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SILVA, Andreia Gonçalves da. A reforma trabalhista e a restrição do acesso à 
justiça. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso. (Bacharelado em Direito) – 
Faculdade Cidade Verde (FCV), Maringá, 2018. 
 

RESUMO 
 

O presente estudo é uma análise da Reforma Trabalhista, introduzida pela lei n° 
13.467, de 2017, comparada aos direitos fundamentais assegurados pela 
Constituição Federal de 1988. Na compreensão da Reforma Trabalhista e seus 
reflexos negativos na restrição do acesso à justiça, é necessário que se entenda a 
construção dos direitos e suas garantias fundamentais ao longo da história, bem 
como a função protecionista desses direitos na seara Trabalhista e sua relação com 
o acesso à justiça. Ainda que não se tenha a pretensão de esgotar toda a discussão, 
o presente estudo busca fazer uma análise crítica acerca da reforma e seus 
impactos no meio social. 
 
Palavras-chave: Reforma trabalhista. Acesso à justiça. Restrição de direitos. 
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SILVA, Andreia Gonçalves da. Labor reform and the restriction of access to 
justice. 41 p. Conclusion of Graduation (Law Degree) – Faculdade Cidade Verde 
(FCV), Maringá, 2018.  

 
ABSTRACT 

 
The present study is an analysis of the Labor Reform introduced by Law No. 13,467 
of 2017, compared to the fundamental rights guaranteed by the Federal Constitution 
of 1988. In understanding the Labor Reform and its negative repercussions on the 
restriction of access to justice, it is necessary that it is understood the construction of 
the rights and their fundamental guarantees throughout history, as well as the 
protectionist function of these rights in the Seara Labor and its relation with the 
access to justice. Although we do not pretend to exhaust the whole discussion, the 
present study seeks to make a critical analysis about the reform and its impacts on 
the social environment. 
 
Keywords: Labor reform. Access to justice. Restriction of rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo é uma análise da Reforma Trabalhista, introduzida pela lei 

n° 13.467, de 2017, comparada aos direitos fundamentais assegurados pela 

Constituição Federal de 1988, e como aplicação dessa lei veio para restringir a 

classe trabalhadora o acesso à justiça, mediante sua inconstitucionalidade ao 

contrariar os princípios constitucionais e todas as garantias que foram adquiridas 

durante lutas travadas por uma sociedade. 

Para que se possa compreender a Reforma Trabalhista e seus reflexos 

negativos na restrição do acesso à justiça, é necessário que se entenda a 

construção dos direitos e suas garantias fundamentais ao longo da história, bem 

como a função protecionista desses direitos na seara Trabalhista e sua relação com 

o acesso à justiça. 

Dessa forma, esse trabalho divide-se em três capítulos. A saber: A 

constituição e sua importância para o Direito do Trabalho; Conceito do termo 

“Acesso à justiça”; e A Reforma Trabalhista em Comparação à Constituição Federal 

de 1988. 

O primeiro capitulo deste trabalho trata da constituição e sua importância para 

o direito do trabalho e por vez a garantia do acesso a justiça, uma vez que ela 

assegura as garantias fundamentais. Fora traçado as evoluções históricas para 

chegarmos até a idade moderna com direitos e proteções para uma vida social digna 

e garantias iguais para todas as classes. A atual Constituição Federal, é a mais 

significativa ao tratar de princípios e garantias. Nessa perspectiva, o trabalho passou 

a ter sua base no artigo 7ª e todas as suas garantias serviram como base para a 

consolidar as regras existentes na CLT. 

Seguindo para o segundo capítulo, tratamos da necessidade do acesso à 

justiça para a efetivação dos direitos assegurado pela Constituição, uma vez que 

sem esse acesso, os direitos não se concretizam, assim, esse acesso garante que o 

trabalhador tenha seus direitos assegurados. Dessa forma, aborda-se os principais 

obstáculos desse acesso a fim de se compreender como a Reforma trabalhista 

impacta na restrição do acesso à justiça. 
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Por fim, o terceiro capítulo trata da reforma trabalhista e como ela viola a 

Constituição Federal, levando em consideração que os princípios constitucionais e 

do direito do trabalho passaram por intensas evoluções para que pudesse assegurar 

a todos os cidadãos as garantias e direitos fundamentais. Nesse prisma, a Reforma 

Trabalhista altera direitos fundamentais, e conforme será abordado no presente 

trabalho, torna-se inconstitucional. 
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CAPÍTULO 1. A CONSTITUIÇÃO E SUA IMPORTÂNCIA PARA O 

DIREITO DO TRABALHO 

 

 

Para a devida análise da Reforma Trabalhista e os motivos nos quais ela 

restringe o acesso à justiça, deve-se primeiro destacar sob quais bases nossa 

Constituição Federal se formou e o que visa garantir, para que assim possamos 

entender a sua relação com o Direito do Trabalho. 

A Constituição é o conjunto de normas que regulamentam as competências 

do Estado, estabelecendo a forma que serão dirigidas e por quem, além de limitar as 

ações deste, em benefício da preservação dos indivíduos que se encontram sob 

controle desse Regulamento. Essas normas garantem a esses cidadãos a 

efetividade dos direitos fundamentais (MENDES e BRANCO, 2017, p. 66) 

A Constituição de 1988 se distingue das demais constituições precedentes no 

país no que concerne à sua base, uma vez que se molda em três pilares, a saber: a 

arquitetura constitucional de um Estado Democrático de Direito, a arquitetura 

principiológica humanística e social da Constituição Federal e a concepção 

constitucional de direitos fundamentais da pessoa humana (DELGADO e 

DELGADO, 2017, p. 21). 

Nessa perspectiva, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado 

(2017, p. 22) dispõe: “Esses três pilares cardeais da Constituição de 1988 

evidenciam, por fim, a concepção constitucional do fenômeno do Direito como um 

efetivo instrumento de civilização - e não de barbárie -; em síntese, o Direito como 

um instrumento civilizatório”. 

 

 

1.1 OS PILARES CONSTITUCIONAIS 

 

 

Concernente ao direito do trabalho e a base do instrumento de civilização 

para os trabalhadores, esses pilares reafirmam ao trabalhador sua dignidade, 

excluindo a ideia de exploração e incluindo o trabalho em conceito. É a proteção 

adquirida através de um processo que busca trazer para o direito do trabalho um 
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mínimo de dignidade, sendo esses pilares de grande importância para a formação 

de um direito justo e digno, já que atribuem à Constituição Federal um caráter 

protecionista. 

O primeiro pilar é o da arquitetura constitucional de um Estado Democrático 

de Direito, que trata dos conceitos fundamentais da pessoa humana e do Estado 

Social. O Estado Social teve sua base pioneira na Constituição do México, em 1917, 

e na Constituição da Alemanha, em 1919, em que houve uma intervenção Estatal 

para a garantia dos Direitos Fundamentais. (DELGADO e DELGADO, 2017, p. 22). 

O Estado age como o interventor a garantidor dos direitos postulados na 

Constituição Federal, meio pelo qual essa busca proteger e garantir ao trabalhador o 

mínimo para a dignidade da pessoa humana, necessitando de uma intervenção 

estatal, que atue positivamente na aplicação das normas, eleve o social e os 

princípios constitucionais. Nesse sentido, o trabalho que antes era instrumento de 

exploração e uma afronta a dignidade humana, passa a ser regulamentado, 

garantindo assim dignidade ao trabalhador. 

