em que o Tribunal Superior do Trabalho, em flagrante violação da competência 
legislativa da União, dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 
aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, de forma não exaustiva. A IN é 
objeto de ADIN no STF. O artigo 2° desta Instrução dita que “sem prejuízo de outros, 
não se aplicam ao Processo do Trabalho, em razão de inexistência de omissão ou por 

incompatibilidade, os seguintes preceitos do Código de Processo Civil:  (...) II – art. 
190 e parágrafo único (negociação processual). 
37 Negócio jurídico processual é o fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático se 
confere ao sujeito o poder de escolher a categoria jurídica ou estabelecer, dentro dos 
limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas situações jurídicas 
processuais. DIDIER JR, Fredie; NOGUEIRA, Pedro Henrique Pedrosa. Teoria dos 
fatos jurídicos processuais. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 59-60. 
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âmbito coletivo, como sustenta parte da doutrina38, mas também 

no dissídio individual do trabalho. Para isto o juiz do trabalho 

proativo verificará, como o magistrado do processo civil, a pre-

sença dos requisitos de validade do artigo 190 do Código de Pro-

cesso Civil, sendo aplicado, por exemplo, perante altos empre-

gados, como já acontece para o acolhimento da arbitragem no 

processo laboral. 

Assim, nesta fase da história, “o processo é compreen-

dido como método de realização da justiça material através da 

supremacia de valores com assento constitucional39”, não ha-

vendo mais interpretação que mitigue o necessário diálogo das 

fontes. Então, sendo o novo CPC um código democrático, o pri-

meiro código realmente democrático,40 deve-se analisar, assim, 

se e quando é melhor que o processo do trabalho.  

Aquilo que no processo civil existir para tornar mais efi-

caz o processo do trabalho, deve ser considerado aplicável41, 

sem o bloqueio do açodado informalismo, simplicidade e celeri-

dade que seriam inerentes a este último ramo processual. 

Neste levantamento histórico das fases do processo do 

trabalho, foram colocadas as bases para a verificação da hipótese 

(confirmada no decorrer do trabalho), de que os direitos funda-

mentais dos trabalhadores (artigo 7°, CRFB/88) e a manutenção 

das empresas (artigo 170, CRFB/88) podem ser protegidos de 

 
38 Cf. JUNQUEIRA, Fernanda Antunes Marques; MARANHÃO, Ney. Negócio 
processual trabalhista: apontamentos gerais. Revista TRT 8ª Região. Belém, v. 49, 
n. 97, p. 57-84, jul./dez./2016. 
39 PORTO, Sérgio Gilberto. Processo civil contemporâneo: elementos, ideologia e 
perspectivas. Salvador: JusPodivm, 2018, p. 23. 
40 Já que os códigos de 1939 e 1973 nasceram em períodos ditatoriais (Estado Novo e 
Ditadura Militar). 
41 Claro que há de se ter algumas precauções quando da aplicação do novo CPC no 
processo do trabalho, a exemplo do incidente de desconsideração da personalidade 
jurídica, que implica suspensão no processo e uma série de intercorrências que fazem 
o processo demorar. Já no processo do trabalho, a desconsideração é feita na fase da 
execução, que se opera por simples despacho. Em se adotando o CPC/2015, neste 
caso, será favorecido o mau devedor, que poderá utilizar-se de manobras 
procrastinatórias. 
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maneira mais efetiva, através do “diálogo das fontes” (artigo 8°, 

CPC)..42 Tendo o atual CPC reconhecido literalmente a necessi-

dade de heterointegração dos diversos sistemas e subsistemas 

que integram o ordenamento jurídico, como forma de sinalizar 

aos juízes que toda e qualquer decisão judicial deve perpassar 

pelos princípios plasmados no tecido constitucional e ínsitos ao 

sistema processual como forma de aproximar a decisão da ética 

e da legitimidade.43 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O processo não é independente dos direitos fundamentais 

que se pretende realizar, como sustenta Humberto Ávila ao ana-

lisar a cláusula do devido processo legal: “só se sabe se um pro-

cesso é adequado ou justo se os atos praticados no processo fo-

rem proporcionais e razoáveis ao ideal de protetividade do di-

reito alegado”44. Nesta toada do pensamento jurídico, este es-

tudo assume posicionamento de que o princípio da simplicidade 

ou informalismo só é constitucional em interpretação que ga-

ranta a autonomia do processo do trabalho frente ao processo 

civil. 

