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Substituição das Partes e Procuradores 

 

Ocorre a substituição processual quando a parte, em 
nome próprio, pleiteia direito alheio, desde que 
autorizada por lei. 

 

Art. 18 DO CPC. 

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 
salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o 
substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. 
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Na substituição processual o substituto pratica todos os 
atos processuais, como a representação da petição inicial, 
defesa, produção de provas, recursos, não lhe sendo dado 
contudo, o direito de transigir, renunciar, ou de reconhecer o 
pedido, uma vez que o direito material não lhe pertence, e 
sim ao substituído. 

 

A Constituição Federal de 88 no artigo 8º inciso III previu 
que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais ou administrativas. 
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OJ 121 SDI1 TST 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DIFERENÇA DO ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. LEGITIMIDADE. (nova redação, DJ 
20.04.2005) 
O sindicato tem legitimidade para atuar na qualidade de 
substituto processual para pleitear diferença de adicional de 
insalubridade. 
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O Tribunal Superior do Trabalho vem admitindo a 
substituição processual passiva quando o sindicato figura 
como réu na ação rescisória proposta em face de decisão 
proferida em processo no qual tenha atuado, nessa 
qualidade, no polo ativo da demanda originária, conforme 
Súmula 406 do TST, in verbis: 
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Súmula nº 406 do TST 

AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO. NECESSÁRIO NO 

PÓLO PASSIVO E FACULTATIVO NO ATIVO. INEXISTENTE 

QUANTO AOS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO 

(conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 82 e 110 

da SBDI-2) - Res. 137/2005, DJ 22, 23 e 24.08.2005 

I – (...) 
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II - O Sindicato, substituto processual e autor da 
reclamação trabalhista, em cujos autos fora proferida a 
decisão rescindenda, possui legitimidade para  figurar como 
réu na ação rescisória, sendo descabida a exigência de 
citação de todos os empregados substituídos, porquanto 
inexistente litisconsórcio passivo necessário. 
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Procuradores 

As partes possuem o ius postulandi, mas nada impede que 
sejam representadas por advogado regularmente 
constituído nos autos mediante instrumento de mandato. 

Neste caso , o advogado não será admitido a postular em 
juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, 
decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 
urgente. 

Assim, deverá apresentar a procuração no prazo de 15 dias, 
prorrogável por igual período. 

O ato não ratificado será considerado ineficaz,  respondendo 
o advogado pelas despesas e perdas e danos.  
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Art. 104.do CPC -  O advogado não será admitido a postular 
em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, 
decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 
urgente. 

§ 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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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. 

 



Substituição das Partes e Procuradores 

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) - 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. Caso não a exiba, 
considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do 
recurso. 
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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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O artigo 791, § 3º dispõe que a constituição de advogado 
com poderes para o foro em geral poderá ser efetivada, 
mediante simples registro em ata de audiência, a 
requerimento verbal do advogado interessado, com a 
anuência da parte representada. 

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.  
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Mandato Tácito 

Vale mencionar que o mandato tácito apenas alcança os 
poderes do foro em geral, chamados ad iudicia, não 
englobando os poderes previstos no artigo 105  do CPC, in 
verbis: 

Art. 105 do CPC 

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 
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e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que 
devem constar de cláusula específica. 

§ 1º A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma 
da lei. 

§ 2º A procuração deverá conter o nome do advogado, seu 
número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e 
endereço completo. 

§ 3º Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a 
procuração também deverá conter o nome dessa, seu 
número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e 
endereço completo. 
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§ 4º Salvo disposição expressa em sentido contrário 
constante do próprio instrumento, a procuração outorgada 
na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do 
processo, inclusive para o cumprimento de sentença. 

 

O advogado com mandato tácito não poderá substabelecer 
os poderes. 

OJ º 200 da SBDI-1 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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Em relação aos Órgãos da Administração Pública, além do 
artigo 75, I e II do CPC, temos o entendimento do TST, 
através da Súmula 436, no  mesmo sentido: 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURADOR DA UNIÃO, 
ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL, SUAS 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS. JUNTADA DE 
INSTRUMENTO DE MANDATO 

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. 
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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 
inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. 

 

REPRESENTAÇÃO DAS AUTARQUIAS – LEI 9.469/97, 
ARTIGO 9º “ a representação judicial das autarquias e 
fundações públicas por seus procuradores ou advogados,  
ocupantes de cargos efetivos dos respectivos quadros,  
independe da apresentação do instrumento de mandato, no 
mesmo sentido a súmula 644 do STF.  
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SÚMULA 644 do STF: 

 

Súmula 644 

Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige 
a apresentação de instrumento de mandato para 
representá-la em juízo. 
  