Os direitos sociais são inseridos nas constituições, em especial aos que estão 

relacionados ao direito do trabalho, ampliando o conceito de cidadania política e 

rompendo as barreiras jurídicas de participação no Estado de grupos sociais menos 

favorecidos, entre eles os trabalhadores, além de sua inclusão socioeconômica, bem 

como a inserção da ideia de igualdade em sentido material e também uma noção 

mais ampla de Democracia (DELGADO e DELGADO, 2017, p. 25). 

Desta maneira, é necessário que trabalhador esteja inserido como detentor de 

direitos em um Estado Democrático, pois esse como individuo posto em uma 

sociedade, que buscou anteriormente direitos que hoje são protegidos por uma 

Constituição, procura proteger todos os direitos para que este viva com dignidade. 

Quando o Estado assegura dentro um direito de igualdade para todos, o trabalhador 

passa a ser membro atuante de um estado democrático de direito.  

Dessa forma, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 

28): 

 

O conceito constitucional de Estado Democrático de Direito importa, 
dessa maneira, na democratização também da sociedade civil, uma 
vez que esse conceito e sua abrangência não se restringem ao 
simples plano da sociedade política. Participação e inclusão no 
contexto da sociedade civil – das instituições sociais, da economia e 
seu mercado capitalista, etc. - consistem, nesse quadro, em 
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imperativos democráticos consagrados pelo conceito constitucional de 
Estado Democrático de Direito. 

 

O segundo pilar trata-se da arquitetura principiológica humanística e social da 

constituição da república. Esse pilar aborda os princípios como efetivação da norma 

jurídica, sendo base para afirmação dos outros pilares. Nesse sentido, os princípios, 

ao lado das regras jurídicas, compõem o ordenamento do Direito. (DELGADO e 

DELGADO, 2017, p. 29). 

Dessa forma, os princípios se apresentam como valores fundamentais que 

regem uma ordem jurídica que proporcionam a compreensão e norteiam esse 

ordenamento. Assim, buscam prover a efetivação dos direitos que serão garantidos 

na Constituição Federal. No que concerne ao campo do Direito Trabalhista, os 

princípios permitem que o trabalhador tenha seus direitos assegurados e estejam 

inseridos na sociedade como indivíduos. 

No Brasil houve intensa resistência da concepção dos princípios jurídicos até 

a década de 1980. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, essa 

concepção passou a ser mais aceita e se propagou nos outros campos do direito, 

especialmente do direito do trabalho. (DELGADO e DELGADO, 2017, p. 30). 

Entre os princípios abordados na Constituição Federal de 1988, na seara 

trabalhista destacam-se o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da 

centralidade da pessoa humana na vida socioeconômica e na ordem jurídica, o 

princípio da valorização do trabalho e do emprego, o princípio do bem-estar 

individual e social, o princípio da justiça social, o princípio da igualdade em sentido 

material e princípio da vedação do retrocesso social. (DELGADO e DELGADO, 

2017, p. 31). 

Assim, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 32) 

dispõem: 

 

Esse largo rol de princípios constitucionais humanísticos e sociais, 
além do importante grupo de princípios justrabalhistas individuais e 
coletivos constitucionalizados, tudo estabelece balizas e limites 
inegáveis para a norma jurídica infraconstitucional na ordem jurídica 
brasileira. 

 

É certo que os princípios são a base fundamental para qualquer ciência, 

primordialmente no Direito do Trabalho. Desta feita, assim, esses são assegurados 
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pela Constituição Federal e é por meio desta que é garantido ao trabalhador os 

direitos fundamentais a fim de proporcionar uma vida digna e o mínimo existencial 

como meio de subsistência, nos quais cabem ao Estado assegurar a efetivação 

desses direitos. 

O terceiro pilar trata-se do conceito constitucional de direitos fundamentais da 

pessoa humana, nos quais são inerentes à sua personalidade e sua moral, paralelos 

àqueles imprescindíveis para garantia de uma civilidade mínima inerente à pessoa 

humana na ordem jurídica e na vida socioeconômica. (DELGADO e DELGADO, 

2017, p. 33).  

Os direitos trabalhistas são garantidos pela Constituição Federal, previstos no 

artigo 7°, no rol de direitos e garantias fundamentais, constituem cláusulas pétreas, 

que são dispositivos que não podem ser alterados ou excluídos.  

Para que se entenda esse terceiro pilar se faz necessário uma breve 

abordagem sobre as cláusulas pétreas e sua função nos direitos trabalhistas, já que 

inferem na forma de como são elaboradas as propostas de modificação da 

Constituição, já que não podem ser alteradas, tampouco serem discutidas em 

qualquer proposta de modificação constitucional que deseje limita-las ou aboli-las. 

Nesse contexto, a cláusula pétrea não existe tão só para remediar situação de 

destruição da Constituição Federal, mas tem a missão também para evitar tentativa 

de abolir o seu projeto básico (MENDES e BRANCO, 2017, 118). 

 Assim, as cláusulas pétreas garantem que os direitos e garantias individuais 

não sejam objeto de deliberação de emendas a fim de exclui-las. Fato é que os 

direitos trabalhistas são garantias fundamentais e não devem sofrer alterações que 

retirem ou reduza os direitos necessários para o trabalhador.   

A constituição traz explicita a essencialidade dos direitos fundamentais da 

pessoa humana ao abordar em seu art. 60 §4°, IV que não será objeto de 

deliberação proposta de emenda constitucional que tende a abolir os direitos e 

garantias individuais. (DELGADO e DELGADO, 2017, p. 33). 

Da mesma forma, os direitos trabalhistas, trazem direitos e garantias 

relacionados a pessoa humana. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves 

Delgado (2017, p. 33) abordam que “os direitos trabalhistas são, antes de tudo, 

direitos individuais, direitos da pessoa humana do trabalhador, em seu conjunto, 

entretanto, os direitos individuais trabalhistas tornam-se também direitos sociais e/ou 

direitos coletivos.”. 
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A partir desses três pilares constitucionais, Mauricio Godinho Delgado e 

Gabriela Neves Delgado (2017, p. 34) aludem: 

 

Esses três eixos centrais da arquitetura normativa da Constituição de 
1988, claramente explicitados em seus diversos títulos organizadores 
temáticos, compostos por destacado número de princípios e normas 
constitucionais, demonstram, além de tudo, a sólida compreensão, 
pela Constituição da República, do Direito como um instrumento 
civilizatório, ao invés de mecanismo de opressão, exclusão, 
segregação e exploração. 

 

A Constituição Federal passou por uma intensa revolução com intuito de 

diminuir a desigualdade entre pessoas e grupos sociais, tornando-se mais igualitária, 

humanística e social, afastando de si o caráter de exclusão dos indivíduos da 

sociedade. 

A partir desses três pilares de sustentação aplicados na Constituição Federal, 

ela torna-se instrumento civilizatório, colocando e executando a preservação do 

Estado Democrático do Direito, inserindo o trabalhador como membro dessa 

sociedade. 

