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RESUMO

O  presente  trabalho  acadêmico  analisa  as  alterações  legislativas

promovidas pela reforma trabalhista introduzida no ordenamento jurídico brasileiro

pela Lei nº 13.467/2017 e seus aspectos constitucionais à luz do direito fundamental

de  acesso  à  justiça,  partindo  do  estudo  dos  Direitos  Humanos  e  dos  direitos

fundamentais,  sua  contextualização  e  evolução  histórica,  conceituação  e

classificação doutrinária. Investiga, ainda, alguns dos mais relevantes instrumentos

jurídicos de acesso à justiça existentes no processo do trabalho brasileiro, a saber, a

justiça gratuita, a assistência judiciária gratuita e o jus postulandi. Por fim, analisa os

aspectos constitucionais das alterações introduzidas pela reforma trabalhista, quanto

à justiça gratuita, aos honorários sucumbenciais e aos honorários periciais.

Palavras-chave:  direitos  fundamentais;  acesso  à  justiça;  processo  do

trabalho; constitucionalidade; reforma trabalhista.



ABSTRACT

This  paper  analyzes  the  legislative  changes  promoted  by  the  Labor

Reform introduced in the Brazilian legal system by Law nº 13.467 /  2017 and its

constitutional aspects in the light of the fundamental right of access to justice, starting

from the study of Human Rights and fundamental rights, their contextualization and

historical evolution, conceptualization and doctrinal classification. It also investigates

some of the most relevant legal instruments for access to justice in the Brazilian labor

procedure, namely, free justice, free legal aid and jus postulandi. Finally, it analyzes

the  constitutional  aspects  of  the  alterations  introduced  by  the  Labor  Reform,

regarding free justice, sucumbencial fees, and expert fees.

Keywords:  fundamental  rights;  access  to  justice;  labor  procedure;

constitutionality; labor reform.
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INTRODUÇÃO

O direito de acesso à justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição

Federal, garante a todo cidadão, brasileiro ou estrangeiro residente no País, assim

como às pessoas jurídicas  a  inafastabilidade da apreciação judicial  de  lesão ou

ameaça  de  lesão  a  direito,  do  que  decorre  que  o  legislador  está  proibido,  pelo

ditame constitucional, de estabelecer diplomas legais que restrinjam, dificultem ou

mesmo impeçam que o jurisdicionado busque, do Poder Judiciário, a solução para

os conflitos verificados na vida em sociedade.

Tal  direito  nasce,  essencialmente,  a  partir  do  monopólio  estatal  da

resolução dos conflitos e da pacificação social, sem considerar-se, evidentemente,

as  hipóteses  de  autocomposição  e  heterocomposição  legalmente  previstas,  tais

como a mediação, a conciliação e a arbitragem.

No  âmbito  das  relações  laborais,  marcadas  essencialmente  pelos

históricos conflitos entre capital e trabalho, incumbe à Justiça do Trabalho, ramo do

Poder  Judiciário  da  União,  a  competência  para  a  solução  jurisdicional  dessas

pendências, conforme previsão do art. 114, da Constituição da República.

Tradicionalmente, o acesso do trabalhador ao Poder Judiciário sempre foi

amplamente  garantido,  mais  ainda  se  considerando  que  a  Justiça  do  Trabalho

nasceu  não  como  um  órgão  judiciário,  mas  como  órgão  essencialmente

administrativo, em uma sociedade primordialmente rural  ou que iniciava, a curtos

passos, a migração para um ambiente urbano e industrializado, nos idos dos anos

de 1940.

Para  nortear  as  relações  materiais  e  processuais  em  âmbito  laboral,

nasceu, no ano de 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), profundamente

alterada e emendada em suas mais de sete décadas de vigência, sem que, até há

pouco,  aspectos  relativos  ao  acesso  do  trabalhador  à  justiça  tivessem  sofrido

significativas mudanças.

Com o advento da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, a cognominada

“reforma trabalhista”, mais de uma centena de dispositivos da Consolidação das Leis

do Trabalho (CLT) foi alterada pelo Congresso Nacional, a partir do Projeto de Lei nº

6.787/2016, que, inicialmente, tinha por objetivo a alteração de não mais que meia
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dúzia de disposições do Texto Consolidado e da Lei nº 6.019/1794, principalmente

no  que  dizia  respeito  à  negociação  direta  entre  empregados  e  empregadores,

jornada de trabalho, sanções aplicáveis pela fiscalização do trabalho em razão do

descumprimento de normas previstas na legislação trabalhista e à terceirização da

atividade-fim, sem, contudo, empreender amplas modificações na seara processual,

à exceção da contagem dos prazos processuais em dias úteis, como, inclusive, já

ocorria no âmbito do processo civil, desde o advento do Código de Processo Civil

(CPC) de 2015.

Referido  projeto  tramitou  com  surpreendente  celeridade,  sem  amplo

debate com a sociedade, os sindicatos de classe, o Judiciário e, tampouco, com a

academia, o que, sem dúvida, se faria necessário em razão do considerável alcance

social envolvido na proposição e da ampla gama de matérias sensíveis à sociedade

brasileira por ela abordada.

Durante  a  tramitação  do  projeto  nas  Casas  do  Congresso  Nacional,

inúmeras emendas foram apresentadas,  transformando-o,  praticamente,  em uma

“colcha  de  retalhos”,  que  promoveu,  como  já  dito,  alterações  em mais  de  uma

centena de dispositivos da CLT e de outros diplomas trabalhistas, em normas de

natureza material e, também, de natureza processual.

No âmbito do processo do trabalho, diversos dispositivos da CLT sofreram

consideráveis modificações legislativas, provocando grande celeuma no Judiciário e

na  academia,  com  relação  ao  alcance  dessas  alterações  e  de  sua  eventual

incompatibilidade com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988,

em especial  no que diz respeito aos direitos fundamentais e sociais,  insculpidos,

principalmente, nos artigos 5º e 7º do texto constitucional.

O  presente  trabalho  tem por  objetivo  investigar  a  compatibilidade  das

alterações promovidas pela reforma trabalhista inaugurada com o advento da Lei nº

13.467/2017 com a Constituição da República, no que diz respeito aos benefícios da

Justiça Gratuita, aos honorários devidos ao perito e aos honorários advocatícios de

sucumbência, em face do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5º,

XXXV,  da  Carta,  buscando  responder  à  seguinte  indagação:  essas  alterações

processuais introduzidas pela reforma trabalhista são constitucionais à luz do direito

fundamental de acesso à justiça?



13

Para tanto, a abordagem partirá, inicialmente, da própria definição do que

é acesso à justiça e sua compreensão no âmbito dos direitos fundamentais, não sem

antes traçar  um contexto histórico-evolutivo dos Direitos Humanos e dos direitos

fundamentais, nas históricas declarações de direitos europeias e estadunidenses,

até  chegar  ao  ordenamento  jurídico-constitucional  brasileiro  inaugurado  com  o

advento  da  Carta  de  1988.  Além  disso,  procurou-se  estabelecer  a  distinção

terminológica entre Direitos Humanos e direitos fundamentais, bem como apontar

aspectos  doutrinários  relativos  às  gerações  (ou  dimensões)  dos  direitos

fundamentais.

Em seguida, buscou-se investigar os principais mecanismos de acesso do

trabalhador  à  justiça  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  como  historicamente

previstos na CLT e na legislação extravagante aplicável ao processo do trabalho,

especificamente nas Leis nº 1.060/1950 e 5.584/1970, no que diz respeito à justiça

gratuita, à assistência judiciária gratuita (distinguindo-se esses dois institutos) e ao

instituto do  jus postulandi,  apontando, primordialmente, sua fundamentação legal,

finalidade,  beneficiários,  alcance,  e  críticas  doutrinárias  e  jurisprudenciais,  estas

últimas, especificamente, com relação ao jus postulandi das partes perante a Justiça

do Trabalho.

Por  fim,  como  centro  da  investigação  realizada,  procurou-se  perquirir

acerca  dos  aspectos  constitucionais  das  alterações  promovidas  pela  reforma

trabalhista, especificamente no que diz respeito à limitação dos benefícios da justiça

gratuita, ao pagamento dos honorários periciais e aos honorários sucumbenciais.

Insta  pontuar  que,  com  relação  aos  aspectos  constitucionais  dessas

alterações,  já  há,  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  sede  de  controle

concentrado  de  constitucionalidade,  ações  diretas  ajuizadas  objetivando  o

afastamento das normas recentemente editadas.

Utilizou-se, na condução do presente trabalho, do método dedutivo, por

meio de pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais, de revisão bibliográfica literária e

em artigos  científicos  de  periódicos  especializados,  dado,  principalmente,  que  o

tema é deveras atual e momentoso, e que ainda ensejará inúmeras discussões em

âmbito acadêmico e, também, perante o Poder Judiciário.

O presente trabalho é apresentado como requisito parcial para obtenção
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do grau de Mestre em Direito, Empresa e Sustentabilidade, pela Universidade Nove

de Julho – UNINOVE – na Linha de Pesquisa 1, Justiça e o Paradigma da Eficiência.
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1 O ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL

Acesso à justiça, como ensinam Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988,

p. 8), é expressão “reconhecidamente de difícil definição, mas serve para determinar

duas finalidades básicas do sistema jurídico”, sendo a primeira delas a igualdade de

acesso a todos e a segunda a produção de resultados justos, individuais ou sociais.

Segundo leciona Sidney Sanches, acesso à justiça é “a possibilidade de

obter prestação jurisdicional do Estado, imparcial, rápida, eficaz, eficiente e barata”

(SANCHES, 1987, documento eletrônico).

Para Kazuo Watanabe, “não se trata apenas de possibilitar o acesso à

Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o  acesso à ordem jurídica

justa.” (WATANABE, 1988, p. 128).

Embora,  de  fato,  a  conceituação  de  acesso  à  justiça  possa  ser,  até

mesmo,  vaga,  entende-se  que  esse  direito  –  ao  mesmo  tempo  humano  e

fundamental  –  tem  por  objetivo  possibilitar  o  acesso  ao  cidadão  à  prestação

jurisdicional,  entregue  pelo  Estado-juiz,  de  forma  célere,  econômica  e,

principalmente, pela geração de resultados justos.

Diversos instrumentos internacionais, tratados e pactos, dos quais o Brasil

é signatário, alçaram, o direito de acesso à justiça à categoria de direito humano. Ao

mesmo tempo, o ordenamento jurídico brasileiro, em seu âmbito interno, também

consagrou esse direito como uma garantia fundamental.

De  forma  mais  específica,  a  Constituição  da  República  Federativa  do

Brasil, de 5 de outubro de 1988, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais, em

especial dos direitos e deveres individuais e coletivos, insculpidos no art. 5º de seu

texto, fez constar desse catálogo diversas garantias de pleno acesso do cidadão à

justiça, também como meio de concretização dos objetivos fundamentais do Estado

brasileiro, previstos no art. 3º da Carta.

Destacam-se,  entre  essas garantias,  o  princípio  da  inafastabilidade da

jurisdição, a assistência jurídica integral e gratuita às pessoas pobres, a isenção de

custas  para o ajuizamento  de ação popular,  a  gratuidade das ações de  habeas

corpus e habeas data, somados a um amplo arcabouço de proteção processual do

cidadão, nele contemplados os direitos ao devido processo legal, à ampla defesa e
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ao contraditório, à razoável duração do processo, à imparcialidade do Estado-juiz, à

presunção de inocência ou não-culpabilidade, à anterioridade da lei penal etc.

Antes, porém, de uma abordagem mais específica e profunda acerca do

direito de acesso à justiça, faz-se necessário o estudo quanto ao nascedouro dos

direitos fundamentais e alguns de seus principais conceitos.

1.1 Direitos Humanos e direitos fundamentais: contextualização histórica

É na Antiguidade que surgem as primeiras ideias que,  posteriormente,

levariam ao reconhecimento dos Direitos Humanos, inerentes à condição humana e,

de  modo  mais  específico,  dos  direitos  fundamentais,  positivados  nos  textos

constitucionais modernos. Segundo leciona Ingo Wolfgang Sarlet, “a antiguidade foi

o berço de algumas ideias essenciais para o reconhecimento dos direitos humanos

(aqui compreendidos como direitos inerentes à condição humana) e posteriormente

dos direitos fundamentais.” (SARLET, 2018, p. 310).

Guilherme Amorim Campos da Silva, quanto ao nascedouro dos Direitos

Humanos, ensina que

A concepção de que homens e mulheres detêm direitos inerentes à sua
condição  de  ser  humano  radica  em  noções  antropológicas  da  espécie
enquanto centro do universo e enquanto única espécie de ser vivo dotada
de racionalidade e capaz de autodeterminar seu destino e, portanto, o modo
de vida em sociedade. (2004, p. 19).