Isto porque não há se confundir os princípios inerentes 

ao direito social do trabalho45, que por ser um direito humano 

 
42 BRASIL. Lei n.º 13.105 (2015) Código de processo civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. 
Acesso em: 12 nov. 2018c. 
43 FUX, Luiz. O novo processo civil. In: FUX, Luiz (Coord.). O novo processo civil 
brasileiro: direito em expectativa. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 14. 
44 ÁVILA, Humberto. O que é “devido processo legal”? In: DIDIER JUNIOR, Fredie 
(Coord). Teoria do processo: panorama doutrinário mundial. Salvador: JusPodivm, 

2010. v. (Segunda Série), p. 353-362. 
45 Como ensina Maurício Godinho Delgado: Na verdade, são quatro os principais 
princípios constitucionais afirmativos do trabalho na ordem jurídico-cultural 
brasileira: o da valorização do trabalho, em especial do emprego; o da justiça social; 
o da submissão da propriedade à sua função socioambiental; o princípio da dignidade 
da pessoa humana.  “Direitos fundamentais na relação de trabalho”. In: SILVA, 
Alessandro da; MAIOR, Jorge Luiz Souto; FELIPPE, Kenarik Boujikian; SEMER, 
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em essência [já que a ausência de trabalho é um relevante pro-

blema social], com os princípios processuais constitucionais. Es-

tes positivados no Código de Processo Civil, podendo se espe-

lhar no Processo do Trabalho sem que isso retire sua autonomia, 

através das previsões do artigo 769 da CLT e artigo 15 do Có-

digo de Processo Civil. 

Quanto aos influxos da reforma trabalhista no processo 

do trabalho, e em que implicará na leitura do princípio da sim-

plicidade (informalidade), o horizonte ainda está aberto. A re-

forma em si é objeto de muito dissenso na doutrina, e de forte 

ataque judicial: enquanto esta pesquisa estava sendo realizada, 

mais de uma dezena de ações discutiam no Supremo Tribunal 

Federal aspectos ligados à constitucionalidade de normas pro-

cessuais e materiais da Lei 11.467/2017. Um dos maiores recla-

mes é de que foi gestada e nascida no Congresso Nacional sem 

o devido diálogo social e em tramitação recorde. 

O que fica, seja lá qual corrente for adotada, para ser cla-

reado é: há um modelo de processo compatível com o Direito do 

Trabalho? Esta resposta já foi por vezes fornecida, mas vale a 

pena repetir. As concepções fincadas puramente na ideologia 

protetiva do direito material se mostram, à evidência, insuficien-

tes, mesmo porque já se observou que o ideário de que as partes 

hipossuficientes encontrarão no processo uma resposta facilitada 

para sua dependência econômica é no mínimo infantil diante dos 

ventos que trazem um processo dialogado e de contraditório efe-

tivo supervisionado pelo julgador. Igualmente indefensável di-

zer, nesta quadra da história, que na Justiça do Trabalho, por 

conta da simplicidade, o direito de ação (a jurisdição e o pro-

cesso) não está sob nenhum prisma submetido ao formalismo e 

à normatividade que regem o processo como ciência, vez que tal 

argumento respalda decisões por sensibilidade e máximas de 

equidade, que, ao passo e ao longo do tempo, sabe-se que não 

 
Marcelo (Coord.) Direitos humanos: Essência do Direito do Trabalho, São Paulo: 
LTr, 2007, p. 69. 
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garante os direitos fundamentais destinados no debate juslabo-

ral.  