 

 

1.2 OS DIREITOS TRABALHISTAS COMO DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

O trabalho por séculos esteve atrelado à exploração exagerada do ser 

humano, sem nenhum direito assegurado. No intuito de diminuir as desigualdades 

sociais e oferecer um mínimo de dignidade aos trabalhadores, os direitos 

trabalhistas passaram por intensas mudanças a fim de regulamentar suas relações e 

tornar-se fundamentais.  

Os direitos fundamentais podem ser entendidos como prerrogativas que 

estruturam e afirmam a pessoa humana dentro da sociedade (DELGADO, 2007, p. 

11). 

Nessa perspectiva, é pressuposto que o sistema de proteção ao trabalhador 

reconhece os princípios constitucionais e se volta a eles, com objetivo de reafirma-

los. (DELGADO e DELGADO, 2017, p. 150). 
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Amauri Mascaro Nascimento (2014, p. 279) afirma que “Como direito 

fundamental, o direito do trabalho teria de ser direito de todos e  em todos os 

lugares, em certo tempo. Esses direitos são constitucionais quando incluídos na 

Constituição de um país”. 

Assim, o direito fundamental do trabalho se concretizou primeiro, das lutas 

sociais na conquista de direitos, depois na positivação da proteção dada ao 

trabalhador, e, por fim, na relação entre empregado e empregador em que a mão-

de-obra é meio para que o trabalhador possa efetivar seus os direitos fundamentais 

que são garantidos.  

Desta forma, o Direito do Trabalho, ao reafirmar os direitos garantidos pela 

Constituição Federal, também assegura, enquanto trabalhador, que os princípios de 

proteção e dignidade serão efetivados tanto no campo individual, quanto na esfera 

coletiva.  

O Direito individual do trabalho regulamenta as relações bilaterais e 

multilaterais do direito do trabalho, estabelecendo um conteúdo mínimo normativo 

para o contrato de trabalho. (DELGADO e DELGADO, 2017, p. 40). Assim sendo, o 

direito busca democratizar essas relações, buscando estabelecer igualdade entre as 

partes.  

O direito coletivo do trabalho busca regulamentar as relações coletivas, 

principalmente por meio de suas entidades sindicais, visando assegurar os 

princípios de autonomia sindical para uma melhoria nas condições de trabalho 

(DELGADO e DELGADO, 2017, p. 44). 

O Direito do trabalho como direito fundamental busca então sua contínua 

efetividade no direito trabalhista, busca alargar sua abrangência e o processo de 

extensão dos direitos fundamentais trabalhistas (DELGADO, 2007, p. 38). 

Os direitos trabalhistas vêm como um fundamento legal para que o 

trabalhador possa resguardar-se legalmente e se desenvolver socialmente. Esses 

direitos são colocados como fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro e 

asseguram aos trabalhadores, como membros inseridos em uma sociedade, a 

garantia desses direitos. Nesse sentido é que posteriormente trataremos da sua 

relação com a Reforma trabalhista.  
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1.3 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL 

 

 

Para uma melhor análise do direito do trabalho é necessário antes um exame 

de sua evolução histórica e desenvolvimento no cenário jurídico (MARTINS, 2011, p. 

5). 

O direito do trabalho surge devido as questões sócias que nascem por meio 

da Revolução Industrial do século XVIII, onde o direito verificou a necessidade de 

proteger a dignidade da pessoa humana frente aos trabalhos industrias, a urgência 

em prover uma disciplina que regessem as relações individuais e coletivas de 

trabalho evoluiu em decorrência dos desenvolvimentos atraídos por um novo estado 

social. (NASCIMENTO, 2014, p. 40). 

Até o fim do século XIX, o Brasil, país de formação colonial, tinha economia 

agrícola e relação escravista, e somente após 1888 é que se teve a extinção da 

escravatura, e que se pode tratar da consolidação histórica do Direito do Trabalho 

no Brasil, uma vez que o trabalho livre é requisito da relação trabalhista (DELGADO, 

2017, p. 105). 

Inicialmente as constituições brasileiras nada previam sobre os direitos 

sociais e do trabalho. Foi apenas em 1988 com a Lei Aurea, que aboliu a 

escravidão, que se passou a tratar sobre o Direito do Trabalho (DELGADO, 2017, p. 

106). 

No Brasil, a evolução do trabalho destaca-se em três fases. A primeira que 

compreende o período entre 1888 a 1930, com manifestações de direitos 

trabalhistas esparsas; o segundo período, entre 1930 e 1945, com a 

institucionalização do Direito do Trabalho; e o terceiro período que constitui a 

transição democrática do Direito e sua incorporação à Constituição Federal de 1988. 

Em primeiro momento, com a abolição da escravidão, essas normas ainda 

eram esparsas, uma vez que nesse momento a maioria da relação empregatícia se 

concentrava no campo. Aos poucos, com a industrialização nos centros urbanos e 

com o aumento do número de operários, começou a surgir, timidamente, leis e 

decretos específicos para determinadas classes de trabalhadores, mas que aos 

poucos foram se expandindo. 

As transformações que ocorreram na Europa decorrentes da Primeira Guerra 

Mundial e também com a criação da Organização Internacional do trabalho (OIT), 
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influenciaram na criação de normas trabalhistas, que inicialmente tratavam do 

trabalho de menores, trabalho de mulheres, criação do Ministério do Trabalho, entre 

outras (MARTINS, 2011, p. 11). 

No segundo momento, o Direito do Trabalho passou por um momento de 

institucionalização, que foi de 1930 até 1945, momento em que o Estado 

Intervencionista da época voltou a sua atenção às questões sociais, principalmente 

trabalhistas, e as organizou dentro de um sistema justrabalhista. (DELGADO, 2017, 

p. 109). 

A constituição de 1943 foi a primeira constituição trabalhista a tratar 

especificamente do Direito do Trabalho como influência do constitucionalismo social, 

como garantia a liberdade sindical, isonomia salarial, salário-mínimo, jornada de oito 

horas de trabalho, proteção do trabalho das mulheres e menores e férias 

remuneradas.  

Nesse mesmo ano foi editado o Decreto de Lei nº 5.452, por meio do qual foi 

aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que tinha como objetivo reunir 

as diversas leis trabalhistas existentes à época, consolidando-as em um só 

documento. Essa, tomou por fundamento várias normas, como as Convenções da 

OIT (Organização Internacional do Trabalho). Também ampliado e alterado a 

legislação trabalhista existente.  

Em um terceiro momento, surge a transição democrática do Direito do 

Trabalho, com a Constituição Federal de 1988, que teve como objetivo democratizar 

a justiça trabalhista. Nesse sentido: Do ponto de vista da criação de condições 

favoráveis à mais ampla participação dos grupos sociais na geração de normas 

jurídicas a comporem o universo normativo do País, democratizando o sistema de 

gestão trabalhista vigorante, parece claro que a nova Constituição teve flagrante 

intenção de colocar a sociedade brasileira nesse caminho. (DELGADO, 2017, p. 

113). 

Teve-se, então, o mais relevante impulso na evolução jurídica do direito do 

trabalho, os chamados direitos sociais, dispostos nos artigos 7º ao 11º que trata 

especificamente dos direitos trabalhistas no que concerne aos direitos fundamentais.  

