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“Hegel observa em algum lugar que todos os grandes 

fatos e personagens históricos do mundo ocorrem, por 

assim dizer, duas vezes. A história se repete, a primeira 

vez como tragédia, e a segunda como farsa.” 

Karl Marx. 

 



RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir o acesso à justiça no Brasil como o mais 

“básico dos direitos humanos” e o modo como ele vem sendo conduzido no país desde o surgimento 

de sua civilização até os dias de hoje. Nessa mesma linha cronológica e de raciocínio, o tema aborda 

também a gratuidade de justiça para seu acesso, com o Estado detentor do monopólio da jurisdição. 

Por fim, neste trabalho de conclusão de curso, serão debatidas as crises pelas quais passa a 

jurisdição ao longo dos anos e sua evolução, bem como possíveis alternativas e soluções a estas 

crises. 
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ABSTRACT 

 

The following thesis has the objective of discussing the access to justice in Brazil as the most 

“basic of human rights” and how it has been conducted in the country since the emergence of its 

civilization until nowadays. In this same chronological and reasoning line, the theme also 

approaches the gratuitousness of justice for its access, with the State holding the monopoly of 

jurisdiction. That way, in this undergraduate thesis, will be discussed the crises through which 

jurisdiction passes over the years and its evolution, as well as possible alternative solutions to these 

crises. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Dotada de profundas alterações, a contrarreforma trabalhista impacta a classe trabalhadora 

não só no aspecto individual como também coletivamente, mudando o modo de interação entre 

trabalhadores e seus patrões, beneficiando os donos dos meios de produção em aspectos formais e 

materiais de direito. A contrarreforma trabalhista passa a impactar diariamente a vida de toda a 

classe proletária, desde o trabalho formal ao informal, no que tange ao exercício de seus direitos e 

legitimidade. É necessário discutir sobre as consequências futuras e determinantes além de expor 

suas mazelas. 

Para a máquina produtiva, é de vital importância a sobrevivência da classe proletária, que 

está sendo fortemente prejudicada com medidas antipopulistas – medidas políticas praticadas por 

líderes que são destoantes ao desejo das massas - do atual governo. É essencial colocar em destaque 

uma classe que necessita fortemente de atenção e que para ter cada um de seus direitos positivados, 

teve que lutar bravamente contra um sistema capitalista e opressor, voltado somente ao acumulo 

de riquezas e de interesses do capital estrangeiro.  

“O evidente recesso do estado democrático de direito põe em prova toda uma classe que teve 

o auge de suas lutas no fim da década de 70 e início dos anos 80, com a bruta ascensão em cenário 

nacional da classe operária e da força de sua união, fortalecendo o poder sindicalista na luta de 

classes.(AROUCA, Carlos, p. 98)1 

Presume-se que as leis trabalhistas deveriam reger as relações da justiça do trabalho em prol 

do trabalhador, minimamente auxiliando-o, dada a relação clara de hipossuficiência. 

Na análise estrutural da palavra reforma, obtêm-se o seguinte significado: “mudança 

introduzida em algo para fins de aprimoramento e obtenção de melhores resultados”. 2 O que 

certamente, não acontece.  

Considera-se então, que desde a interpretação da simples estrutura de seu nome popular, até 

sua interpretação completa de forma sistemática, a lei 13.467/17 nasce de forma equivocada e 

                                                                            
1 AROUCA, Carlos J. Organização Sindical no Brasil: Passado – Presente – Futuro (?). S.l.: LTR, 2019. 

2 AURÉLIO. Dicionário Aurélio de português online. Verbete: Reforma. 2019. Disponível em: 

<https://dicionariodoaurelio.com/>. Acesso em: 01 jun. 2019. 

 



altamente parcial em meio a uma crise política e econômica, pós impeachment da presidenta Dilma 

Rousseff. 

Os fatores sociais impactados na gratuidade de justiça e seus reflexos no acesso a justiça do 

trabalho, advindos com o projeto nº 38 de 2017, sancionado pelo então presidente Michel Temer 

(pós impeachment), posteriormente promulgado na lei 13.467/17, são muitos. O entendimento 

metodológico trazido fere a Constituição Federativa brasileira de 1988, no que tange aos direitos e 

garantias individuais. As leis trabalhistas deveriam trazer em si, o princípio básico da equiparação 

de forças. 

 Espelhada na reforma trabalhista ocorrida na Espanha, país que vive uma realidade social 

bem distante da que enfrentamos no Brasil, a contrarreforma vem com o discurso de fomento e 

criação de mais postos de trabalho, porém, estima-se que no Brasil aconteça o mesmo que 

aconteceu na Espanha, o surgimento e o crescimento dos subempregos3. Segundo a ANAMATRA 

4(Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho) a reforma trabalhista é 

inconstitucional e um grande retrocesso social, denominando ainda de “aberração imposta por 

Michel Temer". 

Ainda segundo a instituição, o intuito do governo é desinchar o judiciário e promover a menor 

intervenção estatal nas relações de trabalho, porém, o que os magistrados da área esperam, é um 

maior acumulo de litigiosidade, aumento de demandas e de insegurança jurídica, até que se 

construa uma jurisprudência em torno dessas novas regras impostas.  

Proposta e sancionada, a contrarreforma trabalhista, assim como todas as medidas 

antipopulares do atual governo, foi surpreendentemente aprovada em tempo recorde.  

Desmazelo e sucateamento dos sindicatos, não necessidade dos mesmos mais em acordos e 

negociações coletivas e de demissões em massa. Mitigação cada vez maior de uma instituição 

criada para tentar equilibrar a balança de forças entre trabalhador e grandes empresas, trazendo ao 

fim o princípio da adequação setorial negociada.  

 De acordo Filho, a avaliação é de que a reforma é a medida mais prejudicial à classe 

trabalhadora já adotada no país, com o agravante de ser aplicada em um momento de crise 

                                                                            
3 Subemprego é uma situação econômica localizada entre o emprego e o desemprego, ou seja, emprego em condições 

precárias 
4 FENAE. Juízes do trabalho consideram reforma trabalhista inconstitucional. Fenae - Federação Nacional das 

Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal.  13 de jul. de 2017.  Disponível em: 

<https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/juizes-do-trabalho-consideram-reforma-trabalhista-

inconstitucional.htm>. Acesso em: 11 de ago. de 2018 

https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/juizes-do-trabalho-consideram-reforma-trabalhista-inconstitucional.htm
https://www.fenae.org.br/portal/fenae-portal/noticias/juizes-do-trabalho-consideram-reforma-trabalhista-inconstitucional.htm


econômica.  Com base na opinião dos juristas e no simples senso comum na análise do dispositivo, 

é fácil entender por que a nova reforma trabalhista é ilegítima em todos os aspectos. 

 O impacto da Lei 13.467/2017 na sociedade como um todo é prejudicial e nocivo, porém, 

ainda mais duro na classe obreira. O artigo 5° da Magna Carta é categórico ao afirmar, em seu 

caput, que “todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 1988). 

Entretanto, na justiça do trabalho, ao contrário da civel, a lide já nasce com uma discrepância de 

forças entre as partes, com vários critérios para de se identificar essas disparidades, dado fato, nada 

mais justo que uma legislação temática que regesse com mais atenção a parte mais frágil. 

 Por mais confuso que seja inicialmente, é preciso combater a positivação, o tratamento, e a 

formação jurisprudencial que visa igualar as partes perante o judiciário trabalhista. Ao interpretar 

a nova legislação que trata do tema muitas vezes de maneira genérica, utilizando assim critérios 

cruéis para com a classe obreira, entende-se que a discriminação pode ser intencional ou não, 

derivada de lei e de prática, em detrimento aos grandes e milionários empresários. 

  Um país que tem apenas 130 anos de história republicana, e que almeja ainda a totalidade 

de sua democratização, segue a passos largos na via antidemocrática ao retirar direitos da base da 

pirâmide estrutural do país. O artigo 1º da Constituição já coloca como fundamento da república a 

dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (inciso III e IV da 

CRFB, BRASIL, 1988).  

“A valorização do indivíduo em seu trabalho está intimamente ligada à sua dignidade, pois 

em uma sociedade capitalista, ele se mostra como a oportunidade de fazer o indivíduo se sentir útil 

e ser capaz de transformar sua própria realidade”, (FERNANDES, 2013, s.p) considerando que a 

única saída possível, é enraizar a jurisprudência e elevar o trabalhador como desfavorecido em todo 

o trâmite da ação judicial, seja ela coletiva ou não. 

 Apesar de ampla, a necessidade social de tratar o assunto e delimita-lo se faz necessário e 

objetivo. A temática também trata sobre a proteção do mercado de trabalho para toda a classe 

trabalhadora, que será o foco deste trabalho, buscando também avaliar com um significativo 

enfoque a gratuidade da justiça. 

 Anteriormente a lei 13.467, já existia legislação tratando do tema, tendo a lei vindo 

posteriormente para atualiza-la e completa-la. No entanto, para significativa compreensão de todo 

o contexto, é necessário aprofundar em suas motivações para entender os fundamentos que levaram 

o legislador a criar a norma. Por isso, o primeiro capítulo desta obra procura fazer uma análise 



histórica sobre o acesso à justiça no Brasil, desde o período colonial até os dias de hoje, a princípio 

de forma mais ampla e concluindo mais especificadamente, na questão da justiça gratuita como 

processo relevante de acesso.  

 No segundo capitulo, há a análise qualitativa das fontes e das normas da lei 13.467, 

juntamente com o ordenamento anteriormente vigente, das normas Constitucionais superiores que 

vão contra vários dispositivos da lei, juntamente com a análise da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5.766, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos 

que alteram a gratuidade da justiça dos trabalhadores que comprovem insuficiência de recursos. 