Além disto, e não menos importante, tal assertiva (a da 

simplicidade e informalidade do processo laboral), transforma 

em depreciável subcategoria os advogados militantes da Justiça 

do Trabalho, em flagrante violação à previsão constitucional da 

importância deste profissional à administração da justiça (artigo 

133 da Constituição de 1988). É por intermédio dele que se 

exerce o “contraditório e a ampla defesa, com os meios e recur-

sos a ela inerentes” (artigo 5°, LV).46  

Apesar de se filiar à ideia de que a forma jurídica é capi-

talista e que a existência do direito é sintoma de uma sociedade 

voltada à acumulação, baseada na exploração do trabalho assa-

lariado e atravessada por contradições de classe, como ressalta 

Evguiéni B. Pachukanis47, o presente trabalho não fez apenas 

uma análise ideológica da luta de classes - capital x trabalho 

(Art. 170, CF/88), mas objetivou apontar que não mais se justi-

fica argumentar que o processo laboral é um processo informal 

(no sentido de ser simplório, atécnico); ao contrário, é um sis-

tema processual dotado de normativismo e densidade próprias, 

atentos ao rigor científico e autônomo perante o processo civil.  

Do ponto de vista propositivo, e procurando harmonizar 

a previsão da CRFB/88 de que o acesso à justiça e o direito de 

petição são direitos fundamentais (artigo 5°, incisos XXXIV, a, 

e XXXV), é defendido o entendimento de que o artigo 79148, 

originário da CLT de 1943, não é mais constitucional, pois não 

se garante a quem não tenha capacidade postulatória litigar em 

juízo, de modo que é indispensável ao direito de ação na Justiça 
 

46 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da república federativa do Brasil. 

Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 
30 maio 2018a. 
47 Por todos, PACHUKANIS, Evguiéni B. Teoria geral do direito e marxismo. São 
Paulo: Boitempo, 2017. 
48 Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente 
perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final.  
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do Trabalho a presença de um advogado (artigo 133 da CRFB88 

e artigo 1° da Lei n.º 8.906/94). 

Assim, o jus postulandi trabalhista não é exceção ao prin-

cípio da indispensabilidade do advogado, que objetiva a concre-

tizando de direitos fundamentais.  

Não há como se efetivar a paridade de armas, em sua in-

tegralidade, sem que se revogue o patrocínio laico na Justiça do 

Trabalho,49 oportunidade que foi perdida quando da reforma tra-

balhista. 

O processo trabalhista é regido por princípios e normas 

técnicos que devem ser interpretados por profissionais habilita-

dos. É equivocada a visão de que o juiz do trabalho deve ser 

alçado a cuidar da defesa do mais fraco, pois isto viola a igual-

dade entre as partes, a imparcialidade, esteios do devido pro-

cesso legal. Ademais, defende-se a continuidade da atuação pro-

ativa do juiz do trabalho (art. 765 da CLT), construída por toda 

normativa processual trabalhista, isto é cláusula pétrea deste 

processo. Entretanto, se a parte não dispõe de recursos financei-

ros, deve-lhe ser garantida (e vigiado pelo juiz do trabalho) a 

assistência judiciária, a representação por meio do sindicato e 

ainda pela Defensoria Pública da União. 

Assim, conclui-se que o processo do trabalho não pode 

se privar de ingressar na fase histórico-cultural do processua-

lismo constitucional, também chamado de neoprocessualismo 

ou formalismo-valorativo, a depender do referencial teórico 

eleito, com a escusa da informalidade e da simplicidade, ou de 

que é diferente porque marcado por um processo conciliatório 

(obrigatório) ou célere, já que estes vetores também estão pre-

sentes no processo civil. 

 
49 Na esteira da lição de: BECLAUTE Oliveira Silva e WELTON Roberto, para os 
juizados especiais, op. cit., p. 256. 
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