Para os estudiosos do direito, o artigo 7º, é a base constitucional de todo o Direito do 

Trabalho. 
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1.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO 

 

 

Os princípios são preceitos fundamentais resultantes de fatos históricos e 

sociais de uma sociedade que resultam em normas fundamentais para o Direito, 

sendo fundamentais para sua plena eficácia. A palavra princípio é apresentada com 

significado de proposição fundamental, sendo assim, incorporada às formas de 

produção cultural dos seres humanos, inclusive no Direito (DELGADO, 2017, p. 

201).  

De acordo com Renato Saraiva e Rafael Tonassi Souto (2018, p. 29): 

 

Princípios são proposições genéricas que servem de fundamento e 
inspiração para o legislador na elaboração da norma positivada, 
atuando também como forma de integração da norma, suprindo as 
lacunas e omissões da lei, exercendo, ainda, importante função, 
operando como baliza orientadora na interpretação de determinado 
dispositivo pelo operador de Direito. 

 

Em outras palavras, os princípios são a base para que se possa compreender 

toda a estrutura do Direito. Para o Direito, “os princípios conceituam-se como 

proposições fundamentais que informam a compreensão do fenômeno jurídico” 

(DELGADO, 2017, p. 203-204). 

O Direito possui princípios gerais que são aplicados no Direito do Trabalho e 

que regulamentam as relações de trabalho, entre eles, pode-se destacar o princípio 

da inalterabilidade dos contratos, dignidade da pessoa humana e da não 

discriminação. 

O trabalho historicamente tem uma relação de desigualdade e subordinação 

entre os sujeitos da relação jurídica trabalhista. Sendo assim, o direito do trabalho 

tem como finalidade a proteção da parte hipossuficiente, visando diminuir o 

desequilíbrio do contrato de trabalho (DELGADO, 2017, p. 213). 

O Direito do Trabalho trata das relações jurídicas que se encontram em 

patamares diferentes, de um lado o empregado e de outro o empregador, assim, de 

acordo com seus princípios, busca assegurar essa igualdade jurídica, a fim de 

proteger uma das partes, na busca de uma igualdade entre elas. 

O trabalhador, pela sua posição socioeconômica de dependência e 

subordinação, necessita de uma proteção jurídica que compense essa inferioridade. 
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Desta forma, entre os princípios que garantem a igualdade dessas relações, o 

princípio da proteção se destaca, por proteger o trabalhador a fim de garantir a 

efetividade dos demais direitos. Princípio este que será detalhado a seguir.  

 

 

1.4.1 Princípio da proteção 

 

 

O princípio da proteção é um dos mais importantes do direito do trabalho, pois 

é o que estrutura esse direito e norteia os demais princípios. A proteção do 

trabalhador é sua finalidade, dessa forma o princípio da proteção é fundamental ao 

direito do trabalho, promovendo a atenuação das diferenças das desigualdades 

existentes entre as duas classes sociais.  

Renato Saraiva e Rafael Tonassi Souto (2018, p. 30) definem o princípio da 

proteção como: 

  

O de maior amplitude e importância no Direito do Trabalho, consiste 
em conferir ao polo mais fraco da relação laboral - o empregado - 
uma superioridade jurídica capaz de lhe garantir mecanismos 
destinados a tutelar os direitos mínimos estampados na legislação 
laboral vigente. 

  

Assim, o princípio de proteção do trabalhador visa assegurar que todos os 

outros princípios sejam efetivados, pois é este que proporciona ao trabalhador 

proteção, para que as desigualdades sejam dirimidas. 

Esse princípio estruturou o direito do trabalho no sentido de proteger a parte 

hipossuficiente retificando o desequilíbrio econômico resultante do contrato de 

trabalho. (DELGADO, 2017, p. 193). 

O princípio da proteção busca então diminuir as desigualdades sociais 

causadas pelo trabalho, fazendo com que o polo mais fraco do direito do trabalho, o 

trabalhador esteja em paridade com o empregador, bem como, tenha sua dignidade 

assegurada.  

O direito do trabalho se desenvolve a partir da exploração excessiva do 

trabalhador, principalmente após a primeira revolução industrial, em que as 

atividades passaram a ser assalariadas. Assim, se justifica o surgimento do princípio 

protecionista, objetivando compensar a desigualdade existente entre o empregador, 
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maior detentor econômico e o empregado, parte hipossuficiente. (CANO MARTINS, 

2000, p. 277-278). 

 

 

1.5 O PRINCÍPIO PROTECIONISTA E A NECESSIDADE DO ACESSO À JUSTIÇA 

PARA SUA EFETIVIDADE 

 

 

Com o Estado Social, trazendo a concepção dos direitos sociais e a dignidade 

da pessoa humana, houve uma intervenção estatal para que esses direitos fossem 

assegurados, bem como houvesse a efetividade dos mesmos, assim, o acesso à 

justiça está relacionado a um Estado que busca a efetividade desses direitos 

baseados no princípio protecionista. (MAIOR e SEVERO, 2017, p. 149). 

O Estado é responsável pela garantia dos direitos fundamentais. Quando ele 

falha em assegurar de maneira antecipada esses direitos, o indivíduo precisa buscar 

meios para que efetiva-los. Nesse sentido, o acesso à justiça é fundamental quando 

há falha por parte do Estado, pois quando não há a efetivação dos direitos 

fundamentais, o indivíduo necessita mover o poder judiciário para a concretização 

destes.   

Os princípios são as bases norteadoras do direito, em que esse se 

fundamenta para a compreensão do fenômeno jurídico e assim, no caso do princípio 

protecionista do direito do trabalho, busca a proteção dos trabalhadores, sendo o 

princípio basilar de todos os outros e sendo esta sua finalidade.  

Isto posto, a efetivação desses direitos, assegurados pelos princípios, se dá 

com o acesso à justiça e sem esses princípios que asseguram os direitos, não seria 

possível a efetividade da justiça. 

É necessário então, que se entenda como funciona o acesso à justiça e como 

ele é aplicado no direito do trabalho, levando em consideração, nesse contexto, que 

o princípio da proteção busca promover a igualdade do trabalhador perante as 

relações de trabalho e assegurar que seus direitos serão resguardados. 

Assim, cabe ao Estado criar mecanismos para efetivação dos princípios para 

que diminua as desigualdades. 

De acordo com o princípio da proteção, o acesso à justiça tem como objetivo 

assegurar, em especial, que os direitos dos menos favorecidos, dentro da seara 
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trabalhista sejam efetivados, cumprindo então com os preceitos trazidos na 

Constituição Federal. 
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CAPÍTULO 2. CONCEITO DO TERMO “ACESSO À JUSTIÇA” 

 

 

O acesso à justiça é um assunto abordado com frequência ao se falar em 

Direito e está consonância com os princípios e direitos fundamentais abordados pela 

Constituição Federal de 1988 e também com os princípios do direito do trabalho. 

Para se alcançar à justiça efetiva, é necessário que se tenha acesso a ela, 

conforme elenca Mauro Cappelletti e Bryant Garth em “O Acesso à Justiça” (1988, p. 

8): 

 

É de difícil definição, mas serve para determinar duas finalidades 
básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem 
reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios 
do Estado. Primeiro, o sistema deve ser igualmente acessível a 
todos; segundo ele deve produzir resultados que sejam individual e 
socialmente justos.  