 No terceiro capítulo do presente trabalho, objetiva-se traçar de que forma a lei 13.467 tem 

impactado no cotidiano de quem por ela é afetado e explanar por números, gráficos e pesquisas o 

modo como o judiciário foi impactado a respeito do tema já delimitado. também pretende expor 

quais as dificuldades o reclamante (pessoa física) teria ao ajuizar nova demanda judicial após a 

reforma. Considera ainda que a condição do obreiro na justiça do trabalho, conforme se verificará 

na pesquisa apresentada, o deixa vulnerável. 

 A metodologia aplicada se dá através de um estudo qualitativo, auxiliado de revisão literária 

e estudo gráfico comprovativo das declarações postuladas, amparando as discussões aqui 

propostas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  CAPITULO I 

DO INÍCIO DO ACESSO À JUSTIÇA NO BRASIL 

 

1.1  Ordenações oriundas dos governantes de Portugal 

 

O histórico da assistência judiciária teve real início no Brasil em 1824, quando o país acabou 

de se desvincular como colônia portuguesa em 1821, mas ainda vivia sob o regime europeu. Em 

1603, quando foram promulgadas as ordenações Filipinas, o país tinha acabado de se tornar uma 

colônia de exploração da Metrópole Portugal.  

Garantir o território além de conquista-lo era preciso, então em 1530, trinta anos após o 

descobrimento, uma expedição saindo de Portugal foi comandada por Martim Afonso de Souza, 

cujo objetivo era organizar a defesa e povoamento do litoral da colônia brasileira, no intuito de 

garantir e firmar o território como Português. Iniciava-se então o prelúdio da colonização. 

 Após o início da colonização, houve migração e a construção dos alicerces de uma sociedade 

tornou-se real, tornando necessário um ordenamento jurídico que regesse e intercedesse sobre as 

trocas e interações das pessoas que aqui se encontravam. 

De modo tímido, deu-se o começo do embasamento jurídico assistencial da gratuidade de 

justiça ainda no Brasil colônia, quando era vigente o ordenamento Filipino. A sociedade Portuguesa 

da época exigia códigos bem complexos, já que a desenvolvida Portugal era uma potência europeia 

dos séculos XV e XVI. As ordenações Manuelinas, vigentes até então, não comportavam mais a 

estrutura social que Portugal atingira, sendo necessário uma atualização do corpo normativo. Ainda 

que a tentativa fosse inserir algum tipo de assistência aos mais necessitados no âmbito do judiciário, 

pouco se fez durante esse período. A promessa de uma mínima atenção e cuidado de inserir os 

economicamente frustrados no devido processo legal, aconteceu mais de 200 anos depois em 1824, 

quando foi promulgada primeira carta magna genuinamente brasileira:  

 

“DOM PEDRO PRIMEIRO, POR GRAÇA DE 

DEOS, e Unanime Acclamação dos Povos, Imperador 

Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil : Fazemos 

saber a todos os Nossos Subditos, que tendo-Nos requeridos o 

Povos deste Imperio, juntos em Camaras, que Nós quanto 

antes jurassemos e fizessemos jurar o Projecto de 



Constituição, que haviamos offerecido ás suas observações 

para serem depois presentes á nova Assembléa Constituinte 

mostrando o grande desejo, que tinham, de que elle se 

observasse já como Constituição do Imperio, por lhes merecer 

a mais plena approvação, e delle esperarem a sua individual, 

e geral felicidade Politica : Nós Jurámos o sobredito Projecto 

para o observarmos e fazermos observar, como Constituição, 

que dora em diante fica sendo deste Imperio a qual é do theor 

seguinte: CONSTITUICÃO POLITICA DO IMPERIO DO 

BRAZIL, EM NOME DA SANTISSIMA TRINDADE” 

  

Apesar de manter os princípios liberais, a primeira e única constituição monárquica, a 

primeira a reger todo o território brasileiro, fortalecia ainda mais o poder do imperador, foi uma 

constituição outorgada (efetivada sem participação popular), porém, pioneira ao estabelecer 

direitos civis.   

 

1.2 Primeiras Constituições nascidas no território brasileiro 

 

Fazia-se necessária uma carta magna, era de vital importância legitimar o novo Império após 

o fim do regime português. Então, em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou a primeira 

Constituição do Brasil. A Constituição Federativa brasileira de 1824 foi a primeira e única 

Constituição Federal do Brasil Império, bem como a primeira Constituição a reger todo o território 

nacional até então. A nova constituição vigente já nascera alienada e retrógada. Poder moderador 

concentrando todos os poderes na mão do imperador, voto baseado no poder aquisitivo ou 

censitário, determinação do Catolicismo como religião oficial do Estado. 

Em 1870 um passo largo foi dado em direção ao direito ético e moral de acesso à justiça. 

Nabuco de Araújo, estadista nascido em uma família de renome, que detinha grande prestigio na 

Bahia por ser pioneira na briga abolicionista, o ex-ministro da Justiça, tornara-se instituído no cargo 

de presidente do recém-criado Instituto dos Advogados do Brasil (IAB), que posteriormente daria 

origem  à Ordem dos Advogados do Brasil. Logo, Nabuco seria convidado em 1872 para a criação 

do Código Civil, porém, veio a falecer posteriormente e não concluindo o projeto. 

 



“Nabuco de Araújo distingue-se fortemente do seu conterrâneo: 

enquanto Teixeira de Freitas primava pela refinada técnica 

intelectual, dominando os maiores pensadores de sua época e criando 

soluções jurídicas originais e teoricamente refinadas, Nabuco de 

Araújo caracterizava-se pelo senso de praticidade, tratando o direito 

como uma ciência social aplicada, intrínseca à realidade. Seu Código 

Civil não seria a obra de um filósofo - como o Esboço de Teixeira 

de Freitas - mas sim de um estadista preocupado com os efeitos 

práticos da lei.”5 

 

Dava-se início a tentativa de inserção de um modo menos focado no total positivismo da 

norma, contrariando o caminho do laissez-faire6. Inserido nos acontecimentos e discussões que 

circundavam em alguns países europeus como a França pós revolução, sob essas circunstâncias e 

baseado na convivência que aqui se instaurava, Nabuco de Araújo tornara-se o presidente  do 

Instituto dos Advogados do Brasil, um conselho para “assistência judiciária aos indigentes nas 

causas cíveis e criminais, dando consultas e encarregando da defesa dos seus direitos aos mais 

pobres e necessitados. (HIRATA, Alessandro. 2002, p. 2) 

Havia o preconceito com as classes ditas inferiores e até a privação de alguns direitos. 

Isonomia e a imparcialidade do magistrado não eram princípios basilares no devido processo legal, 

antagônico ao ordenamento jurídico atualmente vigente. Contemporaneamente, a primeira 

condição para que o magistrado possa exercer a função jurisdicional é imparcialidade do juiz.  

À época, a composição do corpo magistral do poder judiciário, era estabelecida por formação 

de amizade ou parentesco com a Família Real Portuguesa. Como a base da economia à época, a 

aristocracia brasileira era formada pelos detentores de terras, ou seja, assim que vinham para o 

Brasil, recebiam grandes latifúndios e se tornavam detentores de terras ou glebas, como eram 

chamadas na época.  

 O Juiz ou Ouvidor-Mor – nome dado a quem exercia a magistratura - eram latifundiários e donos 

de escravos, notoriamente ligados aos interesses das oligarquias e elite da qual faziam parte. 

Corriqueiramente, havia trocas de favores e tráfico de influência dos magistrados que aqui se 

encontravam. Tratando-se- dessa estrutura judicial, era impossível um devido processo legal, com 

um juiz imparcial que ofertasse princípios básicos como o do contraditório e o da ampla defesa. 

O Brasil já não era mais colônia portuguesa, porém, Portugal ainda detinha bastante influência 

                                                                            
5 HIRATA, Alessandro. Notáveis do Direito: O estadista Nabuco de Araújo. Jornal Carta Forense. 12 de fev. 

2012.Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/o-estadista-nabuco-de-araujo/8273>. 

Acesso em: 12 de jan. 2019 
6 Expressão de origem francesa, que simboliza o liberalismo econômico em sua mais pura forma. 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/o-estadista-nabuco-de-araujo/8273


sob o território, era necessário um conjunto de regras e normas que viabilizassem a convivência 

em comunidade no seguimento civil, administrativo e penal. 

O acesso à justiça é o bem mais básico que o ser humano pode ter, talvez o primeiro desde 

o início de sua vida, seguindo um dos princípios mais basilares do direito, que é a elevação da 

dignidade da pessoa humana, princípio base que possibilita acesso do indivíduo a atuar em defesa 

de seus direitos. Como afirma Cappelletti, o acesso do ser humano a uma ordem jurídica justa 

não é apenas um preceito social fundamental, “ele é, também, necessariamente, o ponto central 

da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos 

objetivos e métodos da moderna ciência jurídica.” (Cappelletti e Garth, 1988). 

Ainda parafraseando Cappelleti, sobre o acesso à justiça e sua eficácia que infelizmente ainda 

é menosprezada, segundo ele, o acesso à justiça no brasil ainda é “encarado como 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”. Ainda sobre a temática, 

Cappelletti indaga que “paradoxalmente, nossas estruturas de ensino jurídico, práticas judiciais, 

hábitos profissionais, pesquisas e teorias jurídicas, prestação de serviços legais, etc., não tem dado 

o devido valor ao tema “acesso à justiça”.  

 O acesso à justiça só será alcançado em sua plenitude, quando durante todo o processo 

judicial, procurar-se apenas a finalidade de sua obtenção formal, ficando claro que o resultado final 

de qualquer querela deve ser em sua natureza, desde o início de seus primeiros atos, até o ultimo, 

seja pacificar o conflito em xeque. Nada é mais nocivo processualmente do que a morosidade da 

resolução da lide. Seja entre ligantes, ou não, a postura do judiciário brasileiro é  conhecidamente 

morosa, o que tem acabado com dia-após-dia com a credibilidade e confiabilidade que o sistema 

ainda goza. 