Nesse contexto, portanto, não se pode negar que os Direitos Humanos

têm por sua origem e finalidade a atribuição, à espécie humana, de determinados

direitos que decorrem dessa própria condição.

Segundo  ensina  Fábio  Konder  Comparato,  a  dignidade  humana  foi

definida, de forma sucessiva, “no campo da religião, da filosofia e da ciência” (2015,

documento eletrônico).

No âmbito da religião, a preeminência do homem tem especial destaque

na cosmovisão judaica, em que o homem é o ápice da obra criativa de Deus, a

quem o Criador concedeu a missão de povoar a terra e exercer domínio sobre a

natureza e as demais coisas criadas. Nesse sentido, o livro do Gênesis testifica:

“Façamos o ser humano à nossa imagem; ele será semelhante a nós. Dominará

sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais selvagens da terra

e sobre todos os animais que rastejam pelo chão.” (BÍBLIA, Gênesis, 1.26).
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Nesse  contexto  bíblico,  embora  todo  homem  fosse  considerado

descendente da obra-prima da criação, Deus havia escolhido para si um povo com

quem teria exclusivo relacionamento, a saber, o povo de Israel. Apesar disso, na

dicção  da  lei  mosaica,  o  povo  de  Israel  foi  instruído  a  preservar  o  direito  dos

oprimidos,  como  exprime  o  livro  de  Êxodo:  “Não  maltrate  nem  oprima  os

estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito.

Não explore a viúva nem o órfão.” (BÍBLIA, Êxodo, 22.21-22)1.

Com  o  advento  do  cristianismo  e  sua  conceituação  como  corpo  de

doutrina, em especial nas epístolas escritas por São Paulo, superou-se a ideia de

um único povo-nação, Israel, em favor de uma comunidade universal de todos os

cristãos. Escrevendo à igreja da Galácia, Paulo ensina que “não há mais judeu nem

gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo

Jesus.” (BÍBLIA, Gálatas, 3.28).

Sobre  as  contribuições  dadas  pelo  cristianismo  à  ideia  da  dignidade

humana, Paulo Gustavo Gonet Branco afirma que 

O cristianismo marca impulso relevante para o acolhimento da ideia de uma
dignidade  única  do  homem,  a  ensejar  uma  proteção  especial.  O
ensinamento de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus e
a ideia de que Deus assumiu a condição humana para redimi-la imprimem à
natureza humana alto valor intrínseco, que deve nortear a elaboração do
próprio direito positivo. (BRANCO; MENDES, 2018, documento eletrônico).

O judaísmo e, mais tarde, o cristianismo, portanto, contribuíram de forma

substancial  para a noção da dignidade do ser humano. Entretanto,  não se pode

esquecer  que,  durante  os  quase  dois  milênios  de  existência  da  religião  cristã,

embora norteada por valores tão nobres de igualdade e justiça, lamentavelmente

serviu ela de amparo à promoção de desigualdade e injustiça.

Nesse sentido, Fábio Konder Comparato observa que

essa igualdade universal dos filhos de Deus só valia, efetivamente, no plano
sobrenatural,  pois  o  cristianismo  continuou  admitindo,  durante  muitos
séculos, a legitimidade da escravidão, a inferioridade natural da mulher em
relação  ao  homem,  bem  como  a  dos  povos  americanos,  africanos  e
asiáticos  colonizados,  em  relação  aos  colonizadores  europeus.
(COMPARATO, 2015, documento eletrônico)

No campo da filosofia, Immanuel Kant considerava que o homem é um

fim em si mesmo, sendo isso fruto de sua racionalidade e de agir conforme a sua

1 A essas três categorias de pessoas, o profeta Zacarias acrescenta a figura do pobre, formando o
que denominamos de “o quarteto dos oprimidos” (BÍBLIA, Zacarias, 7.10).
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vontade. Segundo o ensinamento kantiano, 

Só um ser racional tem a capacidade de agir segundo a representação das
leis, isto é, segundo princípios, ou: só ele tem uma  vontade.  Como para
derivar as acções das leis é necessária a razão, a vontade não é outra coisa
senão razão prática. (KANT, 2000, p. 47).

Por  fim,  na  lição  de  Comparato  (2015,  documento  eletrônico),  para  a

ciência, a dignidade humana vem com a descoberta do processo de evolução dos

seres vivos, fenômeno explicado, pela primeira vez, por Charles Darwin.

Percebe-se,  portanto,  que  a  noção  de  dignidade  do  ser  humano  e  a

necessária atribuição de certos direitos inerentes a essa condição digna, decorrem

de um amplo processo de amadurecimento de conceitos oriundos da religião, da

filosofia e, também, da ciência.

Entretanto,  a  proteção  dos  direitos  decorrentes  da  dignidade  humana,

reconhecida desde a Antiguidade, também carecia de instrumentos jurídicos para

sua  efetivação.  Nesse  contexto,  surgem  documentos  e  declarações  que,  em

momentos históricos distintos e com alcances sociais dos mais diversos, culminaram

nos  modernos  textos  constitucionais  e  declarações  supranacionais  de  Direitos

Humanos,  frutos  de  um  amadurecimento  histórico,  social  e  jurídico,  que

perpassaram os séculos, como adiante veremos.

1.1.1  Antecedentes  históricos:  a  Idade  Média,  a  Reforma  Protestante  e  as

declarações inglesas

Acompanhando o processo evolutivo dos direitos do homem, no campo

religioso,  filosófico  e  científico,  muitos  foram  os  instrumentos  jurídicos  em  que,

paulatinamente, esses direitos foram consolidados.

Mesmo antes do surgimento dos primeiros documentos em que restaram

consagradas certas declarações de direitos, ainda que limitadas às classes sociais

dominantes, algumas medidas podem ser apontadas, na lição de José Afonso da

Silva, como antecedentes formais das declarações de direitos, a saber:

o veto do tribuno da plebe contra ações injustas dos patrícios em Roma, a
lei de Valério Publícola proibindo penas corporais contra cidadãos em certas
situações até culminar com o Interdicto de Homine Libero Exibendo, remoto
antecedente do habeas corpus moderno. (SILVA, J., 2018, p. 152).

Entretanto, é na Idade Média e, mais precisamente, na Inglaterra,  que

surgem  os  primeiros  documentos  em  que  certos  direitos  do  homem  foram
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positivados, em especial  com o advento dos primeiros pactos, forais e cartas de

franquia que, na lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho,

firmaram  a  ideia  de  texto  escrito  destinado  ao  resguardo  de  direitos
individuais, que a Constituição iria englobar a seu tempo. Esses direitos,
contudo, sempre se afirmavam imemoriais, e portanto fundados no tempo
passado,  enquanto  eram  particulares  a  homens  determinados  e  não
apanágio  do  homem,  ou seja,  do ser  humano enquanto tal.  (FERREIRA
FILHO, 2015, documento eletrônico).

Os  ainda  incipientes  direitos  concedidos  ao  homem  por  esses

documentos,  entretanto,  eram  limitados  e  dados,  tão  somente,  a  poucos

beneficiários. Nesse sentido, Mônica Testa de Amorim, afirma que, nesse período da

história,

A liberdade era um privilégio concedido por alguns ou em razão de certas
situações. Não se tratava de um direito básico pertencente a cada indivíduo,
vinculava-se  a  liberdade  a  certas  circunstâncias  como  classe,  filiação,
grupo, reino ou região. (AMORIM, 2013, documento eletrônico).

Não  havia,  portanto,  a  mesma  concepção  de  liberdade  individual  ou

mesmo de igualdade no sentido em que temos hoje, tendo em vista, principalmente,

o alcance limitado dos direitos concedidos nesse período da História.

Em 1215, a Magna Charta Libertatum, firmada pelo Rei João Sem-Terra e

pelos  nobres  barões  ingleses,  figura  como  ponto  de  partida  para  determinados

direitos  civis,  tais  como  o  habeas  corpus,  o  direito  de  propriedade  e  o  devido

processo legal.

Para Rúbia Zanotelli de Alvarenga (2016, p. 15), a Magna Charta possui

substancial  importância  não  só  no  processo  de  reconhecimento  dos  Direitos

Humanos, mas também no que diz respeito à instituição do regime democrático,

estabelecendo garantia de acesso à Justiça, liberdade de locomoção em tempos de

paz, direito de petição, entre outros direitos.

Nessa mesma senda, Bernard Schwartz escreve que “É na Magna Carta

que  se  encontra  o  germe  do  princípio  básico  de  que  há  direitos  individuais

fundamentais  que  o  Estado,  por  mais  soberano  que  seja,  não  pode  infringir.”

(SCHWARTZ, 1979, p. 12).

André Ramos Tavares bem observa que, apesar de a Magna Charta, ser,

a rigor,  apenas um pacto concessivo de privilégios, “a amplitude das expressões

nela forjadas serviu-lhe para consagrar-se, posteriormente, como verdadeira carta

de direitos” (TAVARES, 2019, documento eletrônico).
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Na  lição  de  Fábio  Konder  Comparato,  a  Magna  Charta “constitui,  na

verdade, uma convenção passada entre o monarca e os barões feudais, pelas quais

se lhes reconheciam certos foros, isto é, privilégios especiais.” (COMPARATO, 2015,

documento eletrônico).

Assim sendo, há que se compreender a  Magna Charta não como uma

declaração de Direitos Humanos ou, ainda, de direitos fundamentais, na medida em

que,  tão  somente,  pretendia  limitar  a  atuação  do  poder  estatal  em  face  de

determinadas categorias de pessoas, mas não consagrar,  em favor de todos, as

disposições nela contidas.

Entre a Idade Média e as primeiras declarações de direitos surgidas na

América do Norte e na Europa, a Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero

em 1517,  na Alemanha,  teve importantíssimo papel  na evolução dos direitos  do

homem, em especial no que diz respeito às liberdades de crença e de culto e à

separação entre Igreja e Estado, como reconhecido por Ingo Wolfgang Sarlet:

De suma importância  para a evolução que conduziu  ao nascimento dos
direitos fundamentais foi a Reforma Protestante, que levou à reivindicação e
ao gradativo reconhecimento da liberdade de opção religiosa e de culto em
diversos países da Europa, como foi o caso do Édito de Nantes, promulgado
por Henrique IV da França, em 1598, e depois revogado por Luís XIV, em
1685. (SARLET, 2018, p. 314).

Mônica  Testa  de  Amorim  (2013,  documento  eletrônico)  pontua  que  o

espaço histórico de proteção dos direitos fundamentais surge com a liberdade de

religião e a separação entre igreja e Estado. A liberdade de escolher uma religião

torna-se, portanto, um direito fundamental originário.

Não se pode duvidar que os postulados da Reforma Protestante, como já

afirmados,  possibilitaram  a  separação  da  religião  católica  da  administração  dos

Estados  europeus.  Esse  ambiente  foi,  também,  propício,  para  o  surgimento  de

novas teorias acerca da prevalência do indivíduo sobre a própria autoridade estatal,

em especial, as teorias contratualistas, tendo por seus principais expoentes Thomas

Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant.

Com relação a  esse momento  histórico,  Paulo  Gustavo  Gonet  Branco

assevera que

Nos  séculos  XVII  e  XVIII,  as  teorias  contratualistas  vêm  enfatizar  a
submissão  da  autoridade  pública  à  primazia  que  se  atribui  ao  indivíduo
sobre o Estado. A defesa de que certo número de direitos preexistem ao
próprio  Estado,  por  resultarem  da  natureza  humana,  desvenda
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característica crucial do Estado, que lhe empresta legitimação – o Estado
serve aos cidadãos, é instituição concatenada para lhes garantir os direitos
básicos. (BRANCO; MENDES, 2018, documento eletrônico).

Nesse  período,  surgem  outros  documentos  históricos  que  tiveram

especial  destaque  no  reconhecimento  dos  direitos  fundamentais.  Na  Inglaterra,

pode-se mencionar a Petition of Rights (1628), o Habeas Corpus Act (1679) e a Bill

of Rights2 (1689). Este último documento, decorrente da Revolução de 1688, marca

para a Inglaterra o início da monarquia constitucional, oriunda da soberania popular,

não mais do direito divino, como leciona José Afonso da Silva (2018, p. 155).

Fábio Konder Comparato ensina que

A partir  do Bill  of Rights britânico, a ideia de um governo representativo,
ainda  que  não  de  todo  o  povo,  mas  de  pelo  menos  suas  camadas
superiores,  começa  a  firmar-se  como  uma  garantia  institucional
indispensável  das  liberdades  civis.  (COMPARATO,  2015,  documento
eletrônico).