 

Sendo assim, o Estado deve garantir que o acesso à Justiça seja igual para 

todos e produza resultados justos de forma coletiva e individual, uma vez que esse 

acesso pode ser entendido como o próprio acesso ao direito, não apenas uma 

resposta jurisdicional, mas que ela realmente satisfaça a pretensão das partes de 

resolver adequadamente seus conflitos de maneira justa. 

Desta forma, no direito do trabalho, o acesso à justiça tem como principal 

objetivo, com base no princípio protecionista, garantir que o trabalhador tenha os 

direitos assegurados, proporcionando, desta forma, uma paridade em relação a 

parte empregatícia. 

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

 

O direito de acesso à justiça está interligado aos direitos sociais que 

evoluíram de acordo com as necessidades e as exigências dos indivíduos. Até o 

século XIX, esses direitos eram individualistas e não tinha a interferência do Estado 

para assegurar o acesso à justiça. A partir do século XX, com os princípios e direitos 

adotados pela a Constituição Francesa de 1946, houve uma ascensão dos direitos 
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humanos, e o Estado passou a assumir caráter mais coletivo que individual, 

tornando o direito acessível por todos. (ARAUJO, 2009, p. 2). 

No Brasil, o acesso à justiça passou por avanços e retrocessos ao longo da 

história, sendo que somente com a promulgação da Constituição de 1988 é que 

tivemos a garantia dessa efetividade. A Constituição, trouxe grandes avanços ao 

acesso democrático à Justiça, estabelecendo direitos e criando mecanismos para 

sua defesa, assegurando a igualdade perante de todos perante a lei. As garantias 

trabalhistas já tinham sido abordadas pela CLT de 1943, e essas garantias foram 

retomadas pela Constituição Federal. (ARAUJO, 2009, p. 3) 

O acesso à justiça pode ser considerado como um requisito fundamental de 

um sistema jurídico moderno e igualitário, sendo o mais básico dos direitos humanos 

que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos (CAPPELLETTI 

e GARTH, 1988, p. 12).  

Conforme mencionado anteriormente, o acesso à justiça, é a própria 

efetivação dos direitos assegurados em lei. Nessa perspectiva, o âmbito trabalhista 

tornou-se um dos mais envolvidos no atual cenário de estudo do acesso à justiça, já 

que o processo de efetivação desses direitos está em constante mudança, bem 

como a sociedade de maneira geral. 

Nas palavras de Mauro Cappelletti (1988, p. 9):  

 

É a criação de novos direitos, os direitos sociais dos pobres, os 
direitos sociais dos trabalhadores, os direitos sociais das crianças e 
dos velhos, das mulheres, dos consumidores, do meio ambiente, etc. 
São direitos muitos diferentes dos direitos tradicionais, pois exigem 
uma intervenção ativa, não somente uma negação, um impedimento 
de violação, mas exigem uma atividade para se realizarem.  

 

O acesso à justiça é um fenômeno de grande importância histórica, visto as 

lutas travadas para que os direitos e garantias de uma sociedade escravizada, 

pudessem hoje, na sociedade moderna, termos os direitos fundamentais protegidos 

e tutelados por uma Constituição Federal e por normas regulamentadores como a 

CLT, trouxessem para os cidadãos de bem o acesso amplo a justiça, garantidos por 

um estado social, este interventor desse processo.  

Ainda nas palavras de Darcísio Corrêa e Tobias Damião Corrêa (2006, p. 77) 

de quanto a esse processo de evolução da justiça: 

 



 
 

27 

Para haver o avanço social almejado faz-se necessário 
redimensionar simbolicamente a normatividade jurídica em favor das 
maiorias fragilizadas no sistema de produção capitalista, 
direcionando as lutas emancipatórias a partir de referências éticas 
inclusivas, voltadas a uma condição humana de dignidade, 
solidariedade e reciprocidade. 

 

É certo que o acesso a essa justiça tem sido uma inconstante luta travada 

pelos povos por todos os tempos, debates de uma sociedade brasileira, e inúmeros 

obstáculos. Esses importantes evolução, também no tocando a justiça gratuita, teve 

importantes transformações para que esses direitos estivem disponíveis e de fácil 

alcance para todas as classes, tratando dos direitos iguais a todos.  

Com a apresentação do acesso à justiça e toda a evolução dos direitos 

conquistados pela sociedade, vejamos a seguir os obstáculos encontrados na 

obtenção desse acesso. 

 

 

2.2 OS OBSTÁCULOS DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

 

O acesso à justiça possui obstáculos que não permitem a sua efetividade 

perfeita. Cabe mencionar quais são esses obstáculos e o que fazer para que se 

avance em direção de uma “igualdade de armas” a fim de reduzir as desigualdades 

ocorrentes na busca do acesso à justiça. (CAPPELLETTI e GARTH, p. 15) 

 No direito do trabalho, esses obstáculos impactam diretamente na garantia 

dos direitos dos trabalhadores, pois quando impostos, delimitam o acesso à justiça, 

e o trabalhador, como hipossuficiente na relação, não possui condições para arcar 

com esses obstáculos. 

 Mauro Cappelletti e Bryant Garth trazem como osbstáculos do acesso à 

justiça as custas judiciais, a possibilidade das partes, e os problemas especiais de 

interesses difusos. Aqui cabe o foco maior nas custas judiciais e a possibilidade das 

partes, uma vez que são as maiores barreiras enfrentadas pelos trabalhadores. 
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2.2.1 Custas judiciais 
 
 
 

O primeiro obstáculo identificado é o das custas judiciais, um dos grandes 

problemas que bloqueiam o acesso à justiça. Dentro de um processo, quem paga os 

salários dos juízes, auxiliares, proporciona os prédios e os demais recursos 

necessários aos julgamentos é o Estado, porém cabe ainda aos litigantes arcarem 

com as demais despesas processuais, desde custas até honorários advocatícios, 

que constituem a maior parcela das despesas, dificultando o efetivo acesso à justiça. 

(CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p.15). 

As custas judiciais tornam-se barreiras à efetivação da justiça, sendo assim, o 

litigante tem um empecilho maior ao litigar um processo, pois, quando não se tem a 

garantia do sucesso da demanda, terá que arcar com as despesas processuais e 

honorários sucumbenciais. 

São agravantes das custas judiciais, as pequenas causas e o tempo. 

 No que concerne as pequenas causas, os custos podem exceder o valor da 

causa, ou ainda, tornar a demanda futilidade, por consumir todo o conteúdo. 

(CAPPELLETI e GARTH, 1988, p. 19).  

Outro fator que eleva o custo de uma demanda é o tempo, pois a demora na 

resolução do litígio faz com que aqueles mais fracos acabam desistindo de suas 

causas, ou a aceitem os acordos por valores muito inferiores àqueles a que teriam 

direito. (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 20). 

Nesse sentido, o trabalhador, como parte hipossuficiente da relação, não 

possui condições para arcar com as despesas processuais. Desta forma, quando as 

custas são impostas como uma barreira de acesso à justiça, o princípio de proteção 

do trabalhador e as garantias e direitos fundamentais deixam de ter sua atuação 

ativa. 