 

Através da evolução cronológica das normas internacionais, é de fácil percepção que o 

pressuposto do acesso à justiça como o bem mais básico de todos, é tão importante que possui 

caráter universal e consta no artigo 10º, da Declaração Internacional dos Direitos Humanos de 

1948, editada após a 2º Guerra mundial, com a população ainda abalada pelos horrores da guerra 

civil, nada representa melhor a falta de acesso à justiça que os campos de concentração alemãs, 

onde morreram milhões de pessoas. Após essas vitórias de positivações internacionais, vieram 

ainda Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (PISDCP), de 19 de dezembro de 1966, 

e no artigo 8 (item 1) da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 



Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, que enuncia de forma específica o direito de acesso à 

jurisdição trabalhista, respectivamente: 

 

Artigo 10° - Toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, a 

que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por 

um tribunal independente e imparcial que decida dos seus 

direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em 

matéria penal que contra ela seja deduzida. 

 

“Artigo 14. 1. Todas as pessoas são iguais perante os 

tribunais e as cortes de justiça. Toda pessoa terá o direito de 

ser ouvida publicamente e com devidas garantias por um 

tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

por lei, na apuração de qualquer acusação de caráter penal 

formulada contra ela ou na determinação de seus direitos e 

obrigações de caráter civil. [...]”. 

 

“Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas 

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 

tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido 

anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação 

penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus 

direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou 

de qualquer outra natureza” 

 
 

A Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1934, apesar de ter sido a constituição menos 

duradoura em toda a história brasileira (vigorando apenas um ano), trazia em baila a necessidade 

da assistência judiciária e advocatícia. Não foi à toa que a Constituição Federativa de 1934 nascia 

sob uma influência direta da Revolução Constitucionalista de 1932, forçando a eleição de uma 

nova assembleia Constituinte pós revolução. A revolução Constitucionalista de 1932 foi tão 

importante que o dia 9 de julho é a data cívica mais importante do estado e feriado estadual em São 

Paulo. 

Importantíssimo ressaltar a Constituição de 1934, como a primeira do Brasil a reger sobre 

legislação trabalhista, a criação dos Tribunais de Trabalho, e a institucionalização da liberdade 

sindical. 



Redigida inicialmente com os ideais de organizar um regime democrático, que assegurasse 

à nação, a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico, segundo o próprio 

preâmbulo, foi a primeira a trazer o princípio da igualdade perante a lei, instituindo que não haveria 

privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissão própria ou dos pais, 

riqueza, classe social, crença religiosa ou ideias políticas. Trazia em seu corpo, no artigo em seu 

texto no artigo 113, n. 32, no contexto dos Direitos e Garantias Individuais a positivação do tema. 

Artigo 113, n. 32 - A união e os Estados concederão 

aos necessitados assistência judiciária, criando, para esse 

efeito, órgãos especiais e assegurando a isenção de 

emolumentos, custas, taxas e selos" 

 

Ainda neste diapasão, da introdução judicial e da ascensão da dignidade da pessoa humana, 

em 1946 tivemos um marco histórico, a promulgação da nova Constituição do Estados Unidos do 

Brasil. Concebida através de Assembleia Constituinte realizada no território, já era de se esperar 

que não retroagiria, e que a ideia outrora concebida e continuada desde os ordenamentos Filipinos 

de que era necessária uma proteção tutelada pelo Estado aos mais necessitados, viria ainda como 

mais fulcro, onde efetivamente podemos perceber no o artigo 141, par. 35 daquela constituição: 

 

“Art. 141 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos 

concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à 

propriedade, nos termos seguintes:(...) 

 

 

§ 35 - O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, 

concederá assistência judiciária aos necessitados.” 

Segundo Cappelletti e Garth, a expressão “Acesso à justiça”, é reconhecidamente de difícil 

definição. 

“Além do dever do sistema de ser igualmente acessível a todos que 

buscam a tutela jurisdicional do estado, este, deve também atender a 

demanda social e atender a resultados que sejam individualmente e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a


socialmente justos, tornando efetivos e não meramente simbólicos, 

os direitos do cidadão comum.”7  

 

Assumindo um caráter mais coletivo do que individual, moldado nos novos conceitos de 

direitos humanos, os quais foram perfeitamente delineados pela moderna Constituição Francesa de 

1946, concebendo a definitiva questão de que o estado se faz inevitavelmente necessário para 

assegurar o gozo de todos os direitos sociais básicos com sua intervenção. Ao passo dos 

movimentos sociais libertários da pragmática positividade das normas, o Brasil respira ares 

democráticos e constituintes, com a também promulgação da Constituição brasileira de 46. A mesa 

da Assembleia Constituinte, elaborada por Eurico Gaspar Dutra, então presidente (1946-1951), 

promulgou Constituição dos Estados Unidos do Brasil ,que definiu a atual separação tripartite dos 

poderes, igualdade de todos perante a lei, extinção da pena de morte, etc. 

 O período fizera com que já tivesse ocorrido duas eleições diretas, a de Getúlio Vargas e a 

de Juscelino Kubitchek. A partir disso, seria dado o início de dois marcos históricos. A CLT foi 

criada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo presidente Getúlio 

Vargas, durante o período do Estado Novo. A Consolidação foi assinada pelo então presidente no 

Estádio de São Januário (Club de Regatas Vasco da Gama), que estava lotado para comemorar o 

feito8. Em 05 de fevereiro de 1950; no Rio de Janeiro; no 129º ano da Independência e 62º ano da 

República, Eurico Gaspar Dutra, atual presidente vigente no Brasil, oriundo de origem militar, 

promulgou a Lei 1.060 de 1950, que estabelecia normas para a concessão de assistência judiciária 

aos necessitados, entrando em vigor num período de vacância 30 dias após sua publicação no diário 

oficial. 

Chegávamos enfim, ao patamar da incialmente desejável sobre ascensão humanizada dos 

necessitados dentro do âmbito no judiciário brasileiro. A lei 1.060/1950 inovou ao trazer à tona 

uma efetiva e mais delicada discussão sobre a intensa necessidade não só da abertura do judiciário 

para aos necessitados, mas, para uma conservação deste ato. Ao proporcionar um acesso mais 

equânime de todos à justiça, tutelou-se o interesse de uma grande parcela da sociedade, que 

                                                                            
7 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. 1988, pag. 08 
8 24º Região, Tribunal Regional do Trabalho. História, a Criação da CLT. JUSBRASIL. 06 de jul. 2013. Disponível 

em:<https://trt-24.jusbrasil.com.br/noticias/100474551/historia-a-criacao-da-clt>. Acesso em: 03 de jul. 2019. 

https://trt-24.jusbrasil.com.br/noticias/100474551/historia-a-criacao-da-clt


inicialmente, estava a periferia de tal acesso. Segundo dados estatísticos da época, em 1950, apesar 

da ascensão da República, cerca de 50% da população era analfabeta. 9 

Torna-se inconcebível cogitar que uma população que em sua metade é analfabeta, tenha um 

tratamento coerente e isonômico no judiciário. O Brasil é um país onde mesmo no século XXI e 

com toda a tecnologia que possuímos, grande parte da população desconhece sua gama de direitos, 

quiçá uma população que era metade analfabeta. O Campo do psicológico também é afetado, 

demandante e demandando ao início da lide, tornam-se figuras ansiosas, sofrendo com o mal de 

um judiciário estagnado e moroso. Tantos fatores corroboram para o enfraquecimento da estrutura 

de tutela exclusivamente estatal, possibilitando assim, que apenas parcela da população tenha 

acesso a garantias dispostas. É contundente o posicionamento dos autores Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth: 

“A capacidade jurídica pessoal, se relaciona com as 

vantagens de recursos financeiros e diferenças de educação, 

meio e status social, é um conceito muito mais rico, e de 

crucial importância na determinação da acessibilidade da 

justiça. Ele enfoca as inúmeras barreiras que precisam ser 

pessoalmente superadas, antes que um direito possa ser 

efetivamente reivindicado através de nosso aparelho 

judiciário.”10 

 

Um dos principais artigos da 1.060/1995, o artigo 4º, teve seu texto base modificado. Com o 

advento da Lei 7.510/1986, que dava nova redação aos artigos 1º e 4º, promulgada por José Sarney 

em 4 de julho de 1986, no 165º ano da Independência e 98º da República.  

Com o monopólio da Justiça por parte do Estado, fica evidente que o acesso a ela se torna 

mais difícil, nada mais justo que criar meios de acesso aos menos favorecidos. Deste modo, temos 

o advento da Lei 1060/1950. Juntas, a Lei 1060/1950 e a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, corroboravam que com o monopólio da jurisdição. Porém, competia também ao 

                                                                            
9 INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 2019. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Mapa+do+analfabetismo+no+Brasil/a53ac9ee-c0c0-4727-

b216-035c65c45e1b?version=1.3>. Acesso em: 15 de jun. de 2019. 

 
10 CAPPELLETTI, Mauro, GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, S.I.: Sergio Antonio Fabrins Editor, 2015, p. 8 
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Estado fornecer os meios necessários de acesso à justiça a todos aqueles que dela necessitassem e 

não tivessem condições financeiras para pagar por seus serviços e taxas. Com a modificação, o 

texto adotado e melhorado, passou a ter as seguintes características: 

Art. 4º A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, 

mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de 

que não está em condições de pagar às custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família. 

 

Tratava-se de um expoente evolucional na tutela das normas para a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados. A partir de então, apenas o sinal inicial da hipossuficiência por simples 

afirmação de próprio punho - de que não consegue arcar com as custas e taxas judiciais- já bastava 

para que a parte processual já fosse digna a ser concebida com a gratuidade de justiça. 

