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Sustentação Oral. Inscrição prévia. Inobservância
do prazo regimental. Impedimento. Violação à
prerrogativa do advogado, ao princípio do
contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal



Ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça CNJ), entendeu que o
acesso aos autos de processos e a sustentação oral, em fundamentação
antecipada, são direitos garantidos aos advogados e estão previstos pelo
Estatuto da Advocacia.

Com efeito, qualquer restrição ou negativação à prerrogativa do advogado
de exercer o direito de defesa do seu cliente, atinge diretamente o direito
fundamental ao livre e pleno exercício profissional.

É na sustentação oral que o advogado pode apresentar pessoalmente ao
Colegiado os argumentos sustentados nas peças processuais,
oportunidade em que os dados fáticos e jurídicos ligados ao julgamento
podem ser detalhadamente explorados.

O Estatuto da Advocacia, em seu artigo 7º, IX, garante o uso da palavra
perante os órgãos jurisdicionais e administrativos, sem estabelecer
diferenciação à matéria em discussão, nem a limitação do tempo.

Esse tema tem sido objeto de bastante discussão
na seara jurídica, na medida em que alguns
Tribunais Regionais do Trabalho têm negado
direito à sustentação oral ao advogado, em face
de inobservância do prazo regimental para
inscrição prévia e, ainda, ausência de inscrição
prévia, gerando enorme insatisfação dos
profissionais, que a despeito de manifestarem
seus protestos, tem sido mantida a negativa pelo
Colegiado.



Artigo 7º. São direitos do advogado:

IX - sustentar oralmente as razões de qualquer recurso ou processo, nas
sessões de julgamento, após o voto do relator, em instância judicial ou
administrativa, pelo prazo de quinze minutos, salvo se o prazo maior for
concedido”.

Inobstante, a inviolabilidade por atos e manifestações no exercício
profissional, são prerrogativas também asseguradas aos advogados,
previstas diretamente na Constituição Federal.

Nesse cenário, forçoso concluir que os regimentos internos estão
formalmente subordinados à lei. São atos normativos infralegais, que não
podem vulnerar normas constitucionais ou as leis, sob pena de perda de
validade e eficácia.

O Tribunal Superior do Trabalho, de igual forma, se posicionou que a
inscrição prévia tem como única finalidade organizar a pauta, portanto, a
negativa de sustentação oral pelo advogado, implica em flagrante violação
à prerrogativa do advogado, principalmente porque não há qualquer
prejuízo aparente que justifique a negativa à defesa incondicional do
cliente.

Com base nesse entendimento, o Tribunal Superior do Trabalho anulou
julgamento do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas-
SP), pois a corte havia negado essa prerrogativa ao representante de um
trabalhador, Processo RR-1743-78.2012.5.15.0132.

Entenda a decisão do TST:
O relator do recurso, ministro Alexandre Agra Belmonte, afirmou que a
inscrição prévia é comum em regimentos de tribunais, mas deve ser vista
“apenas como forma de racionalizar os trabalhos nas sessões”.

De acordo com o Ministro, não se pode permitir que uma norma
meramente instrumental — que assegura apenas a preferência na
ordem de julgamento — seja elevada a patamar superior aos princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal.



Belmonte observou que a controvérsia não é inédita no TST e já foi
examinada tanto pelo Tribunal Pleno quanto pela Subseção 1
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1).
Assim, por unanimidade, a 3ª Turma deu provimento ao recurso de revista
para anular a decisão proferida no recurso ordinário e determinar o retorno
dos autos ao TRT da 15ª Região, a fim de que promova novo julgamento,
assegurando-se ao advogado o direito à sustentação oral.
No processo RR 2582-64.2011.5.12.0054, tendo como relator da ação no

TST, ministro Emmanoel Pereira, citou decisões anteriores do tribunal em
que o mesmo entendimento foi aplicado, como a da Subseção I
Especializada em Dissídios Individuais de julho de 2013 (RR 131000-
35.2005.5.03.0004).

“Aos advogados assiste o direito público subjetivo de, em processo
judicial, valer-se da prerrogativa de utilizar a palavra, da tribuna, em favor
de seus clientes, mesmo nas hipóteses em que não externada tal intenção
mediante inscrição prévia para o exercício da sustentação oral”, registrou
no acórdão.

No Superior Tribunal de Justiça (STJ), além do constante aprimoramento
dos serviços e instalações adequadas para os advogados, temas relativos
às prerrogativas e aos direitos inerentes à advocacia são constantes nas
pautas de julgamento. Entre os assuntos abordados pelos ministros, estão
a validade de atos de intimação, a extensão da imunidade dos
profissionais e o direito a certos atos de defesa, como as sustentações
orais.

Lembrando lições da doutrina, Nancy Andrighi afirma que é intrínseco ao
princípio do contraditório permitir que a parte não apenas seja ouvida pelos
julgadores, mas que possa participar dos julgamentos em condição de
influenciar, efetivamente, na tomada de decisão.



Trata-se, portanto, de dever imposto, de forma cogente, a todos os
tribunais, indistintamente, em observância aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa.

Assim, demonstrado à saciedade a indispensável e necessária atuação do
advogado no funcionamento da Justiça, cuja profissão adquiriu status
constitucional (art. 133), sendo um dos pilares a garantir o Estado
Democrático de Direito, por prestar serviços públicos e exercer função
social, a advocacia ainda se depara com situações constrangedoras, que
definem autoritarismo e abuso de poder sem precedentes e sem respaldo
no ordenamento jurídico, em flagrante violação ao princípio do
contraditório, da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes -
artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

Como o grande jurista brasileiro Rui Barbosa dizia: “Ninguém é indigno de
defesa”.

Luciana Sousa
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