Rúbia  Zanotelli  de  Alvarenga entende  que os  efeitos  da  Bill  of  Rights

foram mais políticos que jurídicos, “haja vista que delimitou os poderes do rei e que

reconheceu  as  funções  políticas  do  Parlamento  na  defesa  dos  interesses  dos

súditos” (ALVARENGA, 2016, p. 17).

Segundo ensina Bernard Schwartz,

O Bill of Rights de 1689 era uma advertência ao rei de que os esforços para
dominar  o  Parlamento  deviam  cessar.  Declarava  que  a  eleição  dos
membros do Parlamento devia ser livre; que a liberdade de expressão e
debates no Parlamento não poderia ser questionada em qualquer tribunal
ou outro  lugar;  e que o Parlamento devia  se reunir  frequentemente (um
dispositivo que se tornou mais específico com a Lei Trienal de 1694, que
proibia a interrupção do Parlamento por mais de três anos). (SCHWARTZ,
1979, p. 30-31).

Com  relação  às  declarações  inglesas,  Luís  Roberto  Barroso  salienta

tratarem-se  do  fruto  de  um longo  amadurecimento  histórico.  E,  sobre  o  modelo

institucional  inglês,  afirma  que,  em  razão  de  suas  profundas  raízes,  pôde  ele

“prescindir até mesmo de uma Constituição escrita, sem embargo da existência de

documentos relevantes de natureza constitucional.” (BARROSO, 2019, documento

eletrônico).

Os  documentos  nascidos  nos  séculos  seguintes  preocuparam-se,  de

forma  mais  consistente,  na  limitação  do  poder  estatal  em  face  do  cidadão,

2 Embora a maioria das referências consultadas faça menção a “o Bill of Rights”, como substantivo
masculino, optamos por traduzir o termo “bill” como “declaração”, razão pela qual utilizamos, nesta
pesquisa, a denominação no gênero feminino.
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proporcionando  aos  indivíduos  meios  de  resistência  contra  o  Estado.  Segundo

pontifica Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “as declarações dos séculos XVIII e XIX

apresentam uma indisfarçável hostilidade contra o poder, considerado inimigo por

excelência da liberdade” (2015, documento eletrônico).

1.1.2 As declarações de direitos e a Constituição dos Estados Unidos da América

É nesse contexto histórico que, na América, nasceram dois importantes

documentos: a Declaração de Direitos do Bom Povo de Virgínia e a Declaração de

Independência dos Estados Unidos, ambos no ano de 1776. A estes, seguiram-se

declarações  da  Pennsylvania  (1776),  Maryland  (1776),  North  Caroline  (1776),

Vermont (1777), Massachusetts (1780) e New Hampshire (1783), conforme elenca

André Ramos Tavares (2017, p. 342).

A  Declaração  de  Direitos  de  Virgínia,  promulgada  em  16/06/1776,

precedeu não apenas a Constituição dos Estados Unidos (1787), mas também a

própria  Declaração  de  Independência,  datada  de  04/07/1776.  Sobre  ela,  Rúbia

Zanotelli de Alvarenga ensina que

Esta  declaração  previa  um  sistema  de  separação  entre  os  poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. Além disso, representou um importante
mecanismo de proteção aos direitos civis e políticos dos governados em
face dos abusos dos governantes. (ALVARENGA, 2016, p. 19).

Segundo Fábio Konder Comparato, o artigo I da Declaração de Virgínia3

“constitui o registro de nascimento dos direitos humanos na História” (COMPARATO,

2015, documento eletrônico).

José  Afonso  da  Silva  (2018,  p.  155-156)  elenca  diversos  direitos

reconhecidos pela Declaração de Virgínia,  tais  como a igualdade entre todos os

homens,  a  derivação  do  poder  a  partir  do  povo  e  a  responsabilidade  dos

governantes, a não hereditariedade dos cargos e serviços públicos, eleições livres e

periódicas,  o  direito  de  defesa  nos  processos  criminais,  a  imparcialidade  e

celeridade dos julgamentos, a vedação de penas excessivas e castigos cruéis, a

liberdade de imprensa, a liberdade de exercício da religião etc.

Bernard Schwartz assevera que

3 “Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm certos direitos
inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar
ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de
possuir a propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança.”
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a Declaração da Virgínia foi um marco no desenvolvimento que iria culminar
na Declaração de Direitos Federal. A Declaração da Virgínia foi o primeiro
documento  que  pode  ser  realmente  chamado  de  uma  lei  de  direitos
americana. (...) Ao contrário do Bill of Rights inglês, tanto a Declaração da
Virgínia  como  a  Declaração  de  Direitos  Federal  foram  adotadas  como
estatutos  constitucionais,  sendo  assim  superiores  às  leis  comuns.
(SCHWARTZ, 1979, p. 74-75). 

Segundo ensina José Afonso da Silva, “a Constituição dos EUA, aprovada

na Convenção de Filadélfia em 17.9.1787, não continha inicialmente uma declaração

de direitos fundamentais do homem” (SILVA, J., 2018, p. 157). Mais tarde, em 1791,

são  aprovadas  as  dez  primeiras  emendas  ao  texto  constitucional,  assegurando

direitos fundamentais como a liberdade de culto, de imprensa e de associação, o

direito de petição, a inviolabilidade do domicílio e das comunicações, o direito ao

devido processo legal, o direito de propriedade etc.

Segundo André Ramos Tavares:

A Constituição originária de 1787, dos Estados Unidos da América do Norte,
não  continha  um  Bill  of  Rights (embora  reconhecesse  alguns  direitos).
Foram as dez primeiras emendas que, em 1791, acrescentaram o  Bill  of
Rights àquele documento solene. A influência dos precedentes ingleses é
invariavelmente  reconhecida  pelos  autores,  mas  deve  acrescentar  a
experiência  norte-americana  como  singular  na  formatação  e  substância
desses direitos. (TAVARES, 2019, documento eletrônico).

Luís  Roberto  Barroso,  por  sua  vez,  afirma que,  nessas  dez  primeiras

emendas ao texto original da Constituição dos Estados Unidos da América,

se consagravam direitos que já constavam das constituições de diversos
Estados e que incluíam as liberdades de expressão, religião, reunião e os
direitos  ao  devido  processo  legal  e  a  um julgamento  justo  (BARROSO,
2019, documento eletrônico).

É válido salientar, acerca desse período histórico, que, segundo lição de

Fábio Konder Comparato, foi a partir das declarações do final do século XVIII que se

estabeleceu  “a  distinção  entre  a  liberdade  pública,  com  o  sentido  político  de

autogoverno,  e  as  liberdades privadas,  como instrumento  de  defesa  do cidadão

contra  as  interferências  governamentais.”  (COMPARATO,  2015,  documento

eletrônico).

Ou seja, as primeiras declarações de direitos, tanto na Europa quanto nos

Estados  Unidos,  tiveram  relevante  papel  de,  vez  por  todas,  estabelecer,  como

direitos fundamentais, a liberdade do indivíduo e os instrumentos e meios hábeis

para que o cidadão pudesse oferecer resistência legal à ingerência do poder estatal

no âmbito privado.
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A experiência  constitucional  estadunidense,  em  especial,  no  que  diz

respeito ao reconhecimento dos direitos dos cidadãos, nasce com a incorporação a

um texto conciso, de elementos já contidos em outros documentos e declarações de

direitos, como parte do processo histórico de evolução dos Direitos Humanos e dos

direitos fundamentais. Vale pontuar que a Constituição dos Estados Unidos mantém

seu texto inalterado desde sua promulgação,  em 1787,  a  elas  se somando,  tão

somente, vinte e seis emendas aprovadas em seus mais de 230 anos de vigência.

1.1.3 Os Direitos do Homem na França

Em 1789, na França, a Revolução derrubou o Antigo Regime e inaugurou

o Estado liberal-burguês. Na lição de Luís Roberto Barroso,

A  Revolução  não  foi  contra  a  monarquia,  que,  de  início,  manteve-se
inquestionada, mas contra o absolutismo, os privilégios da nobreza, do clero
e  as  relações  feudais  no  campo.  Sob  o  lema  liberdade,  igualdade  e
fraternidade,  promoveu-se  um  conjunto  amplo  de  reformas
antiaristocráticas,  que  incluíram:  a)  a  abolição  do  sistema  feudal;  b)  a
promulgação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789); c)
a  elaboração  de  uma  nova  Constituição,  concluída  em  1791;  d)  a
denominada  constituição  civil  do  clero”.  (BARROSO,  2019,  documento
eletrônico).

Da Revolução, nasce a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão,

que “proclamava  os  direitos  do  homem livre,  numa sociedade livre,  segundo  os

postulados do direito natural” (BARROS, 2012. p. 37).

Entretanto,  segundo  narra  Georg  Jellinek,  não  houve  originalidade  na

Declaração de Direitos francesa, em razão de sua forte influência das declarações

norte-americanas,  em  especial  a  da  Virgínia  e  a  própria  Declaração  de

Independência dos Estados Unidos, como proposto por La Fayette à Assembleia

Nacional. Nesse sentido: 

A  doutrina  dominante  estima  que  Lafayette  fez  essa  proposição  sob
influência da Declaração de Independência do Norte da América. Considera-
se esta última como o modelo que a Constituinte tinha presente em seu
espírito  ao  deliberar  sobre  declaração  semelhante.  (...)  É  opinião  geral,
daqueles  que  vão  além da  Declaração  francesa,  que  a proclamação de
Independência  dos Estados Unidos  de 4  de  julho de  1776 é a  primeira
exposição de uma série de direitos do homem. (JELLINEK, 2000, p. 88-89)4

4 Tradução nossa. Texto original em língua espanhola: “La doctrina dominante estima que Lafayette
hizo esta proposición bajo el influjo de la Declaración de Independencia del Norte de América. Se
considera además esta última como el Modelo que la Constituyente tenía presente en su espíritu
al deliberar sobre semejante Declaración. (…). Es opinión general, en cuantos se remontan más
allá de la Declaración francesa, que la proclamación de Independencia de los Estados Unidos de 4
de julio de 1776 es la primera exposición de una serie de derechos del hombre.”
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Segundo  Rúbia  Zanotelli  de  Alvarenga,  o  objetivo  da  Declaração  dos

Direitos  do  Homem  e  do  Cidadão,  surgida  desse  movimento,  “foi  por  fim  ao

absolutismo e libertar o homem do regime feudal. A Declaração representou o fim do

regime absolutista e arbitrário” (ALVARENGA, 2016, p. 22).

Sobre a Declaração, também escreve Mônica Testa de Amorim:

A  Declaração  francesa  em  questão  não  é  somente  o  rol  de  direitos
fundamentais  mais  antigo  da  Europa,  mas também o  mais  antigo  ainda
vigente no solo europeu. A atual Constituição da República da França, de
04.10.1958, faz referência, no seu preâmbulo, à Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1789. (AMORIM, 2013, documento eletrônico).

Há que se pontuar, novamente, que a Declaração francesa, assim como

os documentos que a antecederam (embora nem todos em caráter social amplo),

também tinha por objetivo limitar a atuação do Estado sobre a esfera privada do

indivíduo.

1.1.4 O Século XX. A Declaração Universal dos Direitos do Homem

No  século  XX,  os  direitos  fundamentais  adquirem  características  de

universalidade, principalmente no período do pós-guerras. Antes disso, porém, as

constituições do México (1917) e a Constituição alemã de Weimar (1919) já tinham

em seu bojo  catálogos de direitos  fundamentais,  inclusive  de cariz  social,  como

mundialmente reconhecido.

Em 10/12/1948, é promulgada pela Organização das Nações Unidas a

Declaração  Universal  dos  Direitos  do  Homem  que,  em  seu  primeiro  artigo,

estabelece que “todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos”.

Segundo  afirma  Paulo  Bonavides,  com  a  Declaração,  “o  humanismo

político da liberdade alcançou seu ponto mais alto no século XX. Trata-se de um

documento de convergência e ao mesmo passo de uma síntese.”  (BONAVIDES,

2018, p. 588).

José  Afonso  da  Silva,  por  sua  vez,  sustenta  que  os  trinta  artigos  da

Declaração Universal dos Direitos do Homem e os sete “considerandos” que figuram

de seu preâmbulo reconhecem solenemente “a dignidade da pessoa humana, como

base da liberdade, da justiça e da paz; o ideal democrático com fulcro no progresso

econômico,  social  e  cultural;  o  direito  de  resistência  à  opressão;  finalmente,  a
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concepção comum desses direitos.” (SILVA, J., 2018, p. 165, grifos no original).