Atualmente, a lei 1060/1995 foi basicamente toda revogada pela 13.105/2015, mais 

conhecida como Novo Código de Processo Civil brasileiro. Mais moderno e com aspectos 

processuais que evoluíram junto com a sociedade, o novo código de processo civil versa sobre a 

gratuidade de justiça do artigo 98 ao 102. Oportunidade da gratuidade para pessoas jurídicas, 

modulação e parcelamento, gratuidade de justiça para atos periciais, interpretes, tradutores, 

atividades extra cartoriais... o novo código de processo civil é exímio quando se trata de do acesso 

à justiça. A baila da do artigo 98, temos:  

Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 

 

 Facilmente encontrado no artigo 101, caput, o remédio processual cabível, caso o magistrado 

entenda pelo indeferimento da gratuidade de justiça no caso concreto, o que abrange  ainda mais a 

sensibilidade de institucionalizar o acesso à justiça, dado que até para uma negativa inicial do 

pedido, há direito líquido e certo de uma revisão da decisão em instância superior . 

 É de extrema relevância a sobriedade e diferenciação sobre os conceitos de assistência 

judiciária/jurídica e gratuidade de justiça. Diferentemente da gratuidade de justiça, onde o 

solicitante, já integrante de um dos polos do processo ou lide, solicita mediante boa-fé e com 



prerrogativa de veracidade a isenção das taxas ou custas judiciais, selos postais e demais despesas 

que o regerem o trâmite comum de um processo, na assistência judiciária gratuita o requerente deve 

se dirigir à defensoria pública, se tratando de uma instituição pública prestadora de assistência 

jurídica gratuita a pessoas que não possam pagar por esse serviço. O artigo 5º da atual constituição 

vigente, de hierarquia máxima legislativa, onde toda e qualquer lei que editada e promulga não 

pode ser consoante, a Constituição Federativa da República do Brasil de 1988, consagra a garantia 

do amplo acesso à justiça conceitua em seus incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º: 

  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito; [...] 

 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos 

 

 

1.3     Início efetivo do acesso a gratuidade de justiça contemporânea 

 

Na justiça do trabalho, as relações de concessão da gratuidade de justiça e assistência 

judiciária são regidos pela lei 5.584 de 1970. Criada por Emílio Garrastazu Médici - Médici (1905-

1985) foi presidente do Brasil, eleito pelo Congresso Nacional, exerceu o cargo entre 30 de outubro 

de 1969 e 15 de março de 1974, foi General do Exército brasileiro. Seu governo foi por vezes 

chamado de "milagre brasileiro", porém ao longo período de ditadura militar no Brasil que teve 

início em 1964.  

Ainda assim, não há de ser argumentar que a lei 5.584/70 foi uma grande conquista ao 

movimento obreiro, que é a parte hipossuficiência na relação laboral. Embora tenha sido uma 

evolução para a classe, parte da doutrina criticava o artigo 14 da referida lei: 

Art 14. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se 

refere a Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo 

Sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador. 



§ 1º A assistência é devida a todo aquele que perceber salário igual 

ou inferior ao dôbro do mínimo legal, ficando assegurado igual 

benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua 

situação econômica não lhe permite demandar, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família. 

 

Para os críticos, o argumento era que a concessão da assistência judiciária gratuita só poderia 

ser prestada por sindicato da categoria profissional a qual pertence o trabalhador. Quando se perfaz 

uma real necessidade de expansão da assistência judiciária ao trabalhador hipossuficiente, que 

pouco teve o apoio estatal no âmbito trabalhista, visto que na esfera civil e penal é possível contar 

com o auxílio das defensorias públicas e seus respectivos defensores para a patronagem de causas.   

O Brasil se livrou da escravidão a apenas 130 anos, com a assinatura da Lei Imperial número 

3.353 no dia 13 de maio de 1888. Porém, ao contrário do caráter escravocrata da época, a escravidão 

contemporânea ou análoga à mesma, não implica necessariamente ao tom da pele, mas sim pelas 

desumanas condições de trabalho e muitas vezes pela violência física e psicológica.  

Segundo dados do Ministério do trabalho11, com apenas 115 operações fiscais em todo o país, 

foram encontrados 885 trabalhadores em condições análogas à escravidão no ano de 2016. 

Considerando um país com dimensões territoriais continentais como o Brasil, temos um número 

extremamente alto de socorridos para um número extremamente baixo de operações de 

fiscalização. Ficando evidente que as relações de trabalho no Brasil ainda não são harmonicamente 

cumpridoras da lei.  

Desde de o dia 26/06/2017, alterando a orientação jurisprudencial 304 de 2003, a fim de 

torna-la consoante com o atual Código de Processo Civil, mais precisamente com o artigo 105, 

todo e qualquer advogado que pleitear na Petição Inicial o pedido de assistência judiciária gratuita 

deve, no ato da procuração, estabelecer poderes específicos para este fim. Além de na prática impor 

ao advogado e seu cliente, mais um ato burocrático dentro os tantos nos trâmites judiciais, fere e 

vai de contrário com os pressupostos e princípios da justiça do trabalho, que deveria ser mais 

acessível e menos burocratizada. 

                                                                            
11 MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Secretaria de trabalho, 2019. Disponível em: 

<http://www.trabalho.gov.br/fiscalizacao-combate-trabalho-escravo/resultados-das-operacoes-de-fiscalizacao-para-

erradicacao-do-trabalho-escravo/item/2857-resultados-da-fiscalizacao-para-erradicacao-do-trabalho-escravo-de-

2016>. Acesso em: 16 de jun. de 2019. 
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É importante ressaltar que o simples fato do requerente do benefício da assistência judicial 

gratuita e/ou justiça gratuita possuir bens em seu nome ou de pessoas que sejam seus dependentes 

legais não inviabiliza a concessão do benefício em tela. Neste ponto, doutrina e a jurisprudência 

são quase que uníssonas, porém, há grande questionamento sobre o fato do obreiro ser 

obrigatoriamente atrelado ao sindicato da categoria para ser detentor dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, o que tonar a assistência uma exclusividade dos sindicatos, contrariando o 

progresso do histórico brasileiro sobre a temática. A lei antiga de nenhuma forma inviabilizava o 

acesso à justiça como a reforma fez. Mesmo quem era patrocinado por advogado particular recebia 

o benefício da gratuidade de justiça mediante declaração prestada pelo trabalhador. 

Com base na antiga redação do artigo 790 parágrafo 3º da CLT e Orientação Jurisprudencial 

304 da SDBI -1 do TST, que teve vigência até 26.06.17 e depois foi cancelada para integrar a 

Súmula 463 do TST.  

A Lei anterior possibilitava ao trabalhador ingressar na justiça sem pagar qualquer taxa, sem 

fazer qualquer depósito e ainda tinha a dispensa do pagamento de custas caso a ação fosse 

arquivada ou julgada improcedente mediante o pedido de concessão da gratuidade, que era suprido 

por declaração firmada pelo trabalhador. Com base na antiga redação do artigo 790 parágrafo 3º 

da CLT e Orientação Jurisprudencial 304 da SDBI -1 do TST, que teve vigência até 26/06 de 2017 

e depois foi cancelada para integrar a Súmula 463 do TST, que passou a exigir do advogado poderes 

especiais na procuração para requerer a gratuidade de justiça. 

Se há disparidade no processo civil e penal, no trabalhista ela ainda é mais acentuada, há 

óbvia e clara relação de hipossuficiência entre trabalhador e o dono dos meios de produção, 

hipossuficiência essa, que ultrapassa os limites econômicos, sociológicos e técnicos. 

 

 

 

  



CAPITULO II 

 

DO CONFRONTO ENTRE CONCEITO DE JUSTIÇA, LEIS, DISPOSITIVOS E 

CONSTITUIÇÃO 

 

2.1  Do Acesso à justiça trazidos pela CLT e pelo CPC 

 

A Lei 13.467 de 2017 realizou diversas alterações na Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). Uma das mudanças, de grande repercussão negativa para o empregado, ocorreu quanto a 

concessão da gratuidade de justiça para os trabalhadores que demonstrassem insuficiência de 

recursos. A supracitada lei alterou 96 dispositivos da CLT com o fulcro de desregulamentar as 

relações trabalhistas, desinchar o judiciário e diminuir drasticamente as demandas 

descompromissadas, reduzindo o número de ações na justiça, ou seja, o que beneficia ou favorece 

o trabalhador é excluído da proteção da lei ou é desregulamentado sendo que o prejuízo é 

explicitado no texto da lei. 

Um dos golpes mais cruéis na Consolidação das Leis do Trabalho foram as significativas 

mudanças materiais dos artigos 790, 790-A e 790-B, 844 e alguns de seus respectivos parágrafos. 

Anteriormente regulada pela redação das  Leis 5.584/1970, 10.537/02 e pelo antigo artigo 790 da 

Consolidação das Leis do trabalho, que destinava o benefício da gratuidade àqueles que 

percebessem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou que declarassem, sob as penas 

da lei, não estar em condição de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou 

de sua família, poderiam usufruir da estrutura judiciária trabalhistas sem arcar com seus custos.  

Com a nova redação, as normas supracitadas anulam as condições conformadoras da 

insuficiência de recursos, pois permitem o empenho de créditos trabalhistas para custear despesas 

processuais, sem condicionar a perda da condição de insuficiência econômica. Contrapondo as 

normas ordinárias delineadoras do direito fundamental (CR, art. 5º, LXXIV). Segundo Barros “os 

dispositivos impugnados esvaziam seu conteúdo e inviabilizam ao demandante pobre a assunção 

dos riscos do processo judicial. Padecem, por isso, de inconstitucionalidade material.” (BARROS, 

2017 p. 22) 

 

 



2.2  Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.766 

 

 A Procuradoria-Geral da República, na data de 24 de agosto de 2017, protocolou com 

fundamento nos artigos 102, inciso I, alíneas a e p, 103, inc. VI, e 129, inc. IV, da Constituição da 

República, no art. 46, parágrafo único, inc. I, da Lei Complementar 75, de 20 de maio de 1993 (Lei 

Orgânica do Ministério Público da União), e na Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, Ação Direta 

de Inconstitucionalidade, contra o artigo 1º da Lei 13.467/2017, vulgo, Reforma Trabalhista. 

