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RESUMO

Esta pesquisa se dedicou a análise da inconstitucionalidade dos parágrafos 2° e 3° do artigo 844 da Reforma Trabalhista, caracterizada pela ideia 
de que o pagamento da multa pela ausência injustificada do trabalhador na audiência é um pressuposto para o ajuizamento de uma nova ação, 
mesmo sendo beneficiário da gratuidade de justiça. Impondo assim, uma série de restrições inconstitucionais aos direitos e garantias 
fundamentais garantidos pela Constituição, em especial o princípio fundamental do acesso à justiça, previsto no art. 5° XXXV, da Constituição 
Federal de 1988. Buscando com isso demonstrar os problemas que tais mudanças trazem aos trabalhadores brasileiros, pois, ao afastá-los do 
sistema judicial brasileiro, fere-se além do princípio fundamental do acesso à justiça, o princípio medular do Direito do Trabalho, qual seja, o 
princípio constitucional da Proteção ao Trabalhador exposto no caput do art. 7 da CRFB/88. Esse estudo foi feito através de uma pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial. A princípio, buscou-se compreender a Reforma Trabalhista e suas conseqüências, visto que a mitigação do 
princípio constitucional do acesso à justiça, demonstra de forma clara o objetivo da Reforma Trabalhista de diminuir as demandas na Justiça do 
Trabalho. Feito isso, realizou-se uma breve análise do princípio fundamental do acesso à justiça e de uma de suas principais formas de efetivação, 
a gratuidade de justiça. Demonstrando-se a forma como ela vem sendo tratada pelo código de processo civil quanto a questão da ausência do 
autor, e utilizando como parâmetro para o que foi feito na Reforma Trabalhista. Na sequência, a norma mencionada foi pormenorizada com o 
intuito de demonstrar suas incoerências ante a Constituição Federal e os princípios fundamentais acima mencionados. Em conclusão, esta 
pesquisa constatou a inconstitucionalidade da norma apresentada, uma vez que ficou evidenciada a violação aos princípios fundamentais 
estudados, razão pela qual conclui-se que a ADI 5766 a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal deve ser julgada procedente quanto a 
inconstitucionalidade da expressão “ainda que beneficiário de justiça gratuita”. Uma vez que a permanência de tal norma no ordenamento 
jurídico esta impedindo o acesso ao judiciário de milhares de trabalhadores brasileiros, o que é um verdadeiro retrocesso na justiça trabalhista.
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