 
 
2.2.2 Possibilidades das partes 
 
 

Em sequência, um dos obstáculos ao acesso à justiça efetivo se trata da 

possibilidade das partes. As possibilidades aqui tratadas envolvem a questão 

financeira, educacional e social.  
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Os litigantes que possuem melhores recursos financeiros têm em seu favor a 

facilidade de propor demandas, arcar com as provas mais caras e eficientes, bem 

como a opção de patrocinar uma defesa mais eficaz, além de suportar a morosidade 

processual, o que acaba influenciando o sucesso da demanda a seu favor 

(CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 21). 

Assim, é necessário notar que determinados litigantes possuem uma posição 

de vantagem em certos aspectos em uma relação processual. Um indivíduo que 

possui mais recursos financeiros que outro tem a possibilidade de um melhor 

investimento para alcançar um resultado favorável, como, por exemplo, contratar 

melhores advogados. 

Além disso, observa-se que aqueles que possuem um nível educacional 

melhor estão mais aptos a identificar lesões aos seus direitos e interesses, bem 

como a melhor forma de solucioná-las.   

Nesse sentido, quando a possibilidade das partes se torna um obstáculo, o 

empregador possui muito mais condições para um litígio do que o empregado. Se 

não há uma possibilidade igualitária às duas partes para a proposição de uma 

demanda, o princípio de proteção se torna falho, assim, deixa de cumprir seu 

objetivo, que é elevar o trabalhador a par de igualdade a quem possui mais 

condições que ele, é assegurar que ele terá os mesmos direitos assegurados 

constitucionalmente. 

 

 

2.3 AS BARREIRAS AO ACESSO À JUSTIÇA NO DIREITO DO TRABALHO 

 

 

Em conclusão preliminar à análise dessas barreiras ao acesso à justiça 

efetivo, os ilustres autores observam que tais obstáculos afetam mais diretamente os 

litigantes individuais, de pequenas causas e pobres, ao contrário dos litigantes 

organizacionais, que possuem mais vantagens que desvantagens no sistema 

jurídico (CAPPELLETTI e GARTH, 1988, p. 28-29). 

A distância do acesso à justiça acarreta aos hipossuficientes prejuízos no 

campo jurídico, e também o abandono por parte do Estado, já que este tem o dever 

constitucional de garantir que todos sejam tratados de forma igualitária, assim a 
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partir do momento que ele deixa de cumprir a sua função como garantidor do acesso 

à justiça, deixa de assegurar os princípios constitucionais. 

Na esfera trabalhista, pode-se verificar a forte atuação negativa dessas 

barreiras, visto que os principais litigantes trabalhistas são hipossuficientes. Dessa 

maneira, tem-se uma gritante diferença entre o empregado, hipossuficiente, e o 

empregador. 

Quando o Estado deixa de cumprir sua função, deixando o princípio 

protecionista de lado, o trabalhador deixa de ter seus direitos garantidos, excluindo-

se então do rol de direitos assegurados pela Constituição, uma vez que, se não há a 

inclusão destes na efetivação dos direitos assegurados constitucionalmente, há a 

violação das garantias fundamentais. 
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CAPÍTULO 3. A REFORMA TRABALHISTA EM COMPARAÇÃO À 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

 

O presente capítulo busca tratar sobre a Reforma Trabalhista e como ela viola 

a Constituição Federal, levando em consideração que os princípios constitucionais e 

do direito do trabalho passaram por intensas evoluções para que pudesse assegurar 

a todos os cidadãos as garantias e direitos fundamentais. Sendo, assim, 

inconstitucional, uma vez que altera direitos fundamentais, que, de acordo com a 

constituição, não podem ser alterados. 

Nossa atual Constituição Federal, dentre todas as constituições que o Brasil 

já teve, é a mais significativa ao tratar de princípios e garantias. Nessa perspectiva, 

o trabalho passou a integrar a constituição como um de seus fundamentos.  

Ocorre que a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) de 1943 sofreu 

alteração em vários dispositivos através da Lei n° 13.467 de 13 de julho de 2017 – 

Reforma Trabalhista – que refletem diretamente nos direitos assegurados pela 

Constituição Federal de 1988 e também nos princípios do Direito do Trabalho. A 

Reforma trabalhista modificou o rol de direitos que são assegurados pela 

Constituição Federal em seu artigo 7° que tratam de direitos sociais dos 

trabalhadores e que são cláusulas pétreas. 

Dessa forma, como cláusulas pétreas, essas garantias não podem ser 

abolidas nem reduzidas por emenda constitucional que visa abolir esses direitos e 

garantias fundamentais. Assim, os direitos trabalhistas assegurados no artigo 7° da 

Constituição Federal não podem ser objeto dessas deliberações. 

 A Reforma Trabalhista, ao modificar esses dispositivos, reprime os direitos 

constitucionais, que constituem cláusula pétrea, ou seja, a Reforma vem, de forma 

inconstitucional, modificar esses direitos e, consequentemente, remover a 

efetividade destes. Ela atinge direitos fundamentais, que reprimem os princípios do 

direito do trabalho, trazendo à tona um regresso de direitos. 

De acordo com Delgado e Delgado (2017, p. 39-40), a reforma trabalhista 

“desponta por seu direcionamento claro em busca do retorno ao antigo papel do 

Direito na História como instrumento de exclusão, segregação e sedimentação da 

desigualdade entre as pessoas humanas e grupos sociais”. 
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Com a reforma trabalhista, há uma flexibilização maior no que concerne às 

normas que regulamentam o contrato de trabalho. Assim, a centralidade da pessoa 

humana é desprezada, e o que passa a prevalecer é o poder econômico na relação 

jurídica (DELGADO e DELGADO, 2017, p. 41). 

Há também um esvaziamento do princípio de igualdade nas relações 

empregatícias, no qual retira dos indivíduos que precisam de uma maior igualdade 

esse direito, atribuindo, de maneira unilateral, um poder maior do empregador. 

(DELGADO e DELGADO, 2017, p. 42). 

A Reforma trabalhista dissocia, então, da ideia da matriz constitucional de 

1988, que tem como base os direitos fundamentais da pessoa humana, que 

assegura ao trabalhador os direitos fundamentais. 

 

 

3.1 O DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO E A REFORMA TRABALHISTA 

 

 

No campo do Direito do trabalho, o acesso à justiça se regulamenta pelo 

direito processual do trabalho, através de suas regras e princípios que reafirmam os 

direitos individuais e coletivos. (MARTINS, 2011, p. 18). 

Nesse mesmo sentido, Delgado e Delgado (2017, p. 47) abordam: 

 

Torna-se lógico e natural que o Direito Processual do Trabalho 
ostente regras e princípios que visem garantir, realmente, o amplo 
acesso à justiça à pessoa humana trabalhadora e lhe assegurar, no 
plano processual, condições de efetiva igualdade material, 
reequilibrando a lancinante desigualdade que existe entre as partes 
trabalhistas no plano concreto da vida socioeconômica e laborativa. 

 

O direito processual do trabalho vem então como instrumento garantidor e 

regulamentador do acesso à justiça, a fim de garantir que os princípios do direito do 

trabalho sejam efetivados.  