 A ação proposta pelo até então Procurador Geral da República, Rodrigo Janot Barros, de 

número 5.766, tramitando no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, 

visa atacar os textos modificadores dos artigos: 1º, 790-B § 4º, 791-A, 791-A § 4º e 844 §2º da Lei 

13.647/2017. Se apresentando, respectivamente: 

Art. 1o A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa a vigorar com 

as seguintes alterações: [...] 

“Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários 

periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda 

que beneficiária da justiça gratuita. [...] 

 § 4o Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não 

tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida 

no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo 

encargo.” 

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão 

devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% 

([...]) e o máximo de 15% ([...]) sobre o valor que resultar da 

liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. [...] 

 § 4o Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha 

obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de 

suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão 

ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário. 



Art. 844.  

§ 2o Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao 

pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta 

Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se 

comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por 

motivo legalmente justificável.” 

 

Através da Petição Inicial da ADI, a Procuradoria-Geral da República argumenta que os já 

descritos artigos da nova Lei, apresentam inconstitucionalidade material, por impor restrições 

inconstitucionais à garantia de gratuidade judiciária aos que já comprovaram insuficiência de 

recursos na Justiça do Trabalho, em violação aos arts. 1º, incisos III e IV;1 3º incs. I e III;2 5º, 

caput, incs. XXXV e LXXIV e § 2º;3º e 7º a 9º da Constituição da República. Segundo Didier e 

Oliveira: 

 “justiça gratuita, ou benefício da gratuidade, ou ainda gratuidade 

judiciária, consiste na dispensa da parte do adiantamento de todas as 

despesas, judiciais ou não, diretamente vinculadas ao processo, bem 

assim na dispensa do pagamento dos honorários do advogado. 

Assistência judiciária é o patrocínio gratuito da causa por advogado 

público ou particular.”12  

 

Logo, impor redução de direitos outrora conquistados aos trabalhadores no processo judicial 

trabalhista, fere de modo conciso uma série de artigos e positivações da carta magna vigente, 

juntamente com princípios reguladores do direito também positivados na mesma, bem como 

tratados e ordenamentos internacionais assinados e ratificados da qual o país faz parte. 

Seguindo a premissa de Didier e Oliveira, faz-se pertinente a menção do artigo 98 caput e 

parágrafo 1º, que elucida e abrange em rol de incisos, a taxatividade de atos, taxas e emolumentos 

gratuitos ao beneficiário da justiça gratuita. Tal taxatividade dos incisos do artigo 98 caput e §1º 

do CPC, é de extrema relevância, pois abrange muito mais que apenas as taxas ou custas judiciais 

e os honorários advocatícios, que são os mais conhecidos.  

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

                                                                            
12 DIDIER, Fredie; OLIVEIRA, Rafael. Benefício da Justiça Gratuita. Aspectos Processuais da Lei de 

Assistência Judiciária (Lei Federal no 1060/50). 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2005, p. 6-7 



processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei. 

§ 1º A gratuidade da justiça compreende: 

I - as taxas ou as custas judiciais; 

II - os selos postais; 

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; 

IV - a indenização devida à testemunha que, quando 

empregada, receberá do empregador salário integral, como se em 

serviço estivesse; 

V - as despesas com a realização de exame de código genético 

- DNA e de outros exames considerados essenciais; 

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 
do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão 

em português de documento redigido em língua estrangeira; 

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 

exigida para instauração da execução; 

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

contraditório; 

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade 

de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. 

 

Sob a análise qualitativa das leis já citadas, torna-se de fácil percepção a evolução 

cronológica da ampla e igualitária consolidação do acesso à justiça do cidadão/trabalhador 

economicamente desfavorecido, perante a assunção dos riscos naturais das demandas judiciais. 

Seja pela Lei 1060/1950 que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos 

necessitados, pela 5.584/1970 que dentre outros provimentos, disciplina a concessão e prestação 

de assistência judiciária na Justiça do Trabalho, pela Constituição Federativa da República de 1988, 

que possui o alcunho de Constituição Cidadã, ou pela Lei 13.105/2015, o Novo Código de Processo 

Civil.  



Baseando-se nessa linha cronológica, fica evidente que a Lei 13.467/2017 é um regresso, na 

contramão da via ideológica que vinha-se tentando consolidar. A legislação contraria o viés 

humanizatório do judiciário, aumenta drasticamente a disparidade de forças e armas processuais 

entre reclamante e reclamada, violando pertinentemente o princípio da isonomia no processo do 

trabalho.  

A nova lei trás violações sérias aos direitos básicos adquiridos e princípios já consolidados, 

porém, fatidicamente a pior delas é a nova regência da gratuidade de justiça. Segundo os arts. 790-

B, caput e §4º, e 791-A, §4º, da CLT, impõem ao beneficiário de justiça gratuita na Justiça do 

Trabalho pagamento de honorários periciais e advocatícios de sucumbência sempre que auferir 

créditos em qualquer outro processo trabalhista. 

 

 “Quanto às custas processuais, o novo §2º, especialmente quando 

combinado com o art. 844, §3º, da CLT, inserido pela reforma, 

impõe ao beneficiário de justiça gratuita na Justiça do Trabalho o 

pagamento de custas, em caso de arquivamento do processo 

decorrente de sua falta à audiência, até como condição para ajuizar 

nova demanda. Já o art. 90 do CPC de 2015, ao tratar da extinção do 

processo sem julgamento de mérito, inclusive por desistência, atribui 

ao demandante desistente responsabilidade pelo pagamento de 

custas e despesas processuais (caput), proporcionalmente à parcela 

objeto da desistência (§1º), mas não imputa essa responsabilidade ao 

beneficiário de justiça gratuita nem condiciona novo acesso à justiça 

a pagamento das custas do processo anterior. Tal consequência 

também não se extrai dos arts. 98 a 102 do CPC, que tratam da 

gratuidade judiciária na Justiça Comum.”13 

 

O salário ou remuneração, é a contraprestação mensal (mais comum, porém passível de 

mudança contratual) mais básica e assistencial que o trabalhador possui. Parte do mínimo 

existencial para manutenção do obreiro e de sua família (verbas alimentares, benefícios 

                                                                            
13 BRASIL. SUPREMO TRIBBAL FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.766, nº único: 9034419-

08.2017.1.00.0000. Requerente: Procurador Geral da República. Relator: Ministro Roberto Barroso. Brasília-DF. 25 

de agosto de 2017. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582>. Acesso em: 21 

jun. 2019. 
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previdenciários e assistenciais, medicamentos, serviços básicos de saúde e assistência social etc.). 

Atacar o salário e conseguintes verbas indenizatórias/remuneratórias conquistadas na justiça, após 

anos e anos de um processo moroso e complicado, é golpe mais baixo que a contrarreforma 

trabalhista poderia trazer. 

Não obstante, a já denunciada aberração legislativa dos parágrafos 2º e 3º do artigo 844, 

acompanham a reforma trabalhista, a onerosidade de honorários advocatícios de sucumbência total 

ou parcial e o dever de pagamento de honorários periciais pelo reclamante sempre que este auferir 

créditos em outro processo. 

Tais concepções implicam absurdos em forma de norma supra que trabalhadores carentes de 

recursos encontram no processo trabalhista. Os institutos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 844, ferem 

veementemente o maior dos direitos do trabalhador em toda a Consolidação, que é o direito 

prestacional ao mínimo existencial.  

O ajuizamento de ações na justiça do trabalho, dá-se quase todo, em sua síntese, em razão de 

questões sobre ambiente de trabalho degradantes, nocivos físico ou psicologicamente e a 

discordância sobre questões salariais ou remuneratórias, onde o trabalhador assustado em perder o 

emprego, conhecedor da realidade da atual economia e dos grandes exércitos de reserva, e 

notavelmente repelido do judiciário trabalhista por empecilhos criados pelo próprio código 

processual, acaba aceitando situações precárias de formas de trabalho, e a consequente de não 

demandar judicialmente por melhorias de nenhum desses quesitos. 

O trabalhador não só teme sofrer sanções no labor ou ser demitido, mas dada a situação 

hierárquica laboral, social e pecuniária, teme o ingresso judicial. Notoriamente, é sabido que o 

trabalhador, em sua maioria, só procura a justiça do trabalho em situações de vulnerabilidade 

econômica e desemprego. Os parágrafos 2º e 3º da CLT – onde:   

 

§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será 

condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 

desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo 

se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por 

motivo legalmente justificável 
§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º é 

condição para a propositura de nova demanda. 

 



 Imputam ao trabalhador uma clara restrição inquisitória do acesso à justiça. De forma 

cristalina, ferem os princípios constitucionais da Inafastabilidade jurisdicional, também chamado 

de clausula do acesso à justiça, (art. 5º XXXV) e ao devido processo legal art. (5º, LIV). Ademais, 

o arbitramento do pagamento de custas processuais em decorrente de sua falta em audiência a um 

beneficiário de justiça gratuita, nada mais é que uma bizarra contradição. 

Antes da lei 13.467, a negociação entre empregado e empregador, sob intermediação sindical, 

prevalecia, incontroversamente, sobre a lei, sempre que a negociação significasse a criação de novo 

benefício ou a ampliação de benefício já previsto em lei. Entretanto, a nova lei vai além, permite a 

exclusão de direitos dos trabalhadores pela via negocial bilateral, como exemplo, o plano de 

carreira que poderá ser negociado entre patrões e trabalhadores sem necessidade de homologação, 

sem registro em contrato e interferência sindical, podendo ser mudado de modo constante. É 

comum até para aqueles sem notório saber jurídico, que a relação de forças entre empregador x 

empregado é  discrepante, sendo a jurisdição estatal a encarregada por equilibrar essa disparidade 

de forças, primeiramente via processo legislativo, posteriormente via procedimentos processuais e 

consolidação de jurisprudência. 

Além disso, a reforma trabalhista modificou a jornada de trabalho, as demissões, podendo o 

contrato de trabalho ser extinto de comum acordo, o intervalo intrajornada, custas e honorários do 

beneficiário da justiça gratuita, se perder a ação, que terá que arcar com as custas do processo, 

incluindo perícia, além dos honorários advocatícios da parte contraria.  

O legislador, com a reforma, visou valorizar a autonomia da vontade, as decisões e opções 

do empregado ou do seu sindicato (o que não aconte), se feitas dentro dos parâmetros da Lei, geram, 

em princípio, efeitos definitivos em relação ao contrato de trabalho, não podendo ser 

posteriormente revistas por meio de ações trabalhistas. A valorização da autonomia da vontade 

ocorre tanto no âmbito individual quanto coletivo, gerando uma alteração nos limites de 

irrenunciabilidade e indisponibilidade dos direitos do empregado. 

A autonomia de vontade coletiva possui presunção iuris et de iure14, de legitimidade do 

acordo ou convenção coletiva, inclusive nas situações em que preveja. Para o empregado, direitos 

que ficam aquém, ou obrigações que vão além, daquelas previamente previstas na lei pré-existente, 

ressalvadas, somente, as hipóteses dos art. 8º parágrafo 3º e 611-B da CLT. 

                                                                            
14 Do latim, significa presunção absoluta. Presunção que não admite prova em contrário. 



Assim, a nova legislação trabalhista, que de acordo com o modelo constitucional vigente, é 

um filtro para todas as demais leis, possui diversos dispositivos que vão de encontro a Lei Maior, 

pois afeta a proteção dos direitos fundamentais de um Estado Democrático de Direito. 

Conforme já mencionado, a lei 13.467/2017 alterou diversos dispositivos da CLT, a maioria 

dessas alterações, fortemente, prejudiciais aos trabalhadores. De acordo com Fleury: 

 “E, assim entendendo e compreendendo, possamos todos 
nós sermos agentes críticos e transformadores da realidade social, 

corrompida em seus aspetos protetivos, por esta malsinada Reforma 

Trabalhista, que, retrógrada e excludente, reafirma os mecanismos 

das desigualdades sociais, afastando o Brasil do cumprimento de um 

dos objetivos mais preciosos e delicados da República constituída 

pela Carta de 1988: uma sociedade justa, igualitária e solidária.”15 

 

Antes, a redação do antigo artigo 58 da CLT parágrafo 2º e 3º, tinham – respectivamente - a 

seguinte redação:  

 

“O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para 

o seu retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado 

na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil 

acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer 

a condução”. “Poderão ser fixados, para as microempresas e 

empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou convenção 

coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local 

de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo 

médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza 

da remuneração 

 

Com a mudança revogou -se o parágrafo 3º e alterou o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, que 

passou a ter a seguinte redação:  

 

§ 2o O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até 

a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, 

caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o 
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p. 15. 
 



fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de 

trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. 

 

As horas in itinere 16foram totalmente abolidas do ordenamento, ocasionando, não só a perda 

deste direito laboral, bem como a redução do ajuizamento de inúmeras demandas trabalhistas ao 

redor do país. Mais uma vez, o trabalhador é alvo da perda de direitos, do ajuizamento de ações e 

repelido totalmente do judiciário e da jurisdição Estatal, notoriamente com receio, restringido ao 

pleno exercício da demanda trabalhista - causas que violam o princípio da proporcionalidade – e 

intimidado pelos riscos naturais da demanda trabalhistas que passaram a agir em seu desfavor após 

a reforma. 

Mesmo que o local de trabalho seja de difícil acesso e não servido por transporte público, o 

empregador, ao fornecer meio de transporte, não será mais compelido a pagar, em favor do 

empregado, o tempo necessário para o deslocamento e os relativos atrasos ou imprevistos que 

possam vir a acontecer no percurso. 

O dispositivo 468 não teve seu texto alterado, apenas foi acrescentado o parágrafo 2º e o 

parágrafo único tornou-se o parágrafo 1º: 

 

“A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem 

justo motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do 

pagamento da gratificação correspondente, que não será 

incorporada, independentemente do tempo de exercício da 

respectiva função”.  

 

Ocorre que a súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) dispõem que uma vez 

recebida a gratificação de função por mais de 10 anos, se o empregado, sem justo motivo, reverter 

ao seu cargo antigo a gratificação será incorporada em virtude do princípio da estabilidade 

financeira. Contudo, com a nova redação do artigo 468 da CLT a súmula 372 do TST perdeu sua 

eficácia, retirando mais um direito dos trabalhadores. 

Os artigos 790-B, caput e parágrafo 4º, 791-A, parágrafo 4º e 844 parágrafo 2º da CLT, tratam 

da gratuidade de justiça concedida aos que não possuem recursos financeiros para arcar com os 

custos do processo foi a parte da reforma que gerou maior prejuízo para os empregados. 

                                                                            
16 Expressão de origem latina que significa: “no itinerário”. Usada para definir o tempo gasto pelo trabalhador de 

casa até o trabalho. 



Deste modo, fica demonstrado que a reforma trabalhista não enfrenta nenhum dos problemas 

relativos ao desenvolvimento brasileiro, ao contrário, coloca em xeque os direitos fundamentais 

dos cidadãos definidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Segundos 

Santos e Gimenez: 

 

 “A natureza das reformas propostas, centrada na ideia de ganhos de 

competitividade por reformas do mercado de trabalho e da proteção 

social, revela clara dimensão regressiva para um país continental 

como o Brasil,” 17 

 

Através de uma série de pareceres contra a reforma trabalhista que foram apresentadas ao 

STF, onde parte das ações contra a reforma aguardavam a manifestação da PGR para terem 

prosseguimento da análise dos casos na corte superior. Os pareceres foram bem concisos em 

criticar quase em todo os aspectos da CLT que ainda estão passíveis de revisão. Segundo a atual 

Procuradora Geral da República, Raquel Dodge “As normas violam direito de propriedade, 

dignidade humana e saúde e são um retrocesso”.18 Ainda na entrevista, a Procuradora ainda aborda 

a grotesca admissão trazida pela nova lei de que mulheres em estado gestacional ou lactacional, 

poderem circular e trabalhar em ambientes insalubres. O Juiz Guilherme Feliciano, presidente da 

ANAMATRA (associação de juízes trabalhistas), destaca os aspectos jurídicos das manifestações 

da PGR: 

  

“A crítica [da Anamatra, autora de ADI’s contra a reforma 

trabalhista] era técnica, e isso agora se revela pela caneta da PGR, 

que, a partir de uma análise equidistante e ponderada, aponta vários 

dos vícios de inconstitucionalidade da reforma.”19 
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 Ainda no STF, a ADI 5.766, que questiona alguns artigos da reforma trabalhista, com 

enfoque na gratuidade de justiça, causa discordância entre os ministros.  O relator, ministro Luís 

Roberto Barroso, votou pela improcedência da maior parte dos pedidos formulados pelo PGR na 

petição inicial, enquanto o ministro Edson Fachin, convergiu do relator e votou pela total 

procedência da ADI.  

 O relator em seu voto, julgou parcialmente procedente a ação, porém, improcedente a 

maioria dos dispositivos. Para Barroso não existe desproporcionalidade nas regras questionadas, e 

que a limitação do acesso ao judiciário impostos pelas normas, indagados pelo PGR, é inexistente. 

Barroso afirma de forma incisiva que desde o início da criação das normas, que os dispositivos que 

julgou improcedentes servem, basicamente, para o resguardo do judiciário trabalhista para o 

excesso de demandas, a fim de se evitar as demandas descompromissadas, o que prejudica o 

judiciário,  “O Estado tem o poder e dever de administrar o nível de litigância para que permaneça 

em níveis razoáveis” (Barroso, 2018, p.1). 

 O ministro citou ainda vários dados analíticos comparativos entre os gastos judiciários e 

volumes de processos trabalhistas brasileiros e estrangeiros. No corpo de seu voto, Barroso ainda 

afirma: 

“Mais de uma em cada 3 pessoas no Brasil está litigando. Não é só 

legítima como necessária em um país como o Brasil, em favor dos 

trabalhadores e da economia em geral, a adoção de políticas públicas 

que, sem comprometer o acesso à Justiça, procure conter o excesso 

de litigiosidade. [...]” 

“O custo individual do litígio não pode ser menor do que o custo 

social; vale para o reclamante, vale para o reclamando.” 

 

A única concordância de Barroso, foi na questão de retirada de créditos oriundos de outros 

processos para cobrir custas periciais. Na verdade, Barroso é conivente com a cobrança do 

dispositivo, o ministro se manifestou apenas em conter os limites, que são de no máximo 30% dos 

créditos auferidos em outras demandas ou o piso estabelecido no mesmo valor do teto do benefício 

do Regime Geral da Previdência Social, cerca de R$ 5.000,00. Facilmente perceptível com a leitura 

do voto na integra: 



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.766 

DISTRITO FEDERAL RELATOR: MIN. LUÍS ROBERTO 

BARROSO REQTE.(S) : PROCURADOR-GERAL DA 

REPÚBLICA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO 

TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÍNIMO EXISTENCIAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. 1. A Reforma 

Trabalhista assegurou o direito à gratuidade de justiça aos 

trabalhadores hipossuficientes, mas determinou: (i) a cobrança de 

honorários de advogado e de honorários periciais, em caso de 

sucumbência (CLT, arts. 791-A e 790-B); (ii) a utilização de créditos 

havidos em outros processos para fazer face a tais honorários (CLT, 

art. 791-A, §4º); (iii) a cobrança de custas judiciais aos empregados 

que derem causa ao arquivamento de suas ações por não 

comparecimento injustificado à audiência (CLT, art. 844, §2º). 2. As 

normas processuais podem e devem criar uma estrutura de incentivos 

e desincentivos que seja compatível com os limites de litigiosidade 

que a sociedade comporta. O descasamento entre o custo individual 

de postular em juízo e o custo social da litigância faz com que o 

volume de ações siga uma lógica contrária ao interesse público. A 

sobreutilização do Judiciário congestiona o serviço, compromete a 

celeridade e a qualidade da prestação da tutela jurisdicional, 

incentiva demandas oportunistas e prejudica a efetividade e a 

credibilidade das instituições judiciais. Vale dizer: afeta, em última 

análise, o próprio direito constitucional de acesso à Justiça. 3. Dessa 

forma, é constitucional a cobrança de honorários sucumbenciais dos 

beneficiários da gratuidade de justiça, como mecanismo legítimo de 

desincentivo ao ajuizamento de demandas ou de pedidos 

aventureiros. A gratuidade continua a ser assegurada pela não 

cobrança antecipada de qualquer importância como condição para 

litigar. O pleito de parcelas indevidas ensejará, contudo, o custeio de 

honorários ao final, com utilização de créditos havidos no próprio 

feito ou em outros processos. Razoabilidade e proporcionalidade da 

exigência. 4. Todavia, em resguardo de valores alimentares e do 

mínimo existencial, a utilização de créditos havidos em outros 

processos observará os seguintes critérios: (i) não exceder a 30% do 

valor líquido recebido (por aplicação analógica das normas que 



dispõem sobre desconto em verbas alimentares: Lei 8.213/1991, art. 

115, incs. II e VI; Decreto 3.048/1999, art. 154, § 3º; e Decreto 

8.690/2016, art. 5º); e (ii) não incidir sobre valores inferiores ao teto 

do Regime Geral da Previdência Social (atualmente R$ 5.645,80). 5. 

Também é constitucional a cobrança de custas judiciais dos 

beneficiários da justiça gratuita que derem ensejo ao arquivamento 

do feito, em razão do não comparecimento injustificado à audiência. 

Respeito e consideração à Justiça e à sociedade, que a subsidia. Ônus 

que pode ser evitado pela apresentação de justificativa para a 

ausência. 6. Por fim, é igualmente constitucional o condicionamento 

da propositura de nova ação ao pagamento das custas judiciais 

decorrentes do arquivamento. Medida adequada a promover o 

objetivo de acesso responsável à Justiça. 7. Interpretação conforme 

a Constituição dos dispositivos impugnados para assentar, como 

teses de julgamento: “1. O direito à gratuidade de justiça pode ser 

regulado de forma a desincentivar a litigância abusiva, inclusive por 

meio da cobrança de custas e de honorários a seus beneficiários. 2. 

A cobrança de honorários sucumbenciais poderá incidir: (i) sobre 

verbas não alimentares, a exemplo de indenizações por danos 

morais, em sua integralidade; (ii) sobre o percentual de até 30% do 

valor que exceder ao teto do Regime Geral de Previdência Social, 

quando pertinentes a verbas remuneratórias. 3. É legítima a cobrança 

de custas judiciais, em razão da ausência do reclamante à audiência, 

mediante sua prévia intimação pessoal para que tenha a oportunidade 

de justificar o não comparecimento". 

Avesso ao voto do relator o ministro Luis Roberto Barroso, o também ministro Edson Fachin, 

contrariou a decisão do companheiro e em seu voto, proferiu total procedência à ADI. Ao decidir 

sobre a total procedência da ação, Fachin concorda que os dispositivos elencados pela PGR vão de 

desencontro aos princípios básicos e fundamentais do acesso à justiça e assistência judicial gratuita, 

positivados na constituição. Fachin afirma que:  

“Mesmo que os interesses contrapostos a justificar as restrições 

impostas pela legislação impugnada sejam assegurar um maior 

compromisso com a litigância para a defesa dos direitos sociais 

trabalhistas, verifica-se, a partir de tais restrições, uma possibilidade 

de negar-se direitos fundamentais dos trabalhadores” 



 Após sustentações orais de amicus curiaes 20e de responsáveis pela requerente, no dia 

09/05/2018, o julgamento foi suspenso. Atualmente, a ADI 5.766 encontra-se “Conclusos ao(à) 

Relator(a)” desde o dia 07/03/2019, aguardando a manifestação do ministro Barroso. 

 

 

 

 

  

                                                                            
20 Expressão de língua latina que significa: “amigo da corte”. Processualmente usado para intervir em processo 

alheio com o pretexto de que há interesse na matéria jurídica ali tratada. 



CAPITULO III 

 

DA FALTA DO ACESSO À JUSTIÇA EXPLICITA EM NÚMEROS 

 

3.1  Discrepância de armas processuais 

 

Aprovada há cerca de um ano e meio, a reforma trabalhista ainda não se mostrou em sua 

totalidade. Ainda falta consolidação de jurisprudência, normas de entendimento ambíguo e muitos 

setores ainda estão começando a aplicar as novas regras, o que nos impossibilita de descrever. No 

primeiro instante, já é possível avistar uma situação de tensão e instabilidade ao trabalhador, com 

enfoque nos mais pobres, onde o impacto tem sido maior em trabalhadores assalariados, 

aumentando os níveis do trabalho informal e a discrepância de renda entre classes. 

Ainda nessa prerrogativa, em 2018, após a entrada em vigor da reforma trabalhista, com 

violações a tratados internacionais e seus dados assustadores logo de início, a Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), colocou o Brasil em sua “lista suja”, ou seja, o nome do Brasil 

foi colocado na lista dos 24 casos que a organização internacional considera como as principais 

violações de direitos trabalhistas do mundo. 

Não há de se questionar que a instauração da reforma trabalhista foi um golpe incisivo na 

justiça do trabalho. Segundo um levantamento feito pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho, já 

no primeiro trimestre - em 2018 - o número de ajuizamento de ações trabalhistas caiu quase 45% 

em comparação com o mesmo período do ano anterior. 

 

3.2  Dados empíricos sobre a dificuldade do acesso à justiça trazida pela reforma 

trabalhista 

 O número de ajuizamento de ações trabalhistas, no período comparativo de janeiro de 2017 

e janeiro de 2018, segundo o TST, foram ajuizadas 355.178 ações no primeiro trimestre deste ano, contra 

643.404 no mesmo período de 2018. Levando-se em conta que a reforma entrou em vigor no fatídico 11 de 

novembro de 2017 não dispersando o caráter demográfico do gigantesco território nacional, conforme 

análise da figura 1. 



Figura 1 

 

 

 

 

Sob o enfoque do Tribunal Regional do Trabalho da 1º Região, que pertence a região do Rio 

de Janeiro e determinadas adjacências, o critério dos números mostra-se o mesmo: queda no 

ajuizamento de ações. De modo mais gritante, o número de processos ajuizados nas cidades que 

compõem o Tribunal Regional, entre os referidos períodos de pesquisa do TRT-1 tem um número 

de queda extremamente impactante, mais de 56%. 21  

                                                                            
21 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. 2019. TRT 1º Região. 2019. Disponível em: 

<https://www.trt1.jus.br/documents/21792/8967317/01-Janeiro+%28PDF%29.pdf/29c6be20-ac83-430c-93ad-

a89783fbbc89?version=1.0>. Acessado em 11 de junho de 2019. 

 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. 2019. TRT 1º Região. Disponível em: 

<https://www.trt1.jus.br/documents/21792/1672629/01-Janeiro+%28PDF%29/931595e0-9850-44ba-b234-

0eb631389928?version=1.3>. Acessado em 11 de junho de 2019. 

https://www.trt1.jus.br/documents/21792/8967317/01-Janeiro+%28PDF%29.pdf/29c6be20-ac83-430c-93ad-a89783fbbc89?version=1.0
https://www.trt1.jus.br/documents/21792/8967317/01-Janeiro+%28PDF%29.pdf/29c6be20-ac83-430c-93ad-a89783fbbc89?version=1.0
https://www.trt1.jus.br/documents/21792/1672629/01-Janeiro+%28PDF%29/931595e0-9850-44ba-b234-0eb631389928?version=1.3
https://www.trt1.jus.br/documents/21792/1672629/01-Janeiro+%28PDF%29/931595e0-9850-44ba-b234-0eb631389928?version=1.3


 Na análise dos dados, o número de ações ajuizadas no período compreendido de janeiro de 

2017 é 16.736 ações, enquanto no mesmo período do ano seguinte, o número cai para 7.323 ações. 

A alusão aos números concretos e comprovados pelo próprio órgão estatal ilustrado pelas figuras 

2 e 3, só comprova que o número de demandas reflete a realidade do judiciário trabalhista, ou seja, 

o trabalhador tem medo de demandar contra o patrão, depois de tantas medidas que desigualam as 

forças na batalha judicial. 

 

Figura 2 

 
 

Figura 3

 
 

 

  



3.3  Dados empíricos sobre a dificuldade do acesso à justiça trazida pela reforma 

trabalhista na cidade de Macaé 

Focando de modo menos abrangente, na cidade de Macaé, situada no estado do Rio de 

Janeiro, a cidade não destoa do resto do país e também segue o rumo de queda no número de ações 

trabalhistas ajuizadas no mesmo período de análise. Igualitário e parecido com os números 

referente ao TRT-1, o número de ações trabalhistas ajuizadas nas três varas do trabalho que a cidade 

possui, caiu 57% no período comparativo de janeiro de 2017 e janeiro de 2018.22Figura 4

 

Figura 5

 
 

                                                                            
22 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABLHO. 2019. TRT 1º Região. Disponível em: 

<https://www.trt1.jus.br/documents/21792/1672629/01-Janeiro+%28PDF%29/931595e0-9850-44ba-b234-

0eb631389928?version=1.3>. Acessado em 11 de junho de 2019. 

https://www.trt1.jus.br/documents/21792/1672629/01-Janeiro+%28PDF%29/931595e0-9850-44ba-b234-0eb631389928?version=1.3
https://www.trt1.jus.br/documents/21792/1672629/01-Janeiro+%28PDF%29/931595e0-9850-44ba-b234-0eb631389928?version=1.3


 

Torna-se de extrema pertinência frisar que o local delimitado como exposto pelas figuras 4 e 

5, delimitando e a localidade de menor abrangência territorial apreciada. Não se trata de apenas 

mais um município regido pela jurisdição do território brasileiro, mas, um município de grande 

importância e relevância. Macaé, também conhecida como Capital Nacional do Petróleo, adequa-

se ao estudo por se tratar de um significante município do território e destaque na economia 

nacional e internacional, destarte, importante na economia, geração de lucros e empregos.  