Na lição de Paulo Gustavo Gonet Branco,

Os  direitos  fundamentais  assumem  posição  de  definitivo  realce  na
sociedade quando se inverte a tradicional relação entre Estado e indivíduo e
se reconhece  que o indivíduo  tem,  primeiro,  direitos,  e,  depois,  deveres
perante  o  Estado,  e  que  os  direitos  que  o  Estado  tem  em  relação  ao
indivíduo  se  ordenam ao  objetivo  de  melhor  cuidar  da  necessidade dos
cidadãos. (BRANCO; MENDES, 2018, documento eletrônico).

Percebe-se, portanto, que o desenvolvimento dos Direitos Humanos e,

em última análise, também dos direitos fundamentais, percorreu um longo caminho

histórico, desde a antiguidade até as mais modernas declarações produzidas pela

Humanidade,  o que configura uma das características dos  direitos fundamentais,

como veremos adiante, sua historicidade.

1.1.5 Os direitos fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro

No  ordenamento  jurídico-constitucional  brasileiro,  a  Constituição  do

Império, de 1824, na lição de José Afonso da Silva, foi “a primeira constituição, no

mundo, a subjetivar e positivar os direitos do homem, dando-lhes concreção jurídica

efetiva” (SILVA, J., 2018, p. 172), sendo anterior, portanto, à Constituição da Bélgica

de 1831. O texto constitucional brasileiro de 1824 consagrava, nos incisos de seu

art. 179, “A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros,

que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade” (redação

original).

A primeira Constituição republicana, de 1891, também garantiu, em seu

art. 72, não só aos brasileiros, mas também aos estrangeiros residentes no País, “a

inviolabilidade  dos  direitos  concernentes  á  liberdade,  á  segurança individual  e  á

propriedade”  (redação  original).  Os  31  parágrafos  da  redação  original  do

mencionado art. 72, aos quais a Emenda Constitucional de 3 de setembro de 1926

acresceu outros três, compunham uma verdadeira declaração de direitos, como se

intitulava a Seção II do Título IV daquela Carta.

As Constituições que se seguiram, inclusive as ditatoriais de 1937 e de

1967, esta última alterada pela Emenda nº 1, de 1969, também trouxeram em seu

bojo  um  catálogo  de  direitos  fundamentais,  inclusive  quanto  aos  direitos  de

nacionalidade e aos direitos políticos.
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É, entretanto, com o advento da Constituição Cidadã de 1988, que se

consagra como fundamento do Estado brasileiro o princípio da dignidade da pessoa

humana (art.  1º,  III).  Em seu Título  II,  estabelece  o  rol  dos  direitos  e  garantias

fundamentais, aí incluídos os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos

sociais, os direitos da nacionalidade e os direitos políticos, inclusive com relação aos

partidos políticos.

Além desses direitos,  há  outros  tantos  dispersos em outras  partes  do

texto constitucional, relativos à ordem econômica e financeira (Título VII) e à ordem

social (Título VIII). A Carta ainda é expressa no sentido de não excluir outros direitos

contidos nos tratados internacionais em que o Estado brasileiro seja parte, conforme

previsão do art. 5º, § 2º, da CRFB/1988.

Com o advento da Carta de 1988, o Estado brasileiro consagrou-se em

um Estado Democrático e Social de Direito o que, segundo ensina Ingo Wolfgang

Sarlet,

transparece  claramente  em  boa  parte  dos  princípios  fundamentais,
especialmente quando se leva em conta o que dispõe o art. 1º, incisos I e
IV, da CF, ao reconhecer a dignidade da pessoa humana e os valores da
livre iniciativa e o valor social do trabalho como “fundamentos” deste Estado,
assim como o artigo 3º, incisos I  a IV,  da CF, onde estão elencados os
objetivos  fundamentais  da  República,  com destaque  para  a  redução  da
pobreza e da desigualdade. (SARLET, 2017, p. 130).

Tem-se, portanto, que, a par do desenvolvimento dos Direitos Humanos e

dos direitos  fundamentais  na  história  da  Humanidade e das declarações que os

consagraram, as constituições do Brasil, desde a primeira delas, sustentaram, em

maior ou menor grau, róis de direitos garantidos a seus cidadãos.

Para além disso, vale lembrar que a Constituição da República também

incluiu, no rol de direitos fundamentais, os denominados direitos sociais, aos quais

se somam os direitos dos trabalhadores, conforme preveem os artigos 6º a 11, da

Carta.

E, por outro ângulo, a proteção dos direitos dos trabalhadores também é

inserida no âmbito  dos Direitos Humanos,  no plano internacional,  como ensinam

Gabriela Neves Delgado e Ana Carolina Paranhos de Campos Ribeiro:

a perspectiva pluridimensional de proteção ao trabalhador promovida pela
OIT  reforça  a  compreensão  de  que  o  Direito  do  Trabalho  é  uma  das
vertentes dos Direitos Humanos, sobretudo por viabilizar o sustento material
do trabalhador,  bem como a proteção de sua integridade física e moral.
(DELGADO, G.; RIBEIRO, 2013, p. 216).
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Vê-se, portanto, que os direitos sociais, nestes inseridos os direitos dos

trabalhadores, como previstos, em especial, no art. 7º da Carta, têm especial guarida

como direitos fundamentais e Direitos Humanos, em âmbito interno e, também, no

campo  do  Direito  Internacional,  conforme  distinções  terminológicas  que  serão

adiante abordadas.

1.2 Direitos Humanos e direitos fundamentais: aspectos terminológicos

Superados  os  aspectos  contextuais,  faz-se  oportuna  uma  discussão

terminológica.  Afinal,  as expressões “Direitos Humanos”  e  “direitos fundamentais”

são sinônimas? Poderiam elas ser utilizadas de forma indistinta?

Inicialmente, há que se considerar que as próprias expressões “direitos do

homem” ou “Direitos Humanos” são de difícil compreensão ou definição. Na lição de

Norberto Bobbio (2004, p. 37), a expressão “direitos do homem” é muito vaga e tem,

em sua maioria, definições tautológicas como, por exemplo, “Direitos do homem são

os que cabem ao homem enquanto homem” e “Direitos do homem são aqueles que

pertencem,  ou  deveriam  pertencer,  a  todos  os  homens,  ou  dos  quais  nenhum

homem pode ser despojado”.

Fábio Konder Comparato pontifica que os Direitos Humanos são inerentes

“à  própria  condição humana,  sem ligação  com particularidades  determinadas  de

indivíduos ou grupos.” (COMPARATO, 2015, documento eletrônico).

Já  com relação  aos  direitos  fundamentais,  Marcelo  Schenk  Duque  os

conceitua como sendo “posições jurídicas essenciais, normalmente garantidas em

uma constituição escrita, que protegem o cidadão contra intervenções dos poderes

públicos” (DUQUE, 2014, documento eletrônico).

Ney de Barros Bello Filho, por sua vez, conceitua os direitos fundamentais

como sendo “proposições jurídicas de natureza científica que têm um sentido prático

e uma função no ordenamento social. Eles possuem conteúdos variáveis e também

se diferenciam a depender da cultura e do universo político onde se localizam.”

(BELLO FILHO, 2014, documento eletrônico).

Mônica Testa de Amorim, por sua vez, ensina que

Os direitos fundamentais são, por excelência, direitos subjetivos de defesa
do cidadão em face das intervenções estatais no âmbito de sua liberdade,
ao  estabelecerem  pretensões  tanto  na  hipótese  de  omissão  quanto  na
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ocorrência  de  qualquer  ação  interventiva  do  Estado  violadora  de  seus
direitos. (AMORIM, 2013, documento eletrônico).

Maurício  Godinho  Delgado  conceitua,  como  direitos  fundamentais,  as

“prerrogativas  ou  vantagens  jurídicas  estruturantes  da  existência,  afirmação  e

projeção da pessoa humana e de sua vida em sociedade” (DELGADO, M., 2015, p.

33).

Segundo Joselita Nepomuceno Borba, 

Direitos fundamentais, numa perspectiva constitucional, designa o conjunto
de direitos que são o fundamento de uma ordem jurídico-positiva. Entende-
se ou subentende-se que são direitos do homem sem os quais o sistema
jurídico não teria apoio, não estaria legitimado. (BORBA, 2010, p. 61).

Michelle  Pires  Bandeira  Pombo,  por  sua  vez,  conceitua  direitos

fundamentais como “normas principiológicas nucleares de uma Constituição de um

Estado de Direito, tendo o princípio da dignidade da pessoa humana o seu alicerce

fundamental” (POMBO, 2016, p. 27).

No que diz respeito à diferenciação que se deve fazer entre os termos

“Direitos  Humanos”  e  “direitos  fundamentais”,  Paulo  Bonavides  (2018,  p.  574)

assevera que é mais frequente a utilização das expressões “direitos humanos” e

“direitos do homem” entre autores anglo-americanos,  ao passo que a expressão

“direitos fundamentais” tem a preferência dos publicistas alemães.

Paulo Cesar Santos Bezerra ensina que “Os direitos do homem atendem

ao  caráter  universal  dos  direitos  naturais.  São,  por  assim  dizer,  o  seu  aspecto

universal, válidos para todos os povos e em todos os tempos.”. Já no que concerne

aos  direitos  fundamentais,  estes  são  conceituados  como “os  direitos  do  homem

jurídico – institucionalmente garantidos e limitados espácio-temporalmente. [...]  os

direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica

concreta.” (BEZERRA, 2001, p. 114-115).

Túlio  Macedo  Rosa  e  Silva,  a  guisa  meramente  exemplificativa,  faz  a

seguinte distinção:

os  direitos  fundamentais  são  compreendidos  como  aqueles  que  estão
previstos e positivado no texto da Constituição e, dessa maneira, limitados
de forma temporal e espacial, ao passo que os direitos humanos configuram
posições jurídicas previstas no âmbito do direito internacional positivo ao ser
humano  enquanto  tal,  mesmo  que  não  exista  ligação  com certa  ordem
jurídico-positiva interna. (SILVA, T., 2013, documento eletrônico).

Segundo  Fábio  Konder  Comparato,  coube  à  doutrina  germânica  a
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distinção  entre  Direitos  Humanos  e  direitos  fundamentais,  lecionando  que  estes

últimos

são os direitos humanos reconhecidos como tais pelas autoridades às quais
se atribui o poder político de editar normas, tanto no interior dos Estados
quanto  no  plano  internacional;  são  os  direitos  humanos  positivados  nas
Constituições,  nas  leis,  nos  tratados  internacionais.  Segundo  outra
terminologia,  fala-se  em  direitos  fundamentais típicos  e  atípicos,  sendo
estes  os  direitos  humanos  ainda  não  declarados  em textos  normativos.
(COMPARATO, 2015, documento eletrônico).

Como já mencionado, torna-se mais evidente a distinção entre o papel

dos Direitos Humanos, na perspectiva do direito internacional,  seja por meio das

declarações de direitos ou dos tratados supranacionais, com relação à função dos

direitos fundamentais, no âmbito do direito positivo interno dos Estados nacionais.

Assim, para Ingo Wolfgang Sarlet, 

o  termo  “direitos  fundamentais”  se  aplica  àqueles  direitos  (em  geral
atribuídos  à  pessoa  humana)  reconhecidos  e  positivados  na  esfera  do
direito  constitucional  positivo  de  determinado  Estado,  ao  passo  que  a
expressão “direitos humanos” guarda relação com os documentos de direito
internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem
ao  ser  humano  como  tal,  independentemente  de  sua  vinculação  com
determinada  ordem  constitucional,  e  que,  portanto,  aspiram  à  validade
universal,  para todos os povos e em todos os lugares,  de tal  sorte  que
revelam  um  caráter  supranacional  (internacional)  e  universal.  (SARLET,
2018, p. 307).

Na lição de Georgenor de Sousa Franco Filho (2019, p. 43), os Direitos

Humanos encontram-se positivados no plano internacional, em especial aqueles que

cuidam de liberdade e de igualdade. A partir da constitucionalização desses direitos,

ou  seja,  de  sua  incorporação  ao  ordenamento  jurídico  interno,  passam  a  se

denominar direitos fundamentais.

Segundo ensina Saulo Cerqueira de Aguiar Soares (2017, p. 18),

os  direitos  fundamentais  podem  ser  compreendidos  lato  sensu,  como
direitos  e  garantias  elencados  em  um  texto  constitucional,  diretamente
relacionados  à  dignidade  da  pessoa  humana  e  que  configuram  uma
categoria mais elevada que não pode sofrer retrocessos.