Dessa forma, o Direito Processual do Trabalho se ajusta “ao conjunto lógico e 

teleológico da ordem jurídica constitucional brasileira e da ordem jurídica 

internacional ratificada no plano dos direitos humanos sociais trabalhistas” 

(DELGADO e DELGADO, 2017, p. 48). 
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Ocorre que após a Reforma Trabalhista, esse direito processual tornou-se 

restrito somente àqueles que possuem condições de arcar com despesas judiciais, 

retirando dos hipossuficientes a tutela jurisdicional para que tenham acesso à 

efetivação de seus direitos.  

Assim Delgado e Delgado (2017, p. 48) escrevem: 

 

Trata-se, sem dúvida, de um constrangedor complemento à lógica 
das mudanças promovidas pela lei nos campos do Direito Individual 
do Trabalho e do Direito Coletivo do Trabalho, agora dirigidas ao 
Direito Processual Trabalhista. E nessa direção processual 
trabalhista, a nova lei evidencia uma estrutura concertada e brandida 
no sentido de comprometer o patamar civilizatório processual 
garantido pela Constituição da República e pelo Direito Processual 
do País às pessoas humanas simples e destituídas de poder e de 
riqueza na realidade brasileira.  

 

Essas modificações trouxeram a precarização das condições de trabalho e a 

violação dos direitos dos trabalhadores, limitando seus direitos, que eram 

assegurados pela Constituição Federal e também reduzindo a possibilidade do 

trabalhador buscar, através do direito processual, a efetividade do acesso à justiça. 

Nessa perspectiva a reforma trabalhista alterou aspectos que comprometem a 

concretização dos direitos constitucionais do acesso à justiça. (GONÇALVES e 

FREITAS, 2017, p. 260). 

 

  

3.2  O ACESSO À JUSTIÇA SOB O PRISMA DA REFORMA TRABALHISTA 

 

 

A Reforma Trabalhista restringe o trabalhador ao acesso à justiça, indo em 

contrapartida aos princípios constitucionais. 

Nesse sentido, Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, 

p. 75) expõem: 

Ressalte-se que a desregulamentação e flexibilização trabalhistas 
fixadas pela Lei n. 13.467/2017 ultrapassam a esfera dessa 
importante principiologia jurídica para também atingir os direitos 
fundamentais em espécie, mediante a frustração de seu pleno gozo 
pelos trabalhadores. 
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A Reforma trabalhista pode ser identificada como um atentado à ordem 

democrática, uma vez que infringe os princípios constitucionais baseados no 

protecionismo da dignidade, nos valores sociais e da prevalência dos direitos 

humanos. (MAIOR e SEVERO, 2017, p. 145). 

O acesso à justiça é um direito fundamental, dessa forma, as alterações 

processuais devem ser feitas de acordo com os princípios constitucionais, o que 

possibilita de fato o exercício dos direitos sociais. (MAIOR e SEVERO, 2017, p. 148) 

 Em outras palavras, no princípio está a proteção e se a afastarmos 

desconfiguraremos esse Direito, não porque lhe retiramos uma norma, mas porque 

retiramos a razão pela qual ele foi criado e existe até hoje, sua função (MAIOR e 

SEVERO, 2017, p. 150). 

Ao contrário, ao final de todo esse movimento de destruição de direitos 

sociais está o propósito de evitar que os trabalhadores e trabalhadoras possam fazer 

valer seus direitos e que haja algum controle, por parte do Estado, no sentido de 

coibir o reiterado desrespeito a direitos fundamentais. (MAIOR e SEVERO, 2017, p. 

176). 

Entre vários aspectos que sofreram mudanças, cabe aqui ressaltar o da 

Justiça Gratuita, na qual, após a reforma trabalhista passou a manter cargos 

econômicos, mesmo quando o trabalhador tenha conseguido esse benefício. De 

acordo com o novo diploma legal, o beneficiário da justiça gratuita passa a ser 

responsável pelo pagamento das custas periciais, bem como pelos honorários 

advocatícios. 

No que tange à Justiça gratuita, que é assegurada pela Constituição Federal, 

basta a declaração de hipossuficiência para sua concessão. No entanto, após a 

Reforma trabalhista, esse acesso passa a ser limitado. 

Jorge Luiz (2017, p. 145) prevê que:  

 

Por ser ilegítima, a Lei no 13.467/17, que resultou da reforma, não 
deve ser aplicada, sob pena de se conferir um tom de normalidade 
ao grave procedimento em que se baseou que melhor se identifica 
como um atentado à ordem democrática e como uma ofensa ao 
projeto constitucional baseado na proteção da dignidade, dos valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa, da prevalência dos Direitos 
Humanos, da função social da propriedade, da melhoria da condição 
social dos trabalhadores, da política do pleno emprego e da 
economia regida sob os ditames da justiça social. 
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Fica evidente que a aplicação dessa nova ordem fere diversos direitos que 

demandou um grande processo de conquista para a sociedade, tornando-se um 

atentado direto às garantias resguardadas e zeladas pela Constituição Federal, no 

tocante de retirar atribuições a classe hipossuficiente que é o trabalhador e 

principalmente o seu acesso à justiça. 

A constituição Federal garante, como direito fundamental, o amplo acesso à 

justiça. Assim sendo, quando se trata de indivíduos hipossuficientes, esse direito só 

é efetivo quando há o benefício da justiça gratuita. (DELGADO e DELGADO, 2017, 

p. 323-324).  

De forma breve é importante destacar que um dos meios intermediários do 

acesso à justiça, era realizado pelos sindicatos, que na verificação de valores e até 

mesmo direitos e deveres resguardados por convenções coletivas, quando essas 

não eram aplicadas, esses entes, faziam frente ao acesso dos direitos postulados. A 

Reforma, reduziu o poder de negociação dos sindicatos e trouxe em grande número, 

acordos individuais que não possuem a mesma proteção que antes se tinha com as 

negociações de sindicatos e patronais, e ainda a assistência obrigatória que se tinha 

no momento do pagamento das verbas rescisórias, passa a ser facultativa, excluindo 

a defesa da parte vulnerável em ter seus diretos devidamente protegidos. 

(AROUCA, 2017, p. 6-7). 

Ocorre que essa mudança no atual cenário jurídico brasileiro quanto a direito 

do trabalho, com o advento da Lei 13.467 de 2017, volta-se atrás no tempo no 

tocante dos direitos e garantias socias do Brasil, confrontando-se com a ideia 

apresentada de que a reforma gera um cenário de conflitos sociais que é indesejada 

pela sociedade, pois afeta as prerrogativas processuais que eram entregues, no 

plano de facilitar o acesso aos direitos já conquistados. (FREITAS, 2017, 263). 

Ainda nas palavras de Freitas (2017, p. 263): 

 

[...] buscar-se-á demonstrar os retrocessos trazidos pela reforma e os 
impactos de várias de suas disposições para os trabalhadores, ao 
atentar contra o princípio constitucional de amplo acesso ao Poder 
Judiciário, além de dificultar e encarecer a tutela jurisdicional ao 
trabalhador.  

 

Quando ocorre o retrocesso da aplicação da nova lei e a afronta direta dos 

princípios que visam garantir o poder do acesso à justiça, a parte hipossuficiente que 

é a classe trabalhadora, fica enfraquecida, e os meios que se tinha para que seus 
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direitos anteriormente pré-estabelecidos é retirado. Percebe-se que a lei que deveria 

reformar, na intenção de melhorias, mais garantias, traz ao cenário do direito do 

trabalho, uma enorme regressão a de tudo que foi conquistado anteriormente pela 

sociedade.  