A cidade tem como a principal fonte econômica o petróleo, combustível fóssil difícil de se 

encontrar e extrair, o qual o ser humano é totalmente dependente. Ocasiona que a cidade, de 

relevante destaque nacional, é o lugar onde dezenas de empresas nacionais e multinacionais estão 

alojadas, o que torna Macaé um grande polo industrial, cheio de trabalhadores e trabalhadoras, 

passível de adultério de direitos e falta de cumprimento da legislação trabalhista. Macaé que em 

1970 tinha pouco mais de 60 mil habitantes, viu sua população praticamente quadruplicar nas 

últimas quatro décadas. Consequência clara e direta da descoberta das jazidas de petróleo da Bacia 

de Campos. 23 

Orçamentos milionários oriundo dos royalties não trouxeram apenas vantagens e evolução 

as cidades que tem petróleo. Altos índices explosão demográfica repentina, falta de estruturas 

mínimas para adequação e recepção dessas pessoas, poluição de rios e praias, aumento da 

criminalidade, etc. São só alguns problemas que a cidade de Macaé teve de lidar após a descoberta 

e extração do “Ouro negro”, apelido dado ao combustível fóssil, preço a se pagar pela captação.  

A partir do século XIX quando se concretizou a revolução industrial iniciada na Europa, com 

seus ideais de direitos mínimo trabalhistas e a evolução tecnológica das máquinas, o trabalhador a 

cada crescimento tecnológico vem sendo cada vez mais descartado em função da evolução da 

tecnologia e das técnicas de produção. Mesmo que seja através de uma exigência natural trazida 

pela tecnologia, reduzir trabalhadores e o direito dos que ainda não foram substituídos, é imoral e 

desleal com a classe trabalhadora. 

 Como já aludido, torna-se extremamente importante a menção de que os números não são 

totalmente atuais por falta de estudos e dados empíricos em datas mais próximas. A lei 13.467 

                                                                            

23 REGIÃO DOS LAGOS, G1. Quarenta anos da Bacia de Campos: a história da exploração do petróleo que mudou 

Macaé, no RJ. G1. 29 de ago. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/quarenta-anos-

da-bacia-de-campos-a-historia-da-exploracao-do-petroleo-que-mudou-macae-no-rj.ghtml>. Acesso em: 01 de jul. 

2019. 
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https://g1.globo.com/rj/regiao-dos-lagos/noticia/quarenta-anos-da-bacia-de-campos-a-historia-da-exploracao-do-petroleo-que-mudou-macae-no-rj.ghtml


trouxe uma profunda alteração em uma lei de 1943, ou seja, modificações em uma lei que entrou 

em vigo há mais de 70 anos atrás, quase uma geração se passou sob a regência da antiga CLT. 

Por fim, a situação do trabalhador brasileiro sob a regência da nova lei, demanda uma certa 

atenção visto que após entrada em vigor de determinada lei, após tantos anos de seguridade, 

encontra-se num lugar de lacuna e desconhecimento que o rege. Conforme já previsto por 

especialistas no assunto e grande parte da doutrina, atuação da lei reformista só trará consequências 

gravosamente reveladoras no futuro, porém, não tão distante. Ainda estamos à mercê do que pode 

vir a acontecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Frisa-se que o presente trabalho focou na dificuldade do acesso ao judiciário pelo 

trabalhador, por um julgamento justo e sem desigualdade de armas processuais, com procedimentos 

igualitários e matérias de fato e de direito que equalizem a relação entre reclamante e reclamada. 

A discrepância apresentada e explanada por números e gráficos de fontes do próprio Estado, que 

mantém o monopólio da jurisdição, mostra que após a entrada em vigência da já criticada lei 

reformadora das Consolidações, o número de demandas judiciais trabalhistas reduziu 

drasticamente em todo o território nacional.  

Com a premissa de que se perfazia necessidade de nova legislação trabalhista a fim de 

diminuir o número de demandas descompromissadas e desnecessárias, o que a legislação conseguiu 

com a entrada e aprovação da reforma, foi fomentar a discrepância de forças judiciais entre patrão 

e empregado, ampliando ainda mais o abismo de disparidade entre os dois. Retirar direitos outrora 

adquiridos e acrescer dispositivos maléficos ao litigante fraco, enraizou o medo do acesso à justiça. 

 O cidadão brasileiro, comum, desconhece totalmente sua constituição e leis 

infraconstitucionais, em geral, desconhece todo o seu ordenamento, por conseguinte, desconhece 

o acesso à justiça e seus direitos. O judiciário, para muitos, ainda é um grande tabu, o acesso à 

justiça e a jurisdição estatal ainda é um fator temerário ao brasileiro. Utilizar-se de modos perversos 

para limitar o ingresso ao que fatidicamente ainda um território desconhecido ao cidadão comum, 

trabalhador, base da pirâmide social, é a maior antítese do progresso e da promoção da dignidade 

da pessoa humana. Caso tivéssemos um maior acesso não só a justiça, mas a todo o ordenamento 

vigente, não só trabalhista, como civil e penal, desde o início da alfabetização no currículo escolar, 

teríamos mais cidadãos que reconhecem seus direitos e que lutam por eles, mais conhecimento 

traria menos violação das leis, ocasionando maior pacificidade dentre todos os ramos da justiça e 

baixos números de demandas judiciais 

Pacifico e entendível desde o início pela leitura da introdução, o assunto é de grande 

amplitude e atinge direta e indiretamente pessoas em todos os níveis e de diferentes camadas 

sociais, porém, ainda mais cruel com os pobres e hipossuficientes. Devido a isso, se faz necessário 

delimita-lo para um estudo mais profundo, aprofundado e exemplificativo, através de dados reais 

que comprovam as argumentações. 



 De modo muito simples, o fundamento e o caminho certo e coeso para coibir as mais 

diversas formas de dificuldade o ingresso ao judiciário trabalhista é sempre o mesmo, a carta 

Magna, lei maior.  

A Constituição Federal reconhece a necessidade de se fomentar o acesso à justiça pelos 

mais hipossuficientes, seja através da gratuidade de justiça ou por outro qualquer de seus 

dispositivos. O conjunto de legislações que asseguram a igualdade na relação judicial entre 

reclamante e reclamada é vasta, não faltando norma vigente para determinar regulação. 

Destarte, o presente trabalho tem o intuito de esboçar as formas nas quais o trabalhador –

por mais que seja repetitivo, é sempre apropriado destacar - parte mais frágil da relação jurídica.  

Observa-se no primeiro capítulo a evolução histórica da dignidade da pessoa humana através 

do enfoque do acesso ao judiciário aos menos favorecidos, com uma construção cronológica que 

se dá desde a época do Brasil colônia e se estende até os dias atuais, com uma observância maior 

sobre o instituto da justiça gratuita. É intrínseco no brasileiro os ideais de que o empregado tem de 

se submeter a situações degradantes e vexatórias perante o empregador, no medo generalizado de 

perder o empregado, conjunto com isso, o mínimo existencial para si e seus dependentes, o que 

torna-se completamente compreensivo, visto que a economia do país nunca teve estabilidade 

duradoura. Dado fato, torna-se o real motivo do qual trabalhadores aceitam condições degradantes 

de labor sem demandar no judiciário, dada as condições econômicas, as dependências da garantia 

do mínimo existencial, os mitos do desconhecimento da ação judicial e as novas dificuldades do 

acesso, trazidas pela reforma trabalhista, contrariando as disposições de evolução cronológica 

trazidas no Capitulo 1. 

Com pertinência, no Capitulo 2 é tratado o modo antagônico como a reforma da CLT 

confronta normais anteriores a ela, o CPC e a própria Constituição, que é a lei maior. O Capitulo 2 

trata ainda de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade que ainda tramita no STF, sob relatoria 

no Ministro Barroso. 

Ademais, resta concluso que o total acesso ao judiciário trabalhista, bem como a equivalência 

de armas processuais é danoso ao grande empresariado, bilionários detentores do capital externo e 

dos sistemas de produção. O lucro é prioridade em detrimento da saúde física e mental dos 

subordinados. Aduzir uma justiça trabalhista que de difícil acesso, em um país emergente, 

dependente do capital estrangeiro, com vastos recursos naturais, de mão-de-obra barata com um 

exército industrial de reserva gigantesco, é no mínimo, cruel. 



É manifesto considerar que o presente trabalho ponderou a disparidade de forças e armas 

processuais no processo na justiça do trabalho, as discrepâncias apresentadas no Capitulo 3, 

apresentadas e embasadas por números e gráficos, apresentam e esboçam a atual realidade do 

judiciário trabalhista nos dias contemporâneos.  

Arrematando, o presente trabalho vem mostrar que a disparidade de forças judiciais é alta, 

isso quando o trabalhador por medo, de utilizar-se do mesmo, não recorre a jurisdição estatal, 

ficando atestado este fato. Causando danos de natureza física, psicológica e na honra não só do 

obreiro, mas como de toda sua família. Maior consciência coletiva, valorização do trabalhador, 

criação de um ambiente de trabalho igualitário e saudável, que tenha a real preocupação com a 

saúde física e mental dos que ali ocupam ao invés de pensar apenas na produtividade/lucratividade.  

O Brasil é um país emergente, que dependente de investimentos do capital estrangeiro. A 

legislação trabalhista, juntamente com o aparato judicial, deveria cumprir seu papel de forma mais 

efetiva e proporcionar maior proteção ao trabalhador, no âmbito judicial. 

Até a atual conjuntura, estamos distantes dos resultados que deveriam ser categoricamente 

obtidos, a reforma em uma lei deveria servir para qualquer outro propósito, menos a perda de 

direitos pela classe que mais padece de assistência, mas o caminho precisa ser enfrentado e trilhado. 
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