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RESUMO

Investigar os novos paradigmas estabelecidos pela Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 e a existência de violação à garantia constitucional de 
acesso à justiça, a partir da análise das alterações processuais quanto à mudança dos requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, 
pagamento de honorários periciais, pagamento de custas na hipótese de arquivamento em razão da ausência do trabalhador à audiência, 
implementação do modelo de quitação anual do contrato individual de trabalho, assinatura do termo de quitação anual de obrigações 
trabalhistas e inserção de cláusula arbitral em contrato individual para determinados empregados, na medida em que as modificações legislativas 
não somente impactam na garantia de direitos, na precarização das relações de trabalho e na violação de direitos materiais trabalhistas, mas 
representam retrocesso social no que diz respeito à garantia dos direitos sociais e às prerrogativas processuais que facilitam o acesso aos direitos 
conquistados pelos trabalhadores. A análise dos impactos da reforma apontam não somente para o aumento da precarização das relações de 
trabalho mas, em relação aos aspectos processuais relevantes, representa mitigação ao direito constitucional de acesso à justiça, estabelecido no 
inc. XXXV do art. 5º da Constituição, em prejuízo aos princípios peculiares e à autonomia do direito processual do trabalho, em face do direito 
processual comum, orientados para a garantia dos direitos sociais. Busca-se investigar as modificações de caráter processuais estabelecidas que 
impactam no acesso do trabalhador à justiça, com ofensa ao direito fundamental à tutela jurisdicional, em negação às peculiaridades do processo 
e ao princípio da proteção que informa o direito do trabalho. A pesquisa objetivou unir as linhas de pesquisa quantitativa e qualitativa com vistas 
a poder enriquecer e complementar a investigação bibliográfica, documental e de campo, cuja natureza teve caráter exploratório e descritivo. 
Como resultados e conclusões observa-se que o enrijecimento dos critérios para concessão da gratuidade judiciária fere o princípio legal da 
hipossuficiência, com transferência do ônus da prova ao trabalhador, que deverá comprovar insuficiência de recursos na Justiça do Trabalho para 
pagamento de custas do processo, sob pena de indeferimento do benefício. O arquivamento da ação, por ausência do reclamante à audiência, 
dará ensejo à sua condenação ao pagamento de custas, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, constituindo o pagamento condição para a 
propositura de nova demanda.  A criação do termo de quitação anual de obrigações trabalhistas representa outra estratégia do legislador de 
impedir a atuação da Justiça laboral, já que a assinatura do termo representa uma quitação antecipada de verbas não adimplidas do contrato e 
pode ser utilizada como prova contra o empregado em eventual ação judicial. A arbitragem privada para solução de conflitos do contrato 
individual de trabalho viola o princípio do acesso à justiça e do valor social do trabalho, pois desconsidera a hipossuficiência obreira. O pagamento 
de honorários periciais, quando o trabalhador for sucumbente no objeto da perícia, mesmo que beneficiário da gratuidade da justiça, podendo 
ter esse valor ser abatido de créditos eventualmente obtidos, ainda que em outros processos. Assim, as modificações legislativas da reforma 
trabalhista criam barreiras ao acesso à justiça, tornam ainda mais precária as relações de trabalho e violam direitos materiais trabalhistas, 
impondo-se a discussão sobre os novos paradigmas processuais, a fim de ser preservada a autonomia do direito processual do trabalho e garantia 
dos direitos sociais, notadamente o direito material trabalhista.
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