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RESUMO 

 

A razoável duração do processo é um direito fundamental previsto na Constituição 

Federal, na verdade um serviço público e representação do enfoque a dignidade 

humana e ao real acesso a Justiça. A perseguição da celeridade processual e a 

informalidade e economia que devem regrar os procedimentos sempre tiveram como 

obstáculo a atenção ao contraditório e ampla defesa, também pilares do estado 

democrático de direito. O direito do trabalho abraça parte da sociedade 

hipossuficiente onde está velocidade da prestação jurisdicional se apresenta com 

mais urgência  diante do caráter alimentar que sedimenta as relações de  emprego. 

Com amparo na pesquisa estatística, jurisprudencial e doutrinaria, o objetivo desta 

dissertação e demonstrar a evolução  e avanço legislativo no âmbito nacional e 
internacional da busca da celeridade, e também do surgimento dos métodos  

consensuais  com fomento a autonomia do empregado para solução dos conflitos 

trabalhistas.  Demonstra-se que essa percepção do apreço a autonomia da vontade 

individual não é um privilégio do direito trabalhista e sim um fenômeno acontecido 

em várias esferas das relações da sociedade. Neste palco, o presente  trabalho 

analisa a perspectiva a limites da autonomia do empregado nas transações 

extrajudiciais  com a recente alteração da legislação trabalhista advinda pela Lei 

13.467/2017  que previu a possibilidade da jurisdição voluntária  no processo do 

trabalho e também  breve apreciação das Medidas Provisórias  que  visam a 

manutenção da atividade econômica e do emprego durante a pandemia do Covid-19 

mediante acordos individuais, questões que envolvem diretamente  a possibilidade 

do acesso a justiça , linha de pesquisa  deste Mestrado em Direito .  

 

 

Palavras chave: Busca da celeridade. Acesso à Justiça. Direito do Trabalho. Reforma 

trabalhista. Autonomia da vontade.  

 

 



ABSTRACT 

 

The reasonable duration of the process is a fundamental right provided for in the 

Federal Constitution, in fact a public service and representation of the focus on 

human dignity and real access to Justice. The pursuit of procedural speed and the 

informality and economy that must govern the procedures have always had as an 

obstacle the attention to the contradictory and wide defense, also pillars of the 

democratic rule of law. Labor law embraces part of the low-income society where the 

speed of judicial provision is at its most urgent, given the food character that 

sediments employment relationships. With the support of statistical research, 

jurisprudence and doctrine, the objective of this dissertation is to demonstrate the 
evolution and legislative progress in the national and international scope of the 

search for speed, as well as the emergence of consensual methods with the 

promotion of employee autonomy to solve labor conflicts. It is shown that this 

perception of appreciation for the autonomy of the individual will is not a privilege of 

labor law, but a phenomenon that occurred in various spheres of society's relations. 

On this stage, the present work analyzes the perspective of limits on employee 

autonomy in extrajudicial transactions with the recent change in labor legislation 

arising from Law 13.467/2017 which provided for the possibility of voluntary 

jurisdiction in the work process and also a brief assessment of the Provisional 

Measures that aim at maintaining economic activity and employment during the 

Covid-19 pandemic through individual agreements, issues that directly involve the 

possibility of access to justice, the line of research of this Master of Law. 

 

 

Keywords: Search for speed. Access to justice. Labor Law. Labor reform. Free will. 

Autonomy.
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