Para  José  Afonso  da  Silva  (2018,  p.  178),  a  expressão  “Direitos

Humanos”  tem predileção nos documentos  internacionais,  ao  argumento  de que

“somente  o  ser  humano  pode  ser  titular  de  direitos”,  embora  reconheça,  com

propriedade, que aos poucos, se forma um direito de proteção aos animais. Quanto

aos direitos fundamentais, por sua vez, assevera que 

além de  referir-se  a  princípios  que  resumem a  concepção  do  mundo  e
informam a ideologia  política  de  cara  ordenamento  jurídico,  é  reservada
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para  designar,  no  nível  do  direito  positivo,  aquelas  prerrogativas  e
instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna, livre
e igual de todas as pessoas. (SILVA, J., 2018, p. 180).

Segundo leciona Oscar Vilhena Vieira (2006, p. 36), a principal distinção

entre os direitos da pessoa humana e os direitos fundamentais é que estes últimos

são positivados, ou seja, reconhecidos por uma ordem constitucional em vigor.

Nessa perspectiva, observa-se que os Direitos Humanos assumem um

caráter de generalidade, oponíveis em face do Estado e de terceiros em razão da

condição humana de seus destinatários, ainda que estes não tenham vinculação

jurídico-constitucional a um Estado específico, por força de disposições do direito

internacional. Os direitos fundamentais, por sua vez, vão inserir-se no âmbito de um

ordenamento  jurídico  interno,  oponíveis  em face  daquele  Estado  específico,  em

razão do liame jurídico com ele estabelecido pelo cidadão.

De toda forma, há de se compreender que o objetivo de ambos, ou seja,

dos  Direitos  Humanos  e  dos  direitos  fundamentais,  mesmo  em  razão  de  sua

evolução histórica, é assegurar ao cidadão a defesa de suas liberdades individuais

frente ao Estado, bem como estabelecer prestações positivas devidas pelo Estado

em favor do próprio cidadão, como indivíduo ou como membro de uma coletividade,

ainda que não se possa individualizar cada um desses membros.

Por outro lado, corrente minoritária da doutrina nacional sustenta que as

expressões são sinônimas, não havendo que se fazer distinção terminológica entre

Direitos Humanos e direitos fundamentais.

Marcelo  Schenk Duque,  em sua obra,  não estabelece essa diferença,

atribuindo-lhes o mesmo sentido. Entretanto, reconhece que, conforme a abordagem

que se propõe, essa diferenciação pode se mostrar necessária, observando que, no

máximo, “direitos fundamentais podem diferenciar-se dos direitos humanos a partir

de sua base jurídico-positiva” (DUQUE, 2014, documento eletrônico).

Para André de Carvalho Ramos, que utiliza, em seu escólio, de forma

indistinta  os  termos  direitos  humanos e  direitos  fundamentais,  por  entender  que

ambos são direitos de todos, sem distinção de sua origem – se em norma interna ou

externa – pontua que a essa  diferenciação é útil  com relação à interpretação de

determinado direito. Prossegue:

a dicotomia entre os termos “direitos fundamentais” (direitos essenciais de
origem ou matriz constitucional) e “direitos humanos” (direitos essenciais de
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origem ou matriz internacional) ganha importância, do nosso ponto de vista,
tão somente para realçar diferenças de interpretação: os direitos humanos,
pela carga universalista, devem ser aplicados internamente de acordo com
a  interpretação  internacionalista.  Já  os  direitos  fundamentais  serão
interpretados nacionalmente. O julgador nacional,  por exemplo, não pode
interpretar os direitos humanos de acordo com a interpretação nacional, pois
isso desvirtua a própria essência universal desses direitos, transformando-
os em direitos locais. (RAMOS, 2016, documento eletrônico).

No ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, é de se observar que o

legislador constituinte atribuiu ao rol dos direitos fundamentais dos cidadãos o título

de “direitos e garantias fundamentais”, como dispõe o Título II da Carta de 1988. A

expressão  se  vê  repetida  no  art.  5º,  §1º,  do  texto  constitucional,  que  dispõe  a

aplicação imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais.

A par disso, a Constituição também determina a observância dos direitos

fundamentais  da  pessoa  humana  em seu  art.  17,  caput,  no  que  diz  respeito  à

liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos.

Já  o  art.  34,  V,  b,  do  texto  constitucional,  prevê  a  possibilidade  de

intervenção  da  União  nos  Estados  e  no  Distrito  Federal  para  assegurar  a

observância dos direitos da pessoa humana, expressão que também aparece em

seu art. 226, § 7º, que trata acerca do planejamento familiar.

No  que  diz  respeito  aos  Direitos  Humanos,  o  legislador  constituinte

estabeleceu que a prevalência destes é princípio da República em suas relações

internacionais (art. 4º, II).

Com  o  advento  da  Emenda  Constitucional  nº  45/2004,  os  tratados  e

convenções internacionais em matéria de Direitos Humanos, aprovados em cada

uma das Casas do Congresso Nacional, por maioria qualificada de três quintos dos

respectivos membros, em dois turnos, são equiparados, na ordem jurídica interna,

às emendas constitucionais. A mesma EC nº 45/2004 incluiu no art. 109, § 5º, da

Carta,  a  figura  do  incidente  de  deslocamento  de  competência,  para  a  Justiça

Federal, “nas hipóteses de grave violação de direitos humanos”, a ser suscitado pelo

Procurador-Geral  da  República,  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  com  a

finalidade de assegurar o cumprimento dos tratados e convenções em que o Estado

brasileiro seja parte.

Da análise desses dispositivos constitucionais, portanto, observa-se que o

legislador  constituinte,  originário  ou  reformador,  optou  por  fazer  a  distinção
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terminológica entre Direitos Humanos e  direitos fundamentais, na medida em que

reconhece que estes são  parte do catálogo insculpido na própria Carta, ao passo

que aqueles decorrem de tratados e convenções das quais o Brasil seja parte.

Nessa  senda,  entende-se  válida  a  distinção entre  as  expressões,  não

somente  para  fins  didáticos,  mas,  também,  para  pontuar  que,  embora  em  sua

essência o conteúdo material  dos Direitos Humanos e dos  direitos fundamentais

possa  ser  o  mesmo,  são  diversos  os  planos  normativos  em  que  estes  estão

consagrados, assim como os instrumentos em que são eles expressos.

1.3 A classificação dos direitos fundamentais

A moderna doutrina tem classificado os direitos fundamentais como sendo

de  primeira,  segunda  e  terceira  gerações  ou  dimensões,  observada  a  ordem

cronológica  e  histórica  de  seu  reconhecimento  nos  ordenamentos  jurídico-

constitucionais.

Essa ordem cronológica é declarada no lema revolucionário do século

XVIII, que, na lição de Paulo Bonavides, “exprimiu em três princípios cardeais todo o

conteúdo possível dos direitos fundamentais, profetizando até mesmo a sequência

histórica de sua gradativa institucionalização: liberdade, igualdade e fraternidade”.

(BONAVIDES, 2018, p. 576-577).

No ensino de Paulo Gustavo Gonet Branco (2018, documento eletrônico),

a distinção dos direitos fundamentais em gerações tem, tão somente, a finalidade de

situar os momentos históricos em que esses grupos de direitos foram acolhidos pela

ordem jurídica, sem que sejam compreendidas como uma sucessão de uns direitos

por outros ou que uma geração tenha sido suplantada pela geração seguinte.

Bem por  isso,  Ingo Wolfgang Sarlet  opta pela utilização da expressão

“dimensões dos direitos fundamentais”, ao argumento de que

o reconhecimento progressivo de novos direitos fundamentais tem o caráter
de um processo cumulativo, de complementaridade, e não de alternância,
de  tal  sorte  que  o  uso  da  expressão  'gerações'  pode  ensejar  a  falsa
impressão da substituição gradativa de uma geração por outra. (SARLET,
2018, p. 316).

De outra banda, Ana Paula Pellegrina Lockmann diverge, afirmando que 

Parece mais apropriada a corrente que adota a expressão 'gerações'  de
direitos fundamentais, por ser a que melhor se compatibiliza com a ideia de
conexão entre  uma geração  e outra,  ou  seja,  ambas estão  interligadas,
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dependendo uma da outra para exigir, não havendo relação de hierarquia,
muito menos de exclusão da geração anterior pela posterior. (LOCKMANN,
2015, p. 20).

Já Leonardo Fernandes dos Santos, que utiliza ambos os termos como

sinônimos, ensina, de uma forma até mesmo poética, que

As  dimensões/gerações  de  direitos  fundamentais devem  ser  encaradas
como bailarinos  que  devem dançar  por  diversas  vezes  a  mesma valsa:
podem eles tentar dançar da mesma maneira por vinte anos, porém sempre
haverá um passo novo se revelando de maneira integrativa aos demais.
(SANTOS, L., 2010, p. 70).

Segundo a lição de Alexandre de Moraes, “os  direitos fundamentais de

primeira  geração são  os  direitos  e  garantias  individuais  e  políticos  clássicos

(liberdades  públicas),  surgidos  institucionalmente  a  partir  da  Magna  Charta.”

(MORAES, 2018, p. 30).

André de Carvalho Ramos, por sua vez, assevera que

A primeira geração engloba os chamados direitos de liberdade,  que são
direitos  às  chamadas  prestações  negativas,  nas  quais  o  Estado  deve
proteger a esfera de autonomia do indivíduo. (RAMOS, 2016, documento
eletrônico).

Esses direitos de primeira geração correspondem, portanto, a um não-agir

do  Estado  em  face  do  indivíduo,  porquanto  repressores  do  poder  estatal.  São

exemplos  dessa  categoria  os  direitos  à  vida,  à  liberdade,  à  propriedade,  as

liberdades de expressão e de imprensa, bem como alguns direitos e garantias de

natureza processual, tais como o habeas corpus, o devido processo legal etc.

Paulo Gustavo Gonet Branco identifica esses direitos como sendo direitos

de defesa, porquanto “caracterizam-se por impor ao Estado um dever de abstenção,

um dever de não interferência, de não intromissão no espaço de autodeterminação

do indivíduo” (BRANCO; MENDES, 2018, documento eletrônico).

André  Ramos  Tavares  conceitua  como  sendo,  de  primeira  geração,

“aqueles surgidos com o Estado Liberal do século XVIII. Foi a primeira categoria de

direitos  humanos  surgida,  e  que,  engloba,  atualmente,  os  chamados  direitos

individuais e direitos políticos.” (TAVARES, 2019, documento eletrônico).

Paulo Bonavides, por sua vez, entende que

Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o
indivíduo,  são  oponíveis  ao  Estado,  traduzem-se  como  faculdades  ou
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais
característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o
Estado. (BONAVIDES, 2018, p. 578).
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Luís  Roberto  Barroso  (2019,  documento  eletrônico),  com  relação  aos

chamados direitos individuais, leciona que, “No alvorecer do liberalismo, o indivíduo

deixa  de  ser  súdito  e  passa  a  cidadão,  com  direitos  oponíveis  ao  poder.”.  Na

afirmação de Barroso, os direitos políticos “expressam o direito dos cidadãos de

participar do governo, elegendo seus representantes (direito de votar ou capacidade

eleitoral ativa) ou candidatando-se a cargos representativos (direito de ser votado ou

capacidade eleitoral passiva)”. É evidente, entretanto, que os direitos políticos, com

o curso da história, sofreram maior ou menor grau de restrição, tais como o direito

de acesso ao voto segundo critérios censitários, sociais, de gênero, de religião, de

raça etc., sendo certo que o direito de sufrágio universal somente restou consolidado

já no século XX.

André de Carvalho Ramos (2016, documento eletrônico) aponta, ainda,

uma segunda faceta dos direitos de primeira geração,  com relação ao papel  do

Estado  em  sua  defesa,  ao  lado  de  seu  tradicional  papel  passivo,  ou  seja,  a

abstenção de violação dos direitos humanos ou prestações negativas. Para o autor,

o Estado também assume papel ativo, ante a exigência de ações para a garantia de

direitos como segurança pública, administração da justiça etc.

Já no que diz respeito aos direitos fundamentais de segunda geração ou

de segunda dimensão, estes são qualificados como sendo, essencialmente, direitos

positivos, ou seja, que estabelecem uma prestação de fazer do Estado em favor do

indivíduo,  por  meio  da  criação  ou  do  fornecimento  de  serviços  públicos  para  o

atendimento de suas necessidades.

Na  lição  de  Ingo  Wolfgang  Sarlet,  os  direitos  de  segunda  dimensão

surgem com o impacto da industrialização e a partir dos graves problemas sociais e

econômicos que dela decorreram. Nesse cenário,

as doutrinas socialistas e a constatação de que a consagração formal de
liberdade e igualdade não gerava a garantia do seu efetivo gozo acabaram,
já no decorrer do século XIX, gerando amplos movimentos reivindicatórios e
o  reconhecimento  progressivo  de  direitos,  atribuindo  ao  Estado
comportamento  ativo  na  realização  da  justiça  social.  (SARLET,  2018,  p.
319).

