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Resumo

 O acesso à justiça corresponde a um dos direitos humanos fundamentais. Somente com o 

pleno acesso à justiça é que se garante, através da prestação jurisdicional efetiva, a observância da 

relevante parcela de direitos que não são observados espontaneamente pela sociedade. 

A sociedade e economia de massas trouxeram juntamente com seus benefícios uma série de 

novos conflitos, em especial os envolvendo coletividades, para os quais são insuficientes os meios 

processuais tradicionais, concebidos para a solução de conflitos individuais.

A substituição processual é um instituto jurídico onde um sujeito diverso do titular do direito 

material é legitimado a ingressar em juízo, em nome próprio, pleiteando direito alheio. Apesar da 

conceituação básica semelhante e da mesma nomenclatura, a substituição processual civil apresenta 

grandes diferenças em relação à trabalhista.

A  substituição  processual  trabalhista  tornaria  possível  que  o  trabalhador  tenha  seus 

interesses defendidos em juízo sem que sofra represálias por parte do empregador, permitindo o 

questionamento judicial  ainda no curso do contrato de trabalho.  Contribuiria para a redução do 

número de conflitos e evitaria a prolação de decisões díspares em casos semelhantes.

O Supremo Tribunal Federal sinaliza pela aceitação da substituição processual trabalhista de 

forma  irrestrita.  A falta  de  regulamentação  legal  e  a  deficiência  do  modelo  sindical  pátrio,  no 

entanto, impedem a aplicação ampla e segura do instituto.

Dotada de um arcabouço jurídico específico e conferida somente a entidades com a devida 

representatividade, a substituição processual trabalhista pode constituir poderoso elemento na busca 

pelo incremento do acesso e efetividade da Justiça do Trabalho.

Palavras  Chave:  Acesso  à  Justiça  –  Substituição  Processual  –  Sindicatos  –  Ação  de  Classe  - 

Efetividade do Processo



Abstract

 Access to justice is a fundamental human right. As a matter of fact, full access to justice is 

essential  to  guarantee,  by means  of  effective  judicial  decision,  the  observance  of  rights  which 

society  as  a  whole  does  not  spontaneously  respect.

 The development of a mass economy and mass society, besides their benefits, generated a 

series  of  new  conflicts,  specially  those  emerging  from  collectivities,  for  which  traditional 

procedural  devices  do  not  suffice,  inasmuch  as  they  were  conceived  for  individual  disputes 

resolution.

 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL is a procedural device by which a party to the lawsuit is 

permitted to represent, by his legitimate litigation, the interests of someone who will be affected by 

the action´s final outcome. Despite the similarity in terminology and conceptualization with the 

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL of civil procedural law, in labour procedural law the same device 

has  many  differences.

 SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL in labour procedural law makes possible for an employee, 

inclusively  during  the  validity  of  the  employment  contract,  to  have  his  interests  defended  in 

thelawsuit without retaliation from his employer. That procedural device not only contributes to the 

reduction of  judicial  conflicts,  but  also  prevents  similar  cases  to  be decided in  opposite  ways.

 Brazilian Supreme Court seems to widely accept SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL in labour 

procedural law. However, the lack of legal regulation and the deficiency of Brazil´s Labor Union 

system  severely  hinder  the  wide  and  reliable  use  of  that  procedural  device.  

 Provided  with  particular  procedural  framework,  as  well  as  conferred  on  parties  with 

adequacy  of  representation,  SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL in  labour  procedural  law  may 

represent a powerful way of improving the access and effectiveness of Labour Justice in Brazil.

Key-words: Access to Justice –  Substituição processual – Labour Unions – Class Actions – Law 

Process Effectiveness



 I. Introdução

A presente dissertação trata da  “substituição processual trabalhista como instrumento de  

acesso e efetividade da justiça do trabalho”. O escopo do texto é demonstrar que a substituição 

processual, desde que com seus caracteres bem definidos, é um meio idôneo para a garantia da 

efetividade dos direitos trabalhistas. Tal efetividade tem como pressuposto o real acesso à justiça, 

em seu sentido mais amplo. Os estudos desenvolvidos e aqui expostos evidenciam que o meio não é 

isento  de  falhas  e  que  possuí  inúmeras  dificuldades,  principalmente  de  aplicação  prática  dos 

institutos  de  forma  globalizada.  No entanto,  o  arcabouço  teórico  existente,  com as  adaptações 

necessárias, aponta pela viabilidade a longo prazo e pela possibilidade de aplicação fracionada dos 

preceitos a serem introduzidos paulatinamente no processo do trabalho.

A questão da efetiva acessibilidade à justiça, o acesso à ordem jurídica justa, ou “obtenção 

de justiça substancial” nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco1, corresponde a um dos maiores 

objetivos  da  ciência  processual  moderna,  seja  no  processo  civil,  seja  no  processo  do  trabalho. 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth chegam a afirmar que “o ‘acesso’ não é apenas um direito social 

fundamental,  crescentemente  reconhecido;  ele  é,  também,  necessariamente,  o  ponto  central  da 

moderna  processualística”2.  O  processo,  como  afirmam  os  autores  citados,  “deve  produzir 

resultados que sejam individual e socialmente justos”, pois “a justiça social, tal como desejada por 

nossas sociedades modernas,  pressupõe o acesso efetivo”.3 A questão é ainda mais delicada no 

campo do processo do trabalho,  pois  trata da aplicação do ramo de direito material  que possui 

profundas raízes sociais e que pelo próprio objeto tutelado atinge diretamente parcela da população 

de muito maior grandeza do que a afetada, por exemplo, pela aplicação do direito empresarial, ainda 

que esse envolva vultosas quantias financeiras.

O direito nasceu como necessidade fática para regulação da vida em sociedade. Somente 

encontra razão de existência, é óbvio, se for efetivo. É sabido, contudo, que muitas vezes os direitos 

necessitam  de  atuação  jurisdicional  para  se  concretizarem,  por  inúmeras  razões  que  cabe  à 

sociologia definir. Conclui-se que um direito que não possa ser efetivado através do processo acaba 

por se tornar um não direito. É nesse diapasão que afirmam Cappelletti e Garth que “o acesso à 

justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental –  o mais básico dos direitos 

humanos –  de  um sistema jurídico  moderno e  igualitário  que  pretenda  garantir,  e  não  apenas 

proclamar os direitos de todos”.4(grifo nosso). É no sentido de avançar na pesquisa desse direito 

1  DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, 1ª ed., São Paulo, Malheiros, 2001, v. I, 
pág. 114.

2  CAPPELLETTI, Mauro;  GARTH, Bryant,  Acesso à Justiça, tradução de Ellen Gracie Northfleet, 1ª ed., Porto 
Alegre, Sergio Fabris, 1988. pág. 13.

3  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, op. cit., pág. 8.
4  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, op. cit., pág. 12.



humano básico, o acesso à justiça, que se elegeu um meio ainda pouco estudado na processualística 

trabalhista como objeto de pesquisa levada à cabo na dissertação de mestrado ora apresentada.

É imperioso para se assegurar a efetividade dos direitos dos trabalhadores permitir-lhes o 

efetivo acesso à justiça. Somente identificando-se os entraves a esse acesso e estabelecendo meios 

jurídico-processuais  para superá-los  é  que tal  objetivo será  alcançado.  Apesar  dos fundamentos 

sociológicos,  econômicos  e  políticos  que  constituem  a  base  dessas  barreiras,  é  preciso  a 

identificação das mesmas para se oferecer respostas adequadas no campo jurídico.

A busca pelo efetivo acesso à justiça é contínua. As relações sociais estão em constante 

mudança, assim como os conflitos delas derivados. Enfrentar um problema novo com remédios 

antiquados não terá um resultado satisfatório. As técnicas processuais devem, portanto, adaptar-se à 

nova realidade e servir  como instrumento de pacificação social,  não apenas dirimindo conflitos 

individuais5,  ante  a  notória  insuficiência  moderna  do  modelo  tradicional.  Cumpre,  portanto, 

identificar os problemas atuais  para se formular novas técnicas de solução compatíveis  com os 

problemas detectados.

Cada vez mais se assiste à coletivização dos conflitos jurídicos. O processo hoje regulado no 

Código de Processo Civil foi idealizado tendo em vista conflitos individuais e sua aplicação aos 

conflitos  coletivos  deve  ser  feita  com as  devidas  ressalvas,  sob  pena  de  se  imporem soluções 

inadequadas para os problemas, gerando insatisfação social e perda de confiança no direito. De 

pouca  ou  nenhuma  efetividade  é  a  utilização  de  um instrumento  processual  não  previsto  para 

determinada  situação  sem  que  se  façam  as  profundas  e  necessárias  adequações,  pragmáticas, 

normativas, nessas incluídas a necessária compatibilização de princípios. Imperiosa a adaptação dos 

conceitos existentes e a criação de novos para o atendimento das novas demandas sociais no campo 

da solução pacífica dos conflitos através do ordenamento jurídico. 

Não se pode perder de vista o caráter  instrumental  do processo.  O processo existe  para 

solucionar conflitos e não para criar novos e servir como meio de enriquecimento para profissionais 

obsoletos ou mal intencionados. Algumas soluções inovadoras procuram resgatar esse caráter, como 

a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor e, o que mais interessa no texto 

aqui apresentado, a substituição processual no campo trabalhista.

Ao se tratar do problema do acesso à justiça o jurista se depara, comumente, com aquilo que 

Kazuo Watanabe definiu como “litigiosidade contida”. Grande parte dos conflitos de interesses não 

chega ao Poder Judiciário por uma série de fatores. Lembra Cândido Dinamarco6 a burocracia dos 

5  Ao tratar dos novos conflitos coletivos ensina Kazuo Watanabe: “na solução dos conflitos que nascem das relações 
geradas pela economia de massa, quando essencialmente de natureza coletiva, o processo deve operar também como 
instrumento de mediação dos conflitos sociais neles envolvidos e não apenas como instrumento de solução de lides”. 
WATANABE, Kazuo, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 5ª ed., 
Rio de Janeiro, Forense Universitário, 1998, pág. 612.

6  DINAMARCO, Cândido Rangel, op. cit., pág. 119.



serviços judiciários, a insuficiência de recursos dos mais carentes para custear o litígio e a descrença 

no judiciário, dentre outros. 

Quanto aos fatores determinantes da “litigiosidade contida” especificamente no processo do 

trabalho é importante lembrar o temor por parte dos empregados de perder o emprego simplesmente 

por ir ao Judiciário pleitear seus direitos, bem como da falta de condições dos trabalhadores para a 

efetiva  defesa  de  seus  interesses  em juízo.  Oportunas  as  palavras  do  Juiz  Edison  Laércio  de 

Oliveira,  para quem a omissão em agir  “é estranhável apenas para quem não tem a espada de 

Dâmocles  permanentemente  suspensa  sobre  sua  cabeça.  Entre  reivindicar  uma  parcela  de  seu 

salário e ficar sem ele, não paira, sequer, a sombra de uma dúvida. Ele (trabalhador) escolhe o 

salário”.7

Entende-se,  como Wagner  Giglio,  que o fenômeno da substituição processual trabalhista 

pode  ser  uma  valorosa  ferramenta  na  diminuição  desses  obstáculos  no  campo  do processo  do 

trabalho.  Ressalta  o  professor  Giglio  que  na  substituição  processual  trabalhista  verifica-se  a 

despersonalização do trabalhador-reclamante evitando, ou ao menos dificultando, represálias por 

parte  do  empregador-reclamado.8 Evidente,  no  entanto,  que  seria  ainda  pior  a  substituição  do 

empregado por uma entidade sindical despreparada, ou muitas vezes desinteressada. Indispensável 

que a substituição processual  trabalhista a ser aplicada em larga escala venha acompanhada de 

modificações  no  modelo  sindical,  sendo  que  já  há  em  curso  atualmente  perante  o  congresso 

nacional projetos nesse sentido, com o fortalecimento das entidades e efetiva representação e defesa 

dos interesses dos trabalhadores. Em verdade, a substituição processual é inócua quando utilizada 

por entidades sindicais que colocam a defesa de suas prerrogativas enquanto entidade em plano 

superior à defesa dos interesses dos trabalhadores que integram a categoria representada.

Além da litigiosidade contida acima referida não há como negar  que o sufocamento da 

Justiça do Trabalho, assoberbada de processos, constitui enorme entrave ao objetivo de acesso à 

justiça. Como visto, acesso à justiça implica em uma decisão efetiva, juridicamente justa, sendo que 

nada é mais injusto do que ter que esperar anos pela solução de um processo trabalhista que verse 

sobre  saldo  de  salários,  por  exemplo.  Insuficiente,  para  não  se  dizer  demagógica,  reforma 

constitucional  que pretenda  resolver  a  questão com a inserção  de inciso em artigo  prevendo a 

garantia de “razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação 

(artigo 5º,  LXXVIII da Constituição Federal).  Mais  uma vez pode-se vislumbrar  a  substituição 

processual trabalhista como ferramenta para superar essa barreira. 

Evidente que essa questão, assim como diversas outras abordadas na dissertação, apresenta 

complicações práticas.  A pesquisa realizada demonstra que atualmente,  devido principalmente à 

7 OLIVEIRA, Edison Laércio de, “Substituição Processual”, Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª  
Região, nº 5, 1994, pág; 37

8 GIGLIO, Wagner D., Direito Processual do Trabalho, 12ª ed., São Paulo, Saraiva, 2002, pág. 119.



falta  de  uniformidade  nas  regras  da  substituição  processual  trabalhista  e  o  despreparo  dos 

operadores do direito  para a  questão específica,  dentre  esses os próprios juízes  e servidores da 

Justiça do Trabalho, os processos envolvendo substituição processual tornam-se emaranhados quase 

insolúveis, principalmente nas fases de liquidação de sentença e execução. Necessária, portanto, 

atenção especial ao desenvolvimento de teorias coletivas do processo possibilitando a simplificação 

do procedimento da substituição processual trabalhista também no campo da liquidação e execução 

da sentença.

No aspecto referente à liquidação de sentença e execução propriamente dita, é de grande 

relevância a análise  da recente jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  consubstanciada na 

solução do Recurso Extraordinário 210029. Através do acórdão prolatado no referido recurso, a 

Suprema Corte do país tem sinalizado pela aceitação ampla da Substituição Processual Trabalhista, 

em que pese as relevantes objeções levantadas pelo Ministro Nelson Jobim em voto divergente. 

Para o citado Ministro a substituição somente seria possível em direitos individuais homogêneos e 

dentro do processo de conhecimento. Para a liquidação e a execução mudaria o instituto jurídico e, 

logicamente, as normas aplicáveis, uma vez que o caso passaria a ser de representação processual 

pelo sindicato onde esse não mais agiria em nome próprio pleiteando direito alheio, mas agiria em 

nome e pleiteando direito alheio.

Dentro de suas características próprias, entende-se que a substituição processual trabalhista 

corresponde a um dos mais legítimos meios de coletivização das ações. Através de ações propostas 

pelos  sindicatos  substitutos,  desde que devidamente representativos,  economizam-se dezenas  de 

processos que seriam promovidos pelos empregados substituídos individualmente. Outra não é a 

opinião de Carlos Henrique Bezerra Leite, para quem “no âmbito da jurisdição civil coletiva ou 

jurisdição trabalhista metaindividual o estudo da substituição processual revela-se extremamente 

importante,  especificamente  na  temática  dos  interesses  ou  direitos  individuais 

homogêneos”.9Através da substituição, portanto, pode-se incrementar o acesso à justiça, vez que 

haverá diminuição do número de processos com conseqüente agilização no procedimento, sempre 

observadas as particularidades necessárias ao procedimento.

A aplicação correta da substituição processual trabalhista, no entanto, demanda estabilização 

nos seus conceitos doutrinários, jurisprudenciais e legais. Em primeiro lugar, é importante ressaltar 

que  a  substituição  processual  trabalhista  tem  características  próprias,  distintas  da  substituição 

processual conhecida no processo civil. José Augusto Rodrigues Pinto defende a existência de uma 

“substituição  processual  imprópria,  sui  generis.”10 Ensina  Isis  de  Almeida  que  o  interesse  na 

substituição  trabalhista  não  é  determinado  por  qualquer  relação  entre  o  direito  pleiteado  e  o 

9  LEITE, Carlos Henrique Bezerra,  Curso de Direito Processual do Trabalho, 1ª ed., São Paulo,  LTr, 2003, pág. 
191.

10  PINTO, José Augusto Rodrigues, Processo Trabalhista de Conhecimento, 6ª ed., São Paulo, LTr, 2001, pág. 181.



substituto  processual,  exigido  por  Chiovenda  para  a  caracterização  do  interesse  de  agir  na 

substituição processual trabalhista.11

José Frederico Marques resume a substituição processual no campo do processo civil a dois 

aspectos: “(a) aquele em que a existência do direito subjetivo material do substituído depende da 

existência  de  um  direito  do  substituto;  (b)  aquele  em  que  da  inexistência  de  um  direito  do 

substituído  depende a  existência  de obrigação  do substituto”.12 Ora,  no processo do trabalho  é 

sabido que a substituição processual pelo sindicato independe de qualquer relação jurídica deste 

com os empregados substituídos, restando clara a insuficiências dos conceitos do processo civil 

nesse aspecto do processo do trabalho.