Darcísio Corrêa e Tobias Damião Corrêa, (2006, p. 58) dispõe que: 

 

No atual cenário global, permeado por profundas desigualdades, 
tanto no campo socioeconômico quanto na esfera político-estatal, 
objetiva-se, pelo presente trabalho, contribuir para a formação de 
uma mentalidade que se contraponha à lógica de um modelo cujas 
premissas privilegiam os interesses privatistas e uma a cumulação 
socialmente inconsequente e descompromissada, por parte de elites 
globais, das riquezas materiais e culturais que os avanços científicos 
e tecnológicos oportunizam. 

 

E continua: 

 

Busca-se uma análise real dos acontecimentos que envolvem a 
dinâmica de vida não só em nível nacional, mas voltada igualmente 
para o grande contexto globalizado, utilizando-se de dados que 
remetem para uma reflexão crítica a respeito dos direitos de 
cidadania. 

 

Percebe-se que o acesso à justiça, necessita que o estado se organize para 

que essas necessidades sejam atendidas, quando colocado a frente as classes e 

garantir esse acesso, quando instituído como monopólio de jurisdição, sendo aqui. É 

por este motivo que o acesso à justiça é primordial para que, em decorrência de 

uma cidadania justa, direta e de cunho liberal, garanta os direitos fundamentais que 

estão aplicados e estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal. (MAIOR e 

SEVERO, 2017, p. 64). 

Observa-se que a restrição desse acesso à justiça, através de diversos 

dispositivos alterados que prejudicam os trabalhadores, age em contramão às 

garantias asseguradas na Constituição Federal, sendo então inconstitucional. 

Quando esse ente, possuído de direitos que visam e tem como função 

principal, garantir, proteger e assegurar esses direitos e resolver os litígios sociais, 

quando a Reforma surge e nega esse acesso e impossibilita que os detentores de 

direitos, fiquem privados de adquiri-los por meio do processo legal, meio pelo qual, 

se o estado tem o dever de garantir e não garante e esse acesso fica inviabilizado 

pela reforma, o que se está fazendo? – Retirando os direitos e o recorrente meio de 
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garantir essa proteção e promovendo uma ruptura no pacto social. (MAIOR e 

SEVERO, 2017, p. 65). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho não pretende esgotar o tema abordado, pelo contrário, os 

apontamentos são iniciais e pretendemos elaborar e apontar questionamento sobre 

o tema, analisando o trabalho na perspectiva da exploração desenfreada em prol do 

capital que amordaça e subjulga cada vez mais os trabalhadores. Por meio de 

mecanismos violentos de controle dos corpos. 

 Com o intuito de minimizar essa inferioridade, o ramo do Direito que se 

desenvolveu com este objeto de estudo é o Direito do Trabalho que, inicialmente, 

lutava incessantemente na proteção do trabalhador, utilizando de princípios como a 

dignidade humana, para juntamente com a Constituição Federal, assegurar aos 

trabalhadores garantias fundamentais, com intuito de eleva-los ao mesmo nível de 

direitos dos demais membros da sociedade. 

Nessa perspectiva, nas pautas trabalhistas existem direitos adquiridos por 

lutas para formação de uma vida digna e o mínimo para a existência de um povo, 

através de princípios que devem ser assegurados pelo Estado não podem sofrer 

modificações com intuito de prejudicar ou remover direitos dos que mais precisam na 

sociedade. E a modificação dos direitos deveria pelo menos no plano ideal ficar 

restrita as reduções e extermínios de direitos, sendo liberas as alterações para 

melhorias.  

As lutas trabalhistas, historicamente, foram intensamente desencadeadas 

pelos mecanismos violentos e de opressão que os trabalhadores sofriam, tendo o 

lucro mais mecanismos de garantias e proteção do que a vida. Esse é o contexto 

que não deve ser esquecido, das violações, mortes, opressões que se sobrepunham 

aos seres humanos.  

Nesse sentido, falar em direitos dos trabalhadores não é olhar do período 

atual para frente, é antes de tudo ter sempre fresco na memória o alcance de pores 

ilimitados do empregador sobre o empregado, é não poder aceitar mesmo que 

aprovada uma legislação que restringe os direitos dos trabalhadores.  

Quando essa Reforma Trabalhista, retira de um povo o acesso a garantia de 

direitos e dificulta as portas de entrada da justiça, impondo medo de uma posterior 

culpabilização pelo mecanismo que mais afeta a sobrevivência direta do trabalhador 



 
 

39 

que é a redução do seu acesso as mercadorias de primeira necessidade com a 

condenação de sucumbência, o Estado deixa de tutelar o interesse dos 

trabalhadores.  

Contendo assim, o acessa à Justiça e efetivação seus direitos, essas 

garantias são fundamentais para que a justiça seja feita, porém, ao restringir esse 

direito, retirando o acesso à justiça, o Estado vai contra um bem maior, que é o 

retrocesso dos direitos fundamentais da sociedade e da classe trabalhadora, 

retornando ao processo de desigualdade social, ao direito restrito a uma 

determinada classe social superior. 

A decorrência de uma alteração em direitos fundamentais deve ser em 

sentido de ampliar os direitos e reafirmá-los, usufruindo das raízes da Constituição 

Federal os direitos fundamentais do indivíduo e da coletividade previstos no artigo 

5º, pois é um estado democrático de direito e ainda previstos no artigo 7º que aborda 

a proteção do trabalhador.  

O conjunto de restrições elencados na Lei 13.467, não tem qualquer analogia 

às conquistas e aquisições adquiridas ao longo da história, não apenas no tocante 

ao Direito do trabalho, mas para qualquer relação jurídica.  

É exatamente sobre essa dissociação e do retrocesso dos direitos 

fundamentais e o acesso à justiça que por meio da Lei 13.467 o presente trabalhou 

buscou analisar. É demonstrar e trazer a margem que, muitos dos direitos 

postulados e principalmente os fundamentais que são de grande importância para 

uma vida social, econômica, entre outras, foram duramente retiradas, a partir do 

momento em que se afasta a possibilidade de viabilizar o acesso em busca de 

justiça. 

As custas judiciais é um, para não falar o maior, dos meios mais violentos de 

barrar o acesso a justiça porque põem o requente de um direito em cheque na 

escolha desumana de buscar proteção as violações que retiram a humanidade do 

seu trabalho ou garantir o sustento e sobrevivência de sua família. Tanto o 

pagamento de custas quando a condenação em honorários sucumbências são uma 

forma de proteção as empresas e o mercado que sobrevive sobre o suor e sangue 

de cada carimbo irregular e cada abuso de poder feito pelo empregador.   

Assim, quando a Reforma surge e nega esse acesso e impossibilita que os 

detentores de direitos, fiquem privados de adquiri-los por meio do processo legal, 
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atenta contra os direitos e os meios de acesso à justiça, comprovando, dessa forma, 

sua inconstitucionalidade, ao infringir os direitos fundamentais. 

Falar da Reforma, na perspectiva do presente trabalho, é, portanto, falar em 

redução de garantias aos empregados para não dizer em legalização de atrocidades 

que não serão denunciadas pelas barreiras intransponíveis do capital que serão 

postar nos portões das Justiça do trabalho.  
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