Na  mesma  toada,  Guilherme  Amorim  Campos  da  Silva  (2004,  p.  35)

ensina  que,  no  contexto  histórico  das  Revoluções  Industriais  do  século  XIX,  as

mudanças por elas trazidas apresentaram novos problemas que o cidadão comum
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seria  incapaz de solucionar,  cabendo,  assim,  ao  Estado o  papel  de  promover  o

desenvolvimento do cidadão, inclusive no que diz respeito aos direitos em favor dos

grupos sociais.

Paulo  Gustavo  Gonet  Branco  denomina  esses  direitos  de  segunda

geração como sendo direitos a prestação, na medida em que “exigem que o Estado

aja para atenuar desigualdades, com isso estabelecendo moldes para o futuro da

sociedade”, exigindo uma prestação positiva e não uma omissão, correspondendo a

uma  obrigação  de  fazer  ou  de  dar  (BRANCO;  MENDES,  2018,  documento

eletrônico).

Paulo Bonavides, por sua vez, sustenta que os direitos fundamentais da

segunda geração

são  os  direitos  sociais,  culturais  e  econômicos  bem  como  os  direitos
coletivos  ou  de  coletividades,  introduzidos  no  constitucionalismo  das
distintas  formas  de  Estado  social,  que  depois  germinaram  por  obra  da
ideologia e da reflexão antiliberal do século XX. Nasceram abraçados ao
princípio  da  igualdade,  do  qual  não  se  podem  separar,  pois  fazê-lo
equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula.
(BONAVIDES, 2015, p. 578).

Os direitos de segunda geração são, por excelência, direitos sociais, que

têm por finalidade a promoção da igualdade social ou a redução das desigualdades

sociais,  por meio de prestações materiais do Estado como, por exemplo, saúde,

educação,  segurança,  previdência  social  etc.  Esses  direitos,  no  ordenamento

jurídico  brasileiro,  estão,  principalmente  insculpidos  nos  artigos  6º  e  7º  da

Constituição Federal, este último versando, em especial, com relação aos direitos

dos trabalhadores urbanos e rurais.

Esses direitos foram, inicialmente, consagrados nos textos constitucionais

do início do século XX, em razão da forte preocupação social que havia à época. Na

lição de Douglas Alencar Rodrigues,

São emblemáticas e referenciais nesse sentido as Constituições do México
de  1917  e  a  da  Alemanha  de  1919,  às  quais  se  somam a  Declaração
Soviética  dos  Direitos  do  Povo  Trabalhador  e  Explorado  (17.1.1918),  a
Constituição Soviética de 10.7.1918 e a Carta do Trabalho produzida pelo
Estado fascista italiano em 21.4.1927. (RODRIGUES, 2017, p. 39).

André de Carvalho Ramos (2016, documento eletrônico) também insere,

ao lado das constituições do México de 1917 e da Constituição alemã de Weimar de

1919, como importantes marcos dos direitos humanos (i.e. direitos fundamentais) de

segunda geração, o Tratado de Versailles, que criou a Organização Internacional do
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Trabalho.

Os  direitos  fundamentais  de  terceira  geração,  por  sua  vez,  são

denominados direitos de solidariedade ou de fraternidade, que têm por destinatários

não só o indivíduo e não se configuram tão somente como prestações negativas ou

positivas  por  parte  do  Estado.  São,  portanto,  direitos  transindividuais  ou

metaindividuais, de titularidade coletiva ou difusa, cujos destinatários primeiros são o

gênero humano e sua própria existência.

Nesse sentido, Paulo Bonavides leciona:

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da
terceira  geração  tendem  a  cristalizar-se  no  fim  do  século  XX  enquanto
direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de
um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Têm primeiro por
destinatário  o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua
afirmação  como valor  supremo  em termos  de  existencialidade  concreta.
(BONAVIDES, 2018, p. 583-584).

Segundo  a  lição  de  Ana  Paula  Pellegrina  Lockmann,  os  direitos  de

terceira geração “têm origem nos novos anseios da sociedade no que se refere ao

desenvolvimento sustentável e à conservação e proteção do meio ambiente, para as

presentes e futuras gerações humanas” (LOCKMANN, 2017, p. 21).

Na  especificação  dos  direitos  fundamentais  de  terceira  geração,  Ingo

Wolfgang Sarlet refere-se aos

direitos à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio
ambiente  e  qualidade  de  vida,  bem  como  o  direito  à  conservação  e
utilização  do  patrimônio  histórico  e  cultural  e  o  direito  de  comunicação.
(SARLET, 2018, p. 320).

São  esses,  portanto,  direitos  que  se  desprendem  da  titularidade  do

indivíduo, passando a pertencer à coletividade, de maneira difusa ou transindividual,

de modo que, para sua defesa em juízo, há a legitimação de instituições públicas ou

privadas a quem a Constituição ou a legislação infraconstitucional destinam essa

função,  tais  como  o  Ministério  Público,  a  Defensoria  Pública,  os  sindicatos  e

entidades de classe, os partidos políticos etc.

Há, ainda, atualmente, relevante discussão quanto à existência de direitos

fundamentais de quarta ou mesmo de quinta gerações ou dimensões.

Segundo Paulo Bonavides, os direitos fundamentais da quarta geração

“correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado social”, sendo eles

“o  direito  à  democracia,  o  direito  à  informação  e  o  direito  ao  pluralismo”
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(BONAVIDES, 2015, p. 585-586).

Já Norberto Bobbio entende que os direitos de quarta geração referem-se

“aos  efeitos  cada  vez  mais  traumáticos  da  pesquisa  biológica,  que  permitirá

manipulações do patrimônio genético de cada indivíduo.” (BOBBIO, 2004, p. 25-26).

Convém  pontuar,  ainda,  que,  na  lição  de  André  de  Carvalho  Ramos

(2016, documento eletrônico), com o advento da Declaração Universal dos Direitos

Humanos,  o  direito  internacional  afastou-se  da  classificação  dos  direitos  em

gerações  ou  dimensões,  classificando-os  em  cinco  espécies  de  proteção,  quais

sejam: direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais.

Seja pelo ângulo das gerações ou dimensões, ou das novas categorias de

proteção dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais e culturais), as

distinções que se fazem são meramente teóricas ou didáticas, na medida em que,

como sabido, o cabedal dos Direitos Humanos, no âmbito do direito internacional, ou

dos direitos fundamentais, no âmbito do direito interno, não admite a substituição de

uns pelos outros, sendo, na verdade, prestações negativas ou positivas do Estado,

em  favor  do  indivíduo  ou  da  coletividade,  que  devem  ser  sucessivamente

adicionadas ao patrimônio jurídico de seus titulares.

1.4 O direito fundamental de acesso à justiça

Após  a  abordagem  acerca  dos  Direitos  Humanos  e,  mais

especificamente, dos direitos fundamentais, sua origem, características e evolução,

insta-nos contextualizar entre eles o direito de acesso à justiça, cujo nascedouro é a

monopolização,  pelo  Estado,  da  resolução  dos  conflitos  entre  os  particulares  e,

também, entre particulares e o próprio ente estatal. Nesse sentido, Araken de Assis

leciona que

Ao proibir  os  cidadãos  de  resolverem por  si  suas  contendas,  o  Estado
avocou o  poder  de  resolver  os  conflitos  de  interesses,  inerentes  à  vida
social, e, correlatamente, adquiriu o dever de prestar certo serviço público,
que é a jurisdição. Aos interessados nessa atividade, o Estado reconhece o
direito de provocá-la, preventiva ou repressivamente. (ASSIS, 1999, p. 9).

Diversos instrumentos jurídicos e declarações de direitos, no âmbito do

direito internacional, trazem em seu bojo especial proteção ao direito de acesso à

justiça. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, reservou ao tema os

artigos VIII a XII, dispondo não apenas sobre o direito do ser humano aos remédios
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para atos que violem sem direitos fundamentais, mas, também, ao devido processo

legal, à imparcialidade do Estado-juiz, à presunção de sua inocência, à anterioridade

da lei penal e à inviolabilidade de sua vida privada, honra e reputação.

A Convenção Americana Sobre Direitos Humanos (1969) – Pacto de San

José da Costa Rica – também dedicou ao direito de acesso do cidadão à justiça os

artigos  7º  a  10,  consagrando,  em  especial,  como  garantia  judicial,  a  duração

razoável do processo.

No  ordenamento  jurídico  pátrio,  o  catálogo  dos  direitos  e  garantias

fundamentais  da  Constituição da República  de 1988 consagrou,  em seu art.  5º,

XXXV, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, estabelecendo que “a lei  não

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Na mesma

toada, o constituinte também estabeleceu como direito fundamental do cidadão a

gratuidade  e  integralidade  da  assistência  judicial  às  pessoas  pobres,  conforme

disposição contida no inciso LXXVI, do mesmo art. 5º, da Carta Política.

Além dessas garantias, o texto constitucional também consagrou como

direitos  fundamentais  outros  importantes  instrumentos  de  acesso  do  cidadão  ao

Poder Judiciário, para  defesa de seus interesses, tais como a isenção de custas

para o ajuizamento de ação popular e a gratuidade das ações de habeas corpus e

habeas data, previstos, respectivamente, nos incisos LXXIII e LXXVII do art. 5º, bem

como a instituição da Defensoria Pública, a quem incumbe a defesa dos direitos

individuais  e  coletivos,  de  forma  integral  e  gratuita,  aos  necessitados,  conforme

prevê o art. 134 da Constituição de 1988.

Emerge,  portanto,  da  leitura  dos  dispositivos  constitucionais

mencionados, a significativa importância atribuída pelo constituinte à facilitação do

acesso do cidadão ao Poder Judiciário, em especial o necessitado, em razão de sua

hipossuficiência financeira e econômica.

O direito de acesso do cidadão à justiça reveste-se de importantíssimo

caráter  de  Direito  Humano,  no  âmbito  do  direito  internacional,  em razão de sua

maciça  presença  nos  mais  diversos  tratados  e  convenções  internacionais  e,  ao

mesmo  tempo,  de  direito  fundamental,  no  ordenamento  jurídico-constitucional

interno, porquanto garante ao cidadão meios hábeis para a defesa e garantia dos

demais  direitos  que  lhe  são  assegurados pelo  ordenamento  jurídico,  sejam eles
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outros  direitos  fundamentais,  bem como  aqueles  de  natureza  social,  política  ou

econômica, seja em face do Estado ou de particulares.

Para além da questão terminológica que cerca as expressões “Direitos

Humanos”  e  “direitos  fundamentais”,  é  necessário  situar,  em especial  no  campo

destes  últimos,  o  direito  de  amplo  acesso do cidadão à jurisdição ou,  de  forma

concisa, o direito de acesso à justiça, também denominado, segundo José Afonso da

Silva  (2018,  p.  433),  de  princípio  da  proteção  judiciária  e  de  princípio  da

inafastabilidade do controle jurisdicional.

1.4.1 Conceito de acesso à justiça e sua relação com os direitos fundamentais

A despeito da dificuldade de conceituação do que é acesso à justiça, já

referida alhures, segundo a lição de Cappelletti e Garth, este se insere não só no

âmbito dos Direitos Humanos mas, também, como um direito fundamental na ordem

jurídico-constitucional  brasileira  e  em  outros  textos  constitucionais  ao  redor  do

mundo.

Para Nelson Nery Junior, segundo o direito de acesso à justiça, “não pode

o  legislador  e  ninguém  mais  impedir  que  o  jurisdicionado  vá  a  juízo  deduzir

pretensão.” (NERY JUNIOR, 1996, p. 84).

No escólio de Casimiro A. Varela,

o acesso à jurisdição não se pode negar a ninguém, pois o jurisdicionado
tem  direito  a  obter  o  reconhecimento  ou  declaração  de  seu  direito  (ou
rechaço do mesmo) mediante um pronunciamento que leva à autoridade e à
eficácia da coisa julgada; e todo rito que impeça esse acesso vulnera a
Constituição.  O  direito  a  ser  ouvido  acabou  por  se  tornar  um  direito
constitucional fundamental. (VARELA, 1999, p. 91)5.

Segundo leciona Vicente José Malheiros da Fonseca, 

O  acesso  à  justiça  não  fica  reduzido  ao  ingresso  no  Judiciário  e  suas
instituições, mas a uma ordem de valores e direitos fundamentais para o ser
humano,  não  restritos  ao  sistema  jurídico  processual.  Em suma,  a  uma
ordem jurídica  justa  e  eficaz,  para  o  livre  exercício  da  cidadania  plena.
(FONSECA, V., 2019, p. 183).

Boaventura de Sousa Santos, por sua vez, pontifica que

a consagração constitucional dos novos direitos econômicos e sociais e a
sua expansão paralela à do Estado de bem estar transformou o direito de

5 Tradução nossa. Texto original em língua espanhola: “el acceso a la jurisdición no puede negarse
a nadie, pues el justiciable tiene derecho a obtener el reconocimiento o declaración de su derecho
(o el rechazo del mismo) mediante un pronunciamiento que lleva la autoridad y la eficacia de la
cosa juzgada; y que todo rito que impida esse acceso vulnera la Constitución. El derecho a ser
oído ha terminado por ser un derecho constitucional fundamental.”
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acesso efectivo à justiça num direito charneira, um direito cuja denegação
acarretaria a de todos os demais. Uma vez destituídos de mecanismos que
fizessem  impor  o  seu  respeito,  os  novos  direitos  sociais  e  económicos
passariam  a  meras  declarações  políticas,  de  conteúdo  e  função
mistificadores. (SANTOS; B., 1986, documento eletrônico).

Nesse contexto, leciona Mauro Vasni Paroski, “O acesso à justiça talvez

seja o mais básico dos direitos fundamentais, pois que é através do seu exercício

que  outros  direitos  fundamentais  podem  ser  assegurados  quando  violados”.

(PAROSKI, 2008, p. 138)

Danielly Cristina Araújo Gontijo, por sua vez, assevera que

A fundamentalidade  do  direito  de  acesso  à  justiça  é  corolário  lógico  da
seguinte premissa:  o direito de acesso é um dos principais instrumentos
garantidores  (senão  o  principal)  da  concretização  de  todos  os  demais
direitos fundamentais. (GONTIJO, 2015, p. 16-17)

Segundo  ensina  J.  J.  Gomes  Canotilho,  “A  garantia  do  acesso  aos

tribunais foi atrás considerada como uma concretização do princípio estruturante do

Estado de direito” (CANOTILHO, 2003, p. 491).

Cappelletti e Garth lencionam que

De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido
como sendo de  importância  capital  entre  os  novos  direitos  individuais  e
sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na
ausência  de  mecanismos  para  a  sua  efetiva  reivindicação.  O  acesso  à
justiça pode, portanto, ser encarado com o 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.
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, pp. 11-12)

Carlos  Simões  Fonseca  vai  além,  identificando uma íntima ligação do

direito de acesso à justiça com o já mencionado princípio da dignidade da pessoa

humana,  alçado  a  verdadeiro  fundamento  do  Estado  brasileiro  (art.  1º,  III,

CRFB/1988), ensinando que

O acesso à justiça, em sua moderna significação – sentido integral –, passa
a se constituir em obrigação essencial e indelegável do Estado e um dos
pressupostos  da  dignidade da  pessoa humana,  sendo incompatível  com
este princípio que uma pessoa não consiga, por meio do Poder Judiciário,
alcançar a efetiva realização de um direito a que faz jus. (FONSECA, C.,
2009, p. 39)

Para  André  Ramos  Tavares,  o  princípio  do  amplo  acesso  ao  Poder

Judiciário 

é um dos pilares sobre o qual se ergue o Estado de Direito, pois de nada
adiantariam leis regularmente votadas pelos representantes populares se,
em sua aplicação,  fossem elas desrespeitadas,  sem que qualquer órgão
estivesse legitimado a exercer o controle de sua observância. (TAVARES,
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2019, documento eletrônico).

Segundo o escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e

Daniel Mitidiero,

a  realização  do  direito  de  acesso  à  justiça  é  indispensável  à  própria
configuração de Estado, uma vez que não há como pensar em proibição da
tutela privada e, assim, em Estado, sem se viabilizar a todos a possibilidade
de  efetivo  acesso  ao  Poder  Judiciário.  (MARINONI;  ARENHART;
MITIDIERO, 2017, p. 223).

José Afonso da Silva, por seu turno, afirma que “O princípio da proteção

judiciária,  também chamado  princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional,

constitui em verdade, a principal garantia dos direitos subjetivos.” (SILVA, J., 2018, p.

433).

Oportuna  também é  lição  de  Fernando  Pagani  Mattos,  que  conceitua

“acesso à justiça” como

condição fundamental de eficiência e validade de um sistema jurídico que
vise  a  garantir  direitos.  Assim,  calcado  em  modalidades  igualitárias  de
direito e justiça, tal instituto deve ser considerado o mais básico dos direitos
fundamentais do ser humano. (MATTOS, 2009, p. 70).

Convém trazer ao lume o ensino de Casimiro A. Varela, segundo quem “O

acesso à jurisdição supõe a eliminação de travas que podem ser intrassistemáticas

ao processo e extrassistemáticas a ele, como, em primeiro lugar, o excessivo rigor

formal e,  em segundo lugar,  a falta de conhecimento do indivíduo e a pobreza.”

(VARELA, 1999, p. 92)6.

Ainda segundo Cappelletti e Garth,

O ‘acesso’ não é apenas um direito  social  fundamental,  crescentemente
reconhecido; 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;
GARTH; 1998, p. 13).

Vitor Salino de Moura Eça e Aline Carneiro Magalhães asseveram que o

direito de acesso à justiça é

um direito indispensável ao ser humano, por meio do qual todo cidadão,
proibido de fazer justiça pelas próprias mãos, e em igualdade de condições,
vai ao Poder Judiciário para que esse pronuncie o direito no caso concreto.
Por  meio  do  exercício  do  direito  de  acesso  à  justiça,  todos  os  demais
direitos quando não cumpridos espontaneamente podem vir a ser gozados
por seu titular. (EÇA; MAGALHÃES, 2014, p. 107).

6 Tradução  nossa.  Texto  original  em  língua  espanhola:  “El  acceso  a  la  jurisdicción  supone  la
eliminación de trabas que pueden ser intrasistemáticas al proceso y extrasistemáticas al mismo,
tales  como  en  el  primer  caso  el  excesivo  rigorismo  formal  y  en  el  segundo  la  falta  de
conocimeientos del individuo y la pobreza”
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Carlos Roberto Barbosa, por sua vez, entende que

O livre acesso à Justiça constitui princípio fundamental e, sendo assim, a
parte possui a faculdade de optar pela via judicial ao invés do ingresso no
âmbito  administrativo  para  assegurar  o  cumprimento  do  direito  violado,
tendo em vista que a própria Constituição Federal expressamente prevê a
mencionada garantia em seu art. 5º, inc. XXXV. (BARBOSA, 2019, p. 44).

Sem a possibilidade de acesso à jurisdição e dos meios garantidores da

tutela de direitos, perante o Poder Judiciário, os demais direitos previstos na ordem

jurídica  internacional  ou  interna  seriam  de  difícil  ou  mesmo  impossível

concretização. Daí decorre a importância sobremodo elevada do direito de acesso à

justiça, como garantidor da concretude dos demais direitos do cidadão, seja em face

de prestações negativas ou positivas do Estado ou, ainda, de direitos difusos ou

transindividuais, cuja tutela se dá por meio do acesso das próprias instituições a

quem a  lei  atribui  legitimidade  para  tanto,  tais  como,  por  exemplo,  o  Ministério

Público, a Defensoria Pública, as associações de classe, os partidos políticos, as

entidades sindicais etc.

Assim sendo, o direito de acesso à justiça figura como essencial à própria

existência do Estado, este fundamentado na dignidade da pessoa humana e nos

demais fundamentos apontados no art. 1º da Constituição Federal, dentre os quais

também se inserem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, em seu inciso

IV.

No âmbito da tutela do trabalho e do trabalhador, a Constituição de 1988

assegurou a competência da Justiça  do Trabalho para,  em síntese,  processar  e

julgar as ações e controvérsias oriundas e decorrentes das relações de trabalho, do

exercício  do  direito  de  greve,  das  penalidades  administrativas  impostas  aos

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho etc., conforme

dispõe o art. 114, da Carta.

Em particular, no que diz respeito à tutela dos direitos sociais, o acesso à

justiça  reveste-se  de  papel  essencial  no  rol  dos  direitos  fundamentais.  Nesse

sentido,  Cristiano  Paixão  leciona  que  “esse  acesso  à  justiça  se  corporifica  na

existência  de  uma  Justiça  Especializada,  ou  seja,  a  Justiça  do  Trabalho,  cujas

origens se confundem com os primórdios do direito do trabalho no Brasil” (PAIXÃO,

2017, p. 463).
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Conclui-se,  portanto,  que  a  existência  de  um  ramo  jurisdicional

especializado, com previsão constitucional desde a Carta de 1934, para o processo

e julgamento das demandas decorrentes das relações de trabalho e de emprego,

traduz-se em importantíssima garantia para o acesso do trabalhador à justiça, a um

só  tempo,  como  Direito  Humano  e  direito  fundamental  no  ordenamento  jurídico

brasileiro.

1.4.2 Dos obstáculos para o efetivo acesso à justiça

Muito  embora,  como  já  evidenciado,  o  acesso  à  justiça  seja  Direito

Humano  e,  ao  mesmo  tempo,  um  direito  fundamental,  não  se  pode  olvidar  a

existência de óbices legais ou práticos que muitas vezes impossibilitam ou dificultam

o acesso efetivo do cidadão ao sistema de justiça. Na lição de Cappelletti e Garth,

A efetividade perfeita, no contexto de um dado direito substantivo, poderia
ser expressa como a completa “igualdade de armas” – a garantia de que a
conclusão final depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes
antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao Direito e
que,  no  entanto,  afetam  a  afirmação  e  reivindicação  dos  direitos.
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 15).

Diferente não é o ensino de Christiano Augusto Menegatti, que em seu

escólio  pontifica:  “No  plano  processual,  os  litigantes  devem  ter  as  mesmas

possibilidades, a fim de que somente a consistência do direito material invocado seja

elemento  que  orientará  a  prestação  da tutela  jurisdicional  por  parte  do  Estado.”

(MENEGATTI, 2011, p. 38).

Por certo, a pretendida igualdade, paridade ou simetria de armas, é mera

utopia,  porquanto  as  diferenças  entre  as  partes  jamais  poderão  ser  plenamente

superadas, o que exige do Estado a adoção de medidas aptas à minoração dessa

desigualdade.

Mesmo na Justiça do Trabalho, onde vigora o jus postulandi das partes,

qual seja, o direito de postulação em juízo sem a representação por advogado, que

veremos adiante  com maior  vagar,  a  igualdade  entre  as  partes  representa  uma

falácia histórica. Nesse sentido, questiona Paulo Cesar Santos Bezerra:

quem não encontrou empregados abandonados em sala de audiência, seja
porque seus advogados se desinteressaram pelas causas pequenas que
patrocinam, como se direito de pequena monta patrimonial não fosse direito,
seja  porque  ajuizaram reclamações  –  desacompanhados  de  advogados,
autorizados pelo  jus postulandi e agora estão frente a todo aparelhamento
judicial de oficiais de justiça, serventuários, pregões, advogados da outra
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parte, comentários ameaçadores (sala de espera) e, em salas formalmente
adornadas,  juízes  sérios  e  severos,  em  suas  togas  deslumbrantes,
aterradoramente negras? (BEZERRA, 2001, p 182).

Tais  distinções  também  são  verificáveis  em  outros  ramos  do  Poder

Judiciário, tais como os juizados especiais cíveis, inseridos no ordenamento jurídico

brasileiro por meio da Lei nº 9.099/1995, que também dispensam a representação

por  advogado  no  primeiro  grau  de  jurisdição,  mormente  em  litígios  envolvendo

matéria consumerista, em que, normalmente, grandes empresas são representadas

por grandes bancas e escritórios, com o uso do que se denomina advocacia de

massa ou contencioso de massa.

Esse  cenário  também  não  é  diferente  perante  os  juizados  especiais

criminais, também criados pela Lei nº 9.099/1995, com o significativo agravante de

que, em regra, como parte contrária, o cidadão desassistido tem o próprio aparato

punitivo estatal, na figura do Ministério Público.

São dos mais variados os obstáculos que dificultam ou impedem o efetivo

acesso do cidadão à justiça, não se limitando a fatores internos do próprio Poder

Judiciário ou do ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, Mauro Vasni Paroski assevera que

O acesso à justiça apresenta dificuldades que não se limitam ao sistema
interno,  estruturado  pela  ordem jurídica  para  a  solução  dos  conflitos  de
interesses,  objetivando  a  restauração  de  direitos  (quando  lesados)  ou
simplesmente a prevenção de lesões (quando ameaçados), ou, em alguns
caos,  para  possibilitar  o  exercício  de  determinados  direitos.  (PAROSKI,
2008, p. 210)

Segundo  leciona  Boaventura  de  Sousa  Santos  (1996,  p.  168),  os

principais obstáculos para acesso do cidadão à justiça são de ordem econômica,

social e cultural.

O primeiro dos obstáculos de ordem econômica, na lição de Cappelletti e

Garth,  diz  respeito  às  despesas  que  decorrem  da  movimentação  da  máquina

judiciária, em especial  honorários advocatícios e outras despesas, entre as quais

podem ser mencionadas as custas processuais, os honorários de peritos, intérpretes

etc. Assim ensinam:

A  resolução  formal  de  litígios,  particularmente  nos  tribunais,  é  muito
dispendiosa na maior parte das sociedades modernas. Se é certo que o
Estado paga o salário dos juízes e do pessoal  auxiliar e proporciona os
prédios  e  outros  recursos  necessários  aos  julgamentos,  os  litigantes
precisam suportar  a  grande proporção dos demais custos necessários à
solução de uma lide, incluindo os honorários advocatícios e algumas custas
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judiciais. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 15-16).

Fernando Pagani Mattos ensina que “o primeiro grande entrave para um

efetivo acesso à justiça, em especial no Brasil, é a carência de recursos financeiros

por grande parcela da população” (MATTOS, 2009,  pp. 75-76),  uma vez que as

despesas  processuais  “são  custos  que,  não  raro,  desmotivam  a  proposição  de

ações judiciais e,  por vezes, até mesmo a apresentação de defesas.”  (MATTOS,

2009, p. 77).

No mesmo sentido, Mauro Vasni Paroski assevera que “Uma das maiores,

senão a  maior,  das limitações do acesso à justiça  reside  na falta  de  condições

econômicas da maior parte da população para custear as despesas do processo

jurisdicional.” (PAROSKI, 2008, p. 219).

Em obra mais recente, Paroski (2010, p. 29) afirma que a pobreza torna

dramática  a  experiência  de  acesso  à  justiça  pelos  mais  desfavorecidos,  o  que

acontece em praticamente todos os países mas se verifica, com mais intensidade,

naqueles do chamado “terceiro mundo”.

Além dos próprios custos que envolvem a litigação, outro obstáculo a ser

enfrentado diz respeito às distorções existentes entre os valores dos bens jurídicos

pleiteados em juízo e as despesas judiciais com as quais a parte deve arcar.

Segundo afirma Boaventura de Sousa Santos, 

a  justiça  civil  é  cara  para  os  cidadãos  em  geral,  mas  [...]  é
proporcionalmente  mais  cara  para  os  cidadãos  economicamente  mais
débeis.  É  que  são  eles  fundamentalmente  os  protagonistas  e  os
interessados nas acções de menor valor e é nessas acções que a justiça é
proporcionalmente  mais  cara,  o  que  configura  um  fenómeno  da  dupla
vitimização  das  classes  populares  face  à  administração  da  justiça.
(SANTOS, 1996, p. 168).

Paulo Cesar Santos Bezerra (2001, p. 184) afirma que, não raras vezes,

as  custas  processuais  revelam  distorções  ignóbeis.  Quanto  a  esse  obstáculo,

especificamente, Cappelletti e Garth afirmam que

Causas  que  envolvem  somas  relativamente  pequenas  são  mais
prejudicadas pela barreira dos custos. Se o litígio tiver de ser decidido por
processos  judiciários  formais,  os  custos  podem  exceder  o  montante  da
controvérsia,  ou,  se isso não acontecer,  podem consumir  o conteúdo do
pedido  a  ponto  de  tornar  a  demanda  uma  futilidade.  (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988, p. 19).

É sabido que, no Brasil,  o custo do litígio pode ser alto, o que, muitas

vezes,  inibe  que o  cidadão,  vulnerado em seu direito,  submeta  sua demanda à
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apreciação  do  Poder  Judiciário.  Despesas  diversas,  como  custas  processuais,

honorários sucumbenciais, honorários periciais, dentre outras, acabam por onerar

significativamente  o  efetivo  acesso  à  jurisdição.  Para  além disso,  custos  com a

contratação  de  advogado,  bem como a  insuficiência  das  instituições  às  quais  a

Constituição  atribui  a  defesa  dos  necessitados,  também  são  obstáculos  que

dificultam ou, por vezes, impedem o acesso do cidadão ao Poder Judiciário.

Cappelletti e Garth apontam, ainda, o fator tempo como outra faceta dos

obstáculos econômicos para o acesso efetivo à justiça, em razão da inflação que

“aumenta  os  custos  para  as  partes  e  pressiona  os  economicamente  fracos  a

abandonar suas causas, ou a aceitar acordos por valores inferiores àqueles a que

teriam direito” (CAPPELLETTI; GARTH; 1988, p. 20).

Nesse particular, Fernando Pagani Mattos afirma que:

Muito  embora  a  situação  da  economia  nacional  não  desfrute  mais  da
inflação galopante de períodos anteriores, observa-se que a tramitação dos
processos a passos rasos influencia econômica e psicologicamente a lide e
seus envolvidos. A eficácia da prestação jurisdicional está também atrelada
à  sua  rapidez,  de  forma  que  beneficia  a  parte  prejudicada  na  pronta
composição das perdas havidas. (MATTOS, 2009, p. 79).

Novamente,  a  ausência  de  celeridade  na  entrega  da  prestação

jurisdicional  também  afeta,  com  maior  intensidade,  os  economicamente

desfavorecidos. Boaventura de Sousa Santos aponta que

essa  vitimização  é  tripla  na  medida  em  que  um dos  outros  obstáculos
investigados,  a  lentidão  dos  processos,  pode  ser  convertido  num  custo
económico  adicional  e  este  é  proporcionalmente  mais  gravoso  para  os
cidadãos de menos recursos. (SANTOS, 1996, p. 168).

Vale lembrar que, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, a

duração  razoável  do  processo  foi  alçada  à  dignidade  de  direito  e  garantia

fundamental, conforme art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Em suma: para que seja efetiva, além de economicamente acessível, a

prestação jurisdicional deve ser célere e entregue em período de tempo razoável.

Um  terceiro  obstáculo  diz  respeito,  em  um  conceito  mais  restrito,  à

assimetria das partes litigantes em um processo judicial, em especial quando, em

um dos polos da demanda, figura pessoa economicamente hipossuficiente, diante

do elevado poder econômico da parte contrária.

Fernando Pagani Mattos, leciona que, nesse cenário,

parcela  significativa  da  população  não  pode  arcar  com  as  despesas
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advindas das  custas  processuais,  honorários  advocatícios,  perícias,  etc.,
principalmente quando no outro polo do litígio a parte tem poder econômico,
seja pessoa, empresa ou órgão estatal. (MATTOS, 2009, p. 76).

No mesmo sentido vai a conclusão de Cappelletti e Garth:

Pessoas ou organizações que possuam recursos financeiros consideráveis
a serem utilizados têm vantagens óbvias ao propor ou defender demandas.
Em  primeiro  lugar,  elas  podem  pagar  para  litigar.  Podem,  além  disso,
suportar as delongas do litígio. (CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 21).

Além da falta de recursos econômicos, muitas vezes o acesso à justiça se

vê dificultado ou impedido em razão da falta de conhecimento ou informação do

cidadão que nem sempre sabe que tem direitos que podem ser defendidos em juízo.

É, portanto, um obstáculo de natureza social ou até mesmo cultural.

Nesse sentido, Augusto Tavares Rosa Marcacini pontifica que “o acesso à

justiça é obstado até mesmo pelo fato do pobre desconhecer que tenha direitos a

pleitear, ou que possa ter sucesso na tarefa de lutar por seus direitos.” (MARCACINI,

2001, p. 22).

Fernando  Pagani  Mattos  aponta,  como  causa  desse  problema,

especificamente no caso brasileiro

as deficiências do sistema educacional pátrio, dos meios de comunicação e
das  instituições  de  assistência  judicial.  Explica-se:  a  falta  de  incentivos
governamentais  têm  contribuiu  para  o  analfabetismo  e  para  a  baixa
qualidade  de  ensino;  os  meios  de  comunicação  têm  reproduzido  a
supervalorização  da  violência  e  do  “jeitinho”  brasileiro  como  meio  de
resolução  de  conflitos,  e  as  instituições  de  assistência  judicial  são
insuficientes e pouco atuantes. (MATTOS, 2009, p. 80).

Na  lição  de  Boaventura  de  Sousa  Santos,  “os  cidadãos  de  menores

recursos tendem a conhecer pior os seus direitos e, portanto, a ter mais dificuldades

em  reconhecer  um  problema  que  os  afecta  como  sendo  problema  jurídico.”

(SANTOS, 1996, p. 170).

Tal  situação,  entretanto,  não  acomete  somente  aos  pobres  e

economicamente  hipossuficientes,  na  medida  em  que  até  mesmo  os  mais

financeiramente aquinhoados podem ver-se diante de uma situação de completo

desconhecimento de direitos que possuam e, porventura, tenham sido malferidos.

Asseveram Cappelletti e Garth:

Num primeiro nível está a questão de reconhecer a existência de um direito
juridicamente  exigível.  Essa  barreira  fundamental  é  especialmente  séria
para os despossuídos, mas não afeta apenas os pobres. Ela diz respeito a
toda  a  população  em  muitos  tipos  de  conflitos  que  envolvem  direitos.
(CAPPELLETTI; GARTH; 1988, p. 22-23).
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Somente a guisa de exemplo, dois últimos obstáculos foram identificados

por Cappelletti e Garth em sua obra (1998, p. 25-26).

Um deles  diz  respeito  aos  litigantes  eventuais  e  habituais,  ou  seja,  à

frequência  em que esses últimos se  encontram diante  do Poder  Judiciário  e  as

numerosas  vantagens  decorrentes  dessa litigância  costumeira  em face daqueles

que apenas eventualmente levam suas demandas perante a justiça.

O  último  desses  obstáculos,  por  sua  vez,  relaciona-se  aos  interesses

difusos, na medida em que, em razão de sua natureza, “ninguém tem o direito a

corrigir a lesão a um interesse coletivo, ou o prêmio para qualquer indivíduo buscar

essa correção é pequeno demais para induzi-lo a tentar uma ação.” (CAPPELLETTI;

GARTH, 1988, p. 26).

Esses  dois  últimos  obstáculos,  entretanto,  não  serão  objeto  de  maior

aprofundamento  no  presente  estudo,  porém  não  poderiam  deixar  de  ser

mencionados, em razão de sua importância para o tema.

1.4.3 Os meios para superação dos obstáculos econômicos de acesso à justiça

Embora não sejam os únicos obstáculos para o efetivo e pleno acesso do

cidadão à justiça, como já mencionados, são as barreiras de ordem econômica que

mais nos interessam no presente trabalho,  bem como os instrumentos legais ou

práticos  necessários  à  sua  superação,  especificamente  no  que  diz  respeito  ao

acesso do trabalhador à defesa de seus direitos em Juízo.

Insta salientar que, segundo ensino de Cappelletti e Garth (1988, p. 31),

ao menos nos países do mundo Ocidental, a partir de 1965, surgiram três posições

básicas para solucionar o problema do acesso à justiça, por eles denominadas de

“ondas renovatórias de acesso à justiça”.

Especificamente com relação à transposição dos obstáculos financeiros,

Fredie Didier Jr. e Rafael Oliveira sustentam que

o  Estado,  que  ainda  detém  o  monopólio  da  jurisdição  (ressalvada  a
arbitragem convencional), teve que garantir ao cidadão carente de recursos
econômicos  os  meios  necessários  para  o  livre  acesso  à  justiça.  Nesse
intuito,  a  Constituição Federal  de 1988 previu,  em seu art.  5º,  LXXIV,  a
assistência jurídica integral e gratuita. (DIDIER JR.; OLIVEIRA, 2005, p. 5-
6).

Segundo assevera Michelle Pires Bandeira Pombo, os autores utilizam-se
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da  expressão  ondas “para  contextualizar  a  cronologia  das  implementações  das

mudanças em prol da efetividade do acesso à justiça.” (POMBO, 2016, p. 42).

A primeira dessas ondas – que mais nos interessa nesse momento – diz

respeito  à  assistência  judiciária  para  os  pobres,  que  nasce  da  verificação  das

disparidades de condições financeiras existentes entre as partes em uma demanda

judicial,  relativamente  ao  pagamento  das  despesas  processuais,  mormente  com

relação aos honorários  advocatícios,  verificada,  ainda,  a  necessidade técnica  da

presença do advogado para a solução dos litígios.

Nesse sentido, Cappelletti  e Garth asseveram que “Na maior parte das

modernas sociedades, o auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável

para  decifrar  leis  cada  vez  mais  complexas  e  procedimentos  misteriosos,

necessários para ajuizar uma causa.” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 32).

A  assistência  judiciária  gratuita  é  realidade  no  ordenamento  jurídico