É  certo,  portanto,  que  a  substituição  processual  trabalhista  deve  tomar  características 

próprias, condizentes com o processo do trabalho. Não se pode esquecer do caráter instrumental do 

processo definido por Cândido Dinamarco, ou seja “o caráter instrumental do processo impõe ao 

procedimento uma adequação própria ao modo de ser do direito material posto à base da pretensão 

deduzida.”13Os institutos do direito processual do trabalho devem ser interpretados de acordo com 

seus princípios. A influência excessiva do processo civil acaba ofuscando o intérprete trabalhista na 

busca da efetividade do processo, estabelecendo barreiras desnecessárias à aplicação de inovações 

úteis.14

A falta de consciência quanto às peculiaridades da substituição processual trabalhista em 

relação à substituição processual civil faz com que, apesar das inúmeras vantagens que podem advir 

do instituto, seu uso ainda esteja muito aquém do ideal. 

 Assim,  necessário  um levantamento  não só dos  obstáculos  ao acesso ao judiciário,  mas 

também uma  análise  dos  motivos  pelos  quais  os  instrumentos  disponíveis  não  são  utilizados, 

despontando a inadequação do modelo sindical vigente culminando no despreparo e desinteresse 

das entidades sindicais, o mesmo despreparo ou desinteresse dos operadores do direito e a falta de 

conhecimento e harmonização das regras concernentes à substituição processual trabalhista.

O  primeiro  passo  para  a  formulação  de  um  adequado  arcabouço  doutrinário  para  a 

substituição processual trabalhista é distingui-la da substituição processual civil. Esse processo de 

“isolamento” do problema deve também compreender a distinção entre substituição processual e 

representação, bem como entre substituição e sucessão processual.
11  ALMEIDA, Isis de, Manual de Direito Processual do Trabalho, 7ª ed., São Paulo, LTr, 1995, pág. 150.
12  MARQUES, José Frederico, Instituições de Direito Processual Civil, 2ª ed., v.2., Rio de Janeiro, Forense, 1962, 

pág. 228.
13  DINAMARCO, Cândido Rangel, A Instrumentalidade do Processo, 7ª ed., São Paulo, Malheiros, 1997, pág. 204.
14 Ensina Jorge Luiz Souto Maior que “muitas das inovações que podem auxiliar na busca da efetividade do processo 

trabalhista  não  precisam ser  conseguidas  por  alteração  de  lei.  Muitas  vezes,  basta  que  se  abandonem antigas 
concepções  do  processo  civil  tradicional  que  se  incorporaram,  indevidamente,  na  consciência  trabalhista, 
concepções  estas  que,  cabe  frisar,  nem  mais  a  atual  doutrina  processual  civil  acata.  O  foco,  então,  é  o  da 
revalorização da técnica processual trabalhista na sua pureza, especialmente no que se refere ao seu procedimento 
específico”.  SOUTO  MAIOR,  Jorge  Luiz,  Direito  Processual  do  Trabalho:  Efetividade,  Acesso  à  Justiça,  
Procedimento Oral, 1ª ed., São Paulo, LTr, 1998, pág. 19



Em grande  parte  devido  a  essa  confusão  entre  institutos  e  conflitos  entre  princípios  do 

processo civil e trabalhista, a matéria é pouco estudada na doutrina e vinha enfrentando grande 

resistência por parte da jurisprudência, principalmente pela falta de regulamentação explícita sobre 

o tema.

Até recentemente (1º de outubro de 2003) o uso da substituição processual no processo do 

trabalho era restringido pelo disposto no Enunciado nº 310 do Tribunal Superior do Trabalho. Após 

o cancelamento do enunciado não encontraram doutrina e jurisprudência posições pacíficas para a 

questão,  voltando  a  reinar  profunda  discórdia.  Interessante  lembrar  que  durante  a  evolução  da 

pesquisa que culminou na dissertação ora apresentada, já no ano de 2007, o Tribunal Superior do 

Trabalho  e  também o Supremo Tribunal  Federal,  esse último através  do já  citado  acórdão RE 

210029,  passaram a apresentar  posicionamento  favorável  à  substituição processual  ampla  pelos 

sindicatos, vislumbrando autorização para tal no artigo 8º, III da Constituição Federal. 

É imperioso que se façam estudos sistematizados, analisando os conceitos processuais que 

envolvem a substituição para que se possa possibilitar sua aplicação prática pelos sindicatos, objeto 

desse estudo, e pelo Ministério Público quando esse entenda ser-lhe atribuída a legitimidade para a 

ação, já que tais entes, em especial os primeiros, muitas vezes preferem permanecer inertes a terem 

suas demandas indeferidas por falta de pressupostos ainda obscuros em sua maioria. 

A substituição processual é, assim, tema em aberto no direito processual do trabalho. Não há 

uniformidade, por exemplo, nas interpretações dadas ao artigo 8º, III, da Constituição da República, 

em que pese os mencionados posicionamentos recentes favoráveis pela Suprema Corte, e à Lei 

8.073/90 que confeririam, ou não, legitimidade ao sindicato para atuar como substituto processual. 

Tampouco é pacífica a questão da legitimidade do Ministério Público do Trabalho para postular 

direitos individuais homogêneos como substituto processual na forma da Lei Complementar 75/93 e 

da Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), principalmente dentro de sua própria esfera 

interna, reinando a discórdia entre os procuradores do trabalho.

Mesmo quando  superada  a  questão  da  legitimidade,  entre  os  que  a  reconhecem para  o 

sindicato  ou  o  Ministério  Público,  discute-se  o  alcance  da  atuação  dos  substitutos,  através  de 

problemas  relacionados  com  renúncia,  transação  e  desistência;  litisconsórcio  e  assistência; 

liquidação de sentença, a execução e a coisa julgada,  por exemplo. Dentro da pesquisa que foi 

desenvolvida procurou-se atentar para essas questões, com ênfase nas questões pragmáticas que 

interferem diretamente na qualificação do instituto como meio de acesso e efetividade da Justiça do 

Trabalho.

Não bastassem as questões colocadas, há controvérsia sobre a existência de litispendência 

com  ações  individuais;  necessidade  de  juntada  do  rol  dos  substituídos;  existência  de  prazos 

prescricionais para exercício da ação; e fixação da competência para a apreciação das demandas.



A fase de execução, como dito, apresenta pontos controvertidos em grande número. Discute-

se a forma da liquidação de sentença e a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor 

para  a  liquidação  de  sentenças  genéricas.  Afirmam  alguns  a  impossibilidade  de  extensão  da 

execução para quem não foi parte no processo. Outros levantam problemas da concorrência entre os 

substituídos para receberem os créditos do executado quando os valores arrecadados não forem 

suficientes para a satisfação integral do crédito de todos. Valores astronômicos são gastos em laudos 

periciais contábeis que se estendem por inúmeros volumes para a liquidação de pedidos de cunho 

simples. Enfim, são problemas que não apresentam soluções simples e que devem ser estudados 

delicadamente.

Nelson Jobim no citado Recurso Extraordinário RE 210029 nega aos sindicatos a condição 

de substituto processual a partir da liquidação de sentença, entendendo ser o caso de representação. 

Afirma que pensamento diverso levaria o sindicato a não só atuar em nome próprio quanto a direito 

alheio, efetiva substituição, mas sim se auto conceder a titularidade do direito material, o que se 

verificaria nos casos de transação, vez que é regra jurídica básica que somente o titular do direito 

pode transacioná-lo.

Em suma,  o potencial  da substituição processual  trabalhista é amplo,  mas sua aplicação 

demanda ainda árduo trabalho por parte da doutrina e da jurisprudência, sob pena de tornar-se o 

instituto totalmente inoperante e, na prática, gerador de mais problemas do que soluções.

Acredita-se, como se irá demonstrar ao longo da dissertação, que a garantia do acesso à 

justiça pode ser incrementada de modo satisfatório com a substituição processual trabalhista. No 

entanto,  a  substituição,  como  qualquer  outro  meio  de  acesso  à  Justiça,  depende  de  aplicação 

concreta. Adverte o professor Estevão Mallet que “o acesso à justiça não pode, de modo algum, 

ficar reduzido a mera declaração de princípio. É imperioso transformá-lo em realidade”.15

É importante  ressaltar,  ainda,  o  destaque  necessário  para  o  tema  do  acesso  à  justiça  e 

efetividade  da  Justiça  do  Trabalho  após  a  promulgação  da  Emenda  Constitucional  nº  45  de 

dezembro  de  2004.  Torna-se  imperiosa  uma  análise  detida  das  implicações  do  aumento  da 

competência da Justiça do Trabalho na efetividade da prestação jurisdicional.

Do exposto, resta claro que o tema desenvolvido é dotado de profunda relevância jurídica, 

não apenas acadêmica, mas também na prática processual trabalhista. É certo, no entanto, que o 

tema  apresenta  inúmeras  dificuldades  que  não  foram  prontamente  identificadas  no  projeto 

preliminar e que surgiram durante toda a pesquisa, tendo gerado algumas alterações entre o projeto 

acadêmico e a versão final da dissertação. A intenção do texto foi tratar do acesso à justiça e da 

15 MALLET, Estevão, “Acesso à Justiça no Processo do Trabalho”, Revista LTr, 60-11/1469, 1996. Prossegue o ilustre 
jurista “Sem que haja possibilidade efetiva e concreta de tutela dos direitos, a própria atividade normativa perde 
grande parte de seu significado, pois de acordo com a advertência inscrita já nas velhas Ordenações Afonsinas ‘a 
principal virtude das Leis está na execução delas’, o que muitas vezes somente se alcança com o processo”.



efetividade  do  processo,  direitos  fundamentais,  através  da  substituição  processual  trabalhista, 

instituto que se considera de grande importância na busca desses ideais. A dissertação apresentada 

busca  contribuir  na  definição  jurídica  da  substituição  processual  como  instrumento  efetivo  de 

acesso do trabalhador à justiça, sem, contudo, ter a pretensão de esgotar o tema, visto a extensão e 

complexidade do mesmo. Desse modo, procurou-se a elaboração de um texto panorâmico, como 

indicado  por  Umberto  Eco16,  demonstrando-se  os  diversos  posicionamentos  da  doutrina  e 

jurisprudência em cada assunto, sempre acompanhados da opinião pessoal do autor. 

 A  pesquisa,  além  da  revisão  bibliográfica,  pretendeu  acompanhar  a  evolução  da 

jurisprudência na fixação do tema, o que se tornou ainda mais relevante a partir  da sinalização 

favorável da Suprema Corte ao instituto em estudo após a solução do Recurso Extraordinário RE 

210029. A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal admite a substituição processual 

trabalhista  em  caráter  amplo,  caberá  à  doutrina  e  às  demais  instâncias  do  poder  judiciário  a 

adaptação das normas jurídicas existentes para a efetivação desses direitos previstos na Constituição 

Federal e de aplicabilidade confirmada judicialmente.

Acredita-se que o tema tratado é a pedra de toque do moderno direito processual, tanto o 

civil  como  o  trabalhista.  No  entanto,  é  impossível,  no  âmbito  da  dissertação  de  mestrado 

desenvolvido, tratar de todos os aspectos relacionados ao acesso à justiça, efetividade do processo 

do trabalho e substituição processual trabalhista. Assim, a linha de pesquisa adotada é a do acesso à 

justiça  e  efetividade  do  processo  e  dentro  desse  campo  maior  selecionou-se  a  substituição 

processual trabalhista que pelo narrado acima acredita-se ser um meio efetivo e confiável para a 

ampliação do acesso à ordem jurídica justa.

Com ciência quanto à limitação descrita,  escolheu-se abordar alguns aspectos que atuam 

como barreiras para o efetivo acesso à justiça no processo trabalhista. Verificados os obstáculos, 

discutiu-se a existência de meios idôneos para a expansão desse acesso.

Isolado  o  instrumento  de  acesso  à  justiça  a  ser  estudado,  a  substituição  processual 

trabalhista,  fez-se necessário  o  estudo de alguns  pressupostos  de existência  e  aplicabilidade  da 

substituição processual que se consubstancia na efetiva representatividade das entidades sindicais e 

análise do modelo sindical brasileiro.  Após,  passou-se às definições do instituto da substituição 

processual  trabalhista,  diferenciando-o  de  outros  conceitos  processuais  e,  principalmente,  da 

substituição processual civil.

Ainda no tocante  à  hipóteses  de cabimento,  foi  dada ênfase à  classificação  dos  direitos 

coletivos,  utilizando como modelo  o Código de Defesa do Consumidor  com a  separação  entre 

direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, com especial enfoque nessa última categoria 

que tem sido apontada pela doutrina e jurisprudência como o campo de aplicação da Substituição 
16  ECO, Umberto, Como se Faz uma Tese, 19ª ed., São Paulo, Perspectiva, 2004.



Processual Trabalhista através da chamada defesa coletiva de direitos individuais.

A partir desse ponto passou-se ao exame da substituição processual trabalhista como meio 

de ampliação do acesso à justiça e as implicações trazidas pela Emenda Constitucional nº 45 de 

dezembro de 2004.

Após  a  definição  do  conceito  de  substituição  processual  trabalhista  e  suas  hipóteses  de 

cabimento, foram estudados os principais problemas que podem surgir da aplicação do instituto, 

sempre optando-se por apresentar a opinião do autor quanto a possíveis soluções. Nesse ponto foi 

indispensável a atenção redobrada aos aspectos da liquidação e execução da sentença envolvendo a 

substituição  processual,  por  ser  o  campo  em  que,  de  fato,  o  trabalhador  vê  concretizada  sua 

pretensão ao bem da vida postulado e onde surgem os mais tormentosos problemas de aplicação 

prática no dia a dia da atividade jurisdicional.

Ao final do trabalho retomou-se o tema da substituição processual como instrumento de 

acesso à justiça. Verificou-se então, à luz do estudo feito, se o instituto pode realmente contribuir na 

luta pela efetividade dos direitos trabalhistas através do incremento do acesso à ordem jurídica 

justa. 

O objetivo do trabalho é,  portanto,  demonstrar  que a substituição processual  trabalhista, 

definida com clareza em todos os seus aspectos, pode ser um valioso instrumento de acesso à justiça 

no campo do direito processual do trabalho, desde que aplicada com segurança e discernimento. A 

dissertação  pretendeu  demonstrar  essa  idoneidade,  apesar  de  ter  identificado  inúmeros 

complicadores.  Pretendeu-se,  ainda,  oferecer  elementos  para  a  caracterização  da  substituição 

processual  trabalhista  e  sua  ampla  aplicação,  sempre  sem  a  pretensão  de  esgotar  o  tema  ou 

apresentar um sistema fechado onde esse não existe.

A pesquisa foi desenvolvida principalmente através da análise pormenorizada da bibliografia 

sobre  o  tema.  Além disso,  buscou-se  subsídios  na  jurisprudência  e  legislação  tanto  brasileiras 

quanto estrangeiras, na medida em que essas pudessem colaborar com os objetivos propostos. A 

pesquisa jurisprudencial  mostrou-se particularmente rica,  tendo, como dito,  o Supremo Tribunal 

Federal  em  recente  decisão  sinalizado  de  modo  positivo  quanto  à  amplitude  da  substituição 

processual trabalhista garantida às entidades sindicais pelo artigo 8º, III da Constituição Federal. Tal 

decisão, RE 210029 engloba votos e discussões em duzentas páginas ricas em posicionamentos 

divergentes que abriram novos aspectos para a pesquisa.

Deve-se destacar que por se tratar de uma dissertação de mestrado e não de um manual, há 

conceitos jurídicos que são de conhecimento presumido do leitor e que não foram explicitados no 

texto, o que o tornaria excessivamente longo e de tediosa leitura. A intenção foi de cobrir os temas 

propostos sem desgaste com repetições desnecessárias.

Utilizou-se primordialmente o método dialético, indicando os grandes pontos de discórdia 



na doutrina, tanto ao comparar a doutrina processual civil com a trabalhista, quanto ao analisar as 

cizânias internas dessa última. Não foi descartado, porém, a utilização do método comparativo com 

legislações  que  apresentasse  institutos  e  conceitos  similares,  embora  com os  complicadores  da 

necessidade de uma análise de todo o ordenamento jurídico do país de origem, já que a simples 

transposição de determinada norma geralmente não encontra respaldo no sistema a ser transferido. 

É o caso, por exemplo, das regras envolvendo a  class action do direito norte-americano, instituto 

que inspirou a ação coletiva para defesa de direitos individuais homogêneos prevista no Código de 

Defesa do Consumidor  e que representa,  para  a maior  parte  dos autores,  o campo principal de 

atuação da substituição processual trabalhista.

 Também o método histórico foi utilizado, esse para estudar a evolução da massificação de 

conflitos e o surgimento das ferramentas processuais suficientes para enfrentar as necessidades da 

nova realidade, dentre elas a substituição processual. 

Apresentadas as questões que são tratadas no texto, a fundamentação quanto à relevância e 

necessidade  de  estudo  de  cada  um  dos  tópicos  e  demonstrados  os  métodos  pelos  quais  se 

desenvolveu  a  pesquisa,  passa-se  agora  aos  capítulos  que  constituem  a  dissertação  onde  se 

demonstra que a substituição processual trabalhista pode ser um poderoso instrumento de acesso e 

efetividade da justiça do trabalho.



XIX. Conclusões

A dissertação que foi apresentada teve como tema a  “substituição processual trabalhista  

como instrumento de acesso e efetividade da justiça do trabalho”.  Acredita-se,  como indicado 

abaixo, que foi demonstrado (i) a importância da temática do acesso à justiça; (ii) a preocupação da 

ciência  processual  moderna  com  a  efetividade  do  processo;  (iii)  a  existência  de  um  instituto 

específico  de  substituição  processual  trabalhista  diverso da  substituição  processual  civil;  (iv)  o 

cabimento da substituição processual  ampla no processo do trabalho;  (v)  a  necessidade de um 

regramento específico para as demandas envolvendo substituição processual; (vi) a potencialidade 

da substituição processual como instrumento de incremento do acesso e efetividade da justiça do 

trabalho.

O trabalho iniciou-se com discussão sobre o amplo campo do acesso à justiça. Tendo em 

vista  a  necessidade  de  salvaguarda  dos  direitos  fundamentais,  é  o  acesso  à  justiça  um direito 

humano básico instrumental, ou seja, o acesso à justiça garante a efetividade dos demais direitos 

humanos fundamentais por permitir que os mesmos tenham defesa judicial. Nos dizeres já citados 

de  Cappelletti  e  Garth:  “o  acesso  à  justiça  pode,  portanto,  ser  encarado  como  o  requisito 

fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário 

que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”.17(grifo nosso)

O texto identificou a existência de diversos entraves ao acesso à justiça, tanto na esfera geral 

quanto  na específica  do processo do trabalho.  Estudou-se também as  tendências  na busca pela 

superação de tais entraves. 

É  de  se  destacar,  uma  vez  mais,  a  crescente  preocupação  da  doutrina  moderna  com a 

efetividade do processo. O processo tem caráter instrumental, não podendo ser visto como um fim 

em si mesmo. Imprescindível que sua técnica seja voltada à concretização dos direitos consagrados 

no plano material.  A sociedade e a economia de massas levaram a um vertiginoso aumento na 

tendência de coletivização dos conflitos jurídicos, sendo necessária uma resposta à altura por parte 

do direito processual, de modo a cumprir seu escopo maior de pacificação social com justiça. A 

efetividade do processo resta fortemente abalada quando os institutos existentes são inadequados 

para a solução dos novos tipos de conflitos que surgem, daí a necessidade de adaptação de técnicas 

ou criação de novas conforme o tipo de demanda a ser solucionada.

A  substituição  processual  é  instituto  jurídico  identificado  na  doutrina  alemã,  mais 

especificamente por Kohler, adaptado, desenvolvido e difundido através da doutrina italiana na obra 

de Chiovenda. Em uma definição simplista consiste em atuar alguém em juízo em nome próprio 

pleiteando direito alheio. É uma figura de legitimação extraordinária e como tal  somente era,  e 

17  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, op. cit., pág. 12.



ainda  é  no  campo  do  processo  civil,  admitida  em  casos  excepcionais,  quando  expressamente 

autorizado por Lei.  

Na  esfera  do  processo  civil,  como  demonstrado,  a  substituição  processual  somente  se 

consubstancia quando presente uma comunhão de interesses jurídicos entre substituto e substituído 

quanto a uma mesma relação de direito material. Tal compartilhamento de interesses não se observa 

no campo da substituição processual sindical.

Os  casos  envolvendo  substituição  processual  previstos  no  processo  civil  clássico  são 

escassos  e  fortemente  delimitados  por  Lei.  No campo do processo  do trabalho,  à  luz  da  atual 

interpretação da Suprema Corte em relação ao inciso III do artigo 8º da Constituição Federal, a 

substituição processual é ampla e não está adstrita às hipóteses indicadas na legislação ordinária, 

sendo que essas funcionam como guia para a análise dos casos, mas de modo algum constituem rol 

taxativo de hipóteses na esfera processual trabalhista. 

 Não é  supérfluo lembrar  que  a  substituição processual  clássica estudada  no âmbito  do 

processo civil destina-se à solução de casos envolvendo direitos individuais. Na esfera trabalhista, 

por outro lado, a substituição processual se insere em um sistema maior de solução de conflitos 

coletivos  em sentido  amplo  e  mais  especificamente  solução  coletiva  de  demandas  envolvendo 

direitos individuais homogêneos.

A doutrina, em face das diferenças apontadas, chega a afirmar que a substituição processual 

trabalhista somente recebe esse nome por ausência de outra denominação tecnicamente cabível, já 

que  descaracterizada  a  tal  ponto  com  relação  ao  instituto  reconhecido  no  processo  civil  que 

corresponde a categoria jurídica totalmente diversa.

Cabe invocar, apesar de se tratar de capítulo conclusivo, a lição de Ben-Hur Claus, pela 

clareza e pode de síntese ao afirmar que “é necessário extrair, da especificidade do processo do 

trabalho, o substrato científico capaz de afirmar a completa autonomia da substituição processual 

sindical em relação à substituição processual civil clássica, de modo a chegar-se ao reconhecimento 

de que estamos, de fato e em teoria, diante de dois institutos jurídicos distintos. Somente assim 

pode, cada qual, ser adequadamente compreendido.” 18 

Durante  longo tempo se discutiu  o  cabimento  da substituição processual  trabalhista.  No 

período anterior à Constituição de 1988 as hipóteses de cabimento eram restritas aos poucos casos 

que contavam com expressa fundamentação legal.  A promulgação da Constituição de 1988, em 

especial  o  seu  artigo  8º,  inciso  III,  acirrou  a  discussão  que  permaneceu  sem  pacificação 

jurisprudencial nos vinte anos seguintes. A jurisprudência do C. TST sempre foi mais restritiva e até 

2003, ano do cancelamento da súmula nº 310 da citada corte, acabava por limitar a tal ponto a 

substituição processual sindical de forma a esvaziar o instituto. Já o E. STF manteve durante todo o 
18  CLAUS, Ben-Hur Silveira, Substituição Processual Trabalhista, 1ª ed., São Paulo, LTr, 2003, pág. 47.



tempo postura ampliativa, sinalizando para o alargamento da substituição. A questão se pacificou, 

ao menos no âmbito da jurisprudência, ao final de 2007 quando o Supremo Tribunal Federal, em 

julgamento paradigmático, reconheceu que o artigo 8º, inciso III da Constituição consagra hipótese 

de substituição processual ampla, inclusive com legitimidade do sindicato substituto processual para 

a liquidação e execução do julgado.

Na esteira da decisão da corte guardiã constitucional, entende-se que a Constituição autoriza 

de forma geral a substituição processual pelo sindicato. Tal substituição, no entanto, está sujeita à 

observância de critérios gerais, principalmente o enquadramento dos direitos a serem postulados na 

categoria  dos individuais homogêneos  e,  preferencialmente,  na identificação da prevalência  das 

questões coletivas sobre as individuais nas postulações trazidas ao judiciário.

Em que pese a autorização geral constitucional para a substituição processual, não se pode 

deixar de mencionar que há inúmeros problemas que exigem solução prévia à aplicação ampla e 

irrestrita da substituição processual.  É evidente que o instituto necessita,  com urgência, de uma 

completa  disciplina  legal,  evitando-se  a  aplicação  retalhada  de  diplomas  que  somente  geram 

insegurança jurídica.

O argumento de maior relevância em desfavor da substituição processual ampla é a falta de 

representatividade dos sindicatos e a insuficiência do modelo sindical brasileiro para a aplicação 

irrestrita do instituto em análise. Com efeito, o sistema sindical fundado em categorias dificulta 

enormemente a identificação dos beneficiados com a sentença, no caso de não se individualizarem 

os  substituídos  na  petição  inicial,  em  face  da  alta  volatilidade  da  composição  das  categorias 

profissionais.

A falta de normatização específica para a substituição processual implica na aplicação de 

preceitos esparsos e muitas vezes carentes de sistematização. Embora a doutrina aponte no sentido 

da aplicação de um grupo de normas composto, principalmente, pela Constituição Federal, Código 

de Defesa do Consumidor e Lei da Ação Civil Pública, a prática demonstra que a insegurança ainda 

impera tanto entre as partes quanto entre os órgãos julgadores. 

Imprescindível se faz, para a ampliação do uso do instituto da substituição processual, que 

se sistematizem normas específicas para sua aplicação no âmbito do processo do trabalho. Não se 

pode  esquecer  que  o  processo  do  trabalho  conta  com  princípios  e  regras  específicas,  sendo 

necessária a realização de audiências e tentativas de conciliação, ainda que em momento temporal 

diverso daquele dos dissídios individuais. Cumpre lembrar, ainda, as características dos interesses 

substituídos, onde é salutar que o empregado permaneça inominado até o ponto em que isso não 

resulte entrave intransponível aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

Apesar  de  todos  os  problemas  levantados  ao  longo  dessa  dissertação,  conclui-se  que  a 

substituição processual trabalhista é instituto dotado de grande potencialidade para o incremento do 



acesso  e  da  efetividade  da  justiça  do  trabalho.  Com efeito,  desde  que  superadas  as  barreiras 

identificadas e adaptados os conceitos necessários, a substituição processual trabalhista permitirá a 

redução no número de processos submetidos à justiça do trabalho, uma vez que concentraria em 

uma  só  demanda  a  discussão  que  seria  dispersa  em diversas  ações  trabalhistas  individuais  ou 

individuais plúrimas. Esse mesmo aspecto resultaria em uma maior credibilidade do judiciário e 

maior segurança jurídica, já que o feito coletivo seria decidido por um único juiz ou turma quando 

em grau de recurso. Inversamente, as demandas individuais poderiam ser distribuídas a diversos 

juízes distintos,  v.g. em uma cidade como São Paulo onde diversas varas do trabalho dividem a 

mesma competência territorial,  implicando na real possibilidade de decisões díspares para casos 

similares. 

Além da  redução  do  número  de  processos  decorrente  da  concentração  de  demandas,  a 

substituição  processual  permite  o  retro  citado  fenômeno  da  despersonalização  do  trabalhador 

reclamante. Com efeito, uma das maiores limitações da efetividade da justiça do trabalho decorre da 

inexistência no ordenamento jurídico pátrio de qualquer instituto genérico protetor da relação de 

emprego. Assim, em um sistema onde a dispensa imotivada é direito potestativo do empregador, é 

praticamente  nula  a  quantidade  de  postulações  judiciais  realizadas  na  vigência  da  relação  de 

emprego. A substituição processual permite  desvincular,  até  certo  ponto,  o trabalhador da parte 

processual reclamante, ainda que a identificação deva ser realizada no momento da liquidação da 

sentença. 

Ademais,  a  substituição  processual  trabalhista,  por  permitir  o  envolvimento  de  diversos 

trabalhadores em uma só demanda, possibilita a chegada ao judiciário de casos que não o fariam 

individualmente  por  envolverem  interesses  econômicos  muito  pequenos  quando  isoladamente 

considerados e que não animariam partes e advogados a  ingressarem com a ação por conta  da 

relação custo benefício.

Pode-se destacar também, ainda que em tese, que a valorização da entidade sindical como 

substituto processual pode potencializar sua representatividade, bem como a qualidade técnica da 

defesa dos interesses dos trabalhadores, sendo que a deficiência nesse último ponto inclui-se dentre 

as responsáveis pela precarização dos direitos dos trabalhadores.

Assim, desde que corretamente delimitada e munida de ferramentas processuais coerentes e 

sistematizadas,  a substituição processual trabalhista será valoroso instrumento de incremento do 

acesso e efetividade da justiça do trabalho.

Para finalizar, deve-se destacar que apesar da conclusão animadora indicada acima, a mesma 

não ira se concretizar enquanto não forem solucionados pontos chave envolvendo a substituição 

processual, mais especificamente a reforma sindical, destacando-se a questão da representatividade 

e do anacronismo da divisão por categorias; e a sistematização das normas processuais aplicáveis à 



substituição, com destaque para as normas envolvendo legitimação para agir, disciplina da coisa 

julgada e, principalmente, normas para regulamentação da liquidação e execução da sentença.

Enquanto não forem efetuadas as reformas acima, apesar do instituto não poder desenvolver 

seu máximo potencial, não terá que ser esvaziado. Como demonstrado, é possível, embora não seja 

o ideal, a aplicação à substituição processual trabalhista das normas contidas no Código de Defesa 

do Consumidor para a defesa coletiva dos direitos individuais homogêneos.
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