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Procuradores 

No âmbito laboral empregado e empregador são dotados 
de capacidade postulatória, possuindo o chamado ius 
postulandi 

 

Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão 
reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e 
acompanhar as suas reclamações até o final. 



Procuradores e Ius Postulandi 

Por outro lado, nada impede que as partes sejam 
representadas por advogado regularmente constituído nos 
autos mediante instrumento de mandato. 
Neste caso devemos observar o artigo 104, §§1º e 2º do 
CPC. 

Art. 104.O advogado não será admitido a postular em juízo 
sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou 
prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. 
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 § 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, 
independentemente de caução, exibir a procuração no prazo 
de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por 
despacho do juiz. 

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz 
relativamente àquele em cujo nome foi praticado, 
respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e 
danos. 
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Da irregularidade de representação 

Art. 76 do CPC - Verificada a incapacidade processual ou a 
irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá 
o processo e designará prazo razoável para que seja sanado 
o vício. 

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja 
na instância originária: 

I - o processo será extinto, se a providência couber ao 
autor; 

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe 
couber; 
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III - o terceiro será considerado revel ou excluído do 
processo, dependendo do polo em que se encontre. 

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante 
tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal 
superior, o relator: 

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao 
recorrente; 

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se 
a providência couber ao recorrido. 
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Súmula nº 383 do TST 

RECURSO. MANDATO. IRREGULARIDADE DE 
REPRESENTAÇÃO. CPC DE 2015, ARTS. 104 E 76, § 2º (nova 
redação em decorrência do CPC de 2015) - Res. 210/2016, 
DEJT divulgado em 30.06.2016 e 01 e 04.07.2016 

I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem 
procuração juntada aos autos até o momento da sua 
interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional 
(art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, 
independentemente de intimação, exiba a procuração no 
prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, 
prorrogável por igual período mediante despacho do juiz.  
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Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e 
não se conhece do recurso. 

 II – Verificada a irregularidade de representação da parte 
em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já 
constante dos autos, o relator ou o órgão competente para 
julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias 
para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, 
o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber 
ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das 
contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, 
§ 2º, do CPC de 2015). 
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Procuração verbal 

Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão 
reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e 
acompanhar as suas reclamações até o final. 

§ 3o A constituição de procurador com poderes para o foro 
em geral poderá ser efetivada, mediante simples registro 
em ata de audiência, a requerimento verbal do advogado 
interessado, com anuência da parte representada. (Incluído 
pela Lei nº 12.437, de 2011) 
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Mandato Tácito 

O mandato tácito apenas alcança os poderes do foro em 
geral, chamados ad iudicia, não  englobando os poderes 
previstos no artigo 105 do CPC. 

Art. 105 A procuração geral para o foro, outorgada por 
instrumento público ou particular assinado pela parte, 
habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, 
exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência 
do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o 
qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar 
compromisso e assinar declaração de hipossuficiência 
econômica, que devem constar de cláusula específica. 
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Também não poderá substabelecer o advogado detentor de 
mandato tácito. 

 

OJ 200 DA SBDI-I DO TST - MANDATO TÁCITO. 
SUBSTABELECIMENTO INVÁLIDO (inserido dispositivo) - DJ 
20.04.2005 
É inválido o substabelecimento de advogado investido de 
mandato tácito.  
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A procuração pode ser assinada digitalmente, conforme o 
artigo 105,§1º do CPC. 

 

Da Representação da União   Súmula nº 436 do TST 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURADOR DA UNIÃO, 
ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, SUAS 

AUTARQUIAS  E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. JUNTADA DE 
INSTRUMENTO DE MANDATO (conversão da Orientação 

Jurisprudencial nº 52 da SBDI-I e  inserção do item II à 
redação) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 
e 27.09.2012 
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I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas 
autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, 
ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas 
da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato 
de nomeação 

II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário 
ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não 
bastando a indicação do número de inscritos na Ordem dos 
Advogados do Brasil.   
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Art. 272 do CPC - Quando não realizadas por meio 
eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela 
publicação dos atos no órgão oficial. 

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a 
eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que 
pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem 
dos Advogados do Brasil. 

§ 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação 
constem os nomes das partes e de seus advogados, com o 
respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do 
Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. 

do Brasil.   
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§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as 
comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome 
dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará 
nulidade. 
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Súmula nº 427 do TST 

INTIMAÇÃO. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO 
EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DAQUELE 
EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE (editada em 
decorrência do julgamento do processo TST-IUJERR 5400-
31.2004.5.09.0017) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 
27, 30 e 31.05.2011  
Havendo pedido expresso de que as intimações e 
publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de 
determinado advogado, a comunicação em nome de outro 
profissional constituído nos autos é nula, salvo se 
constatada a inexistência de prejuízo.  
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Súmula nº 456 do TST 

REPRESENTAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PROCURAÇÃO. 
INVALIDADE. IDENTIFICAÇÃO DO OUTORGANTE E DE SEU 
REPRESENTANTE.  (inseridos os itens II e III em 
decorrência do CPC de 2015) - Res. 211/2016, DEJT 
divulgado em 24, 25 e 26.08.201 

I - É inválido o instrumento de mandato firmado em nome 
de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome 
do outorgante e do signatário da procuração, pois estes 

dados constituem elementos que os individualizam.  
   



 
Procuradores e Ius Postulandi 

 

II – Verificada a irregularidade de representação da parte 
na instância originária, o juiz designará prazo de 5 (cinco) 
dias para que seja sanado o vício. Descumprida a 
determinação, extinguirá o processo, sem resolução de 
mérito, se a providência couber ao reclamante, ou 
considerará revel o reclamado, se a providência lhe couber 
(art. 76, § 1º, do CPC de 2015) 
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III – Caso a irregularidade de representação da parte seja 
constatada em fase recursal, o relator designará prazo de 5 
(cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a 
determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a 
providência couber ao recorrente, ou determinará o 
desentranhamento das contrarrazões, se a providência 
couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de2015). 
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Súmula nº 425 do TST 

JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALCANCE. 
Res. 165/2010, DEJT divulgado em 30.04.2010 e 03 e 
04.05.2010 
O jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, 
limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do 
Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, 
o mandado de segurança e os recursos de competência do 
Tribunal Superior do Trabalho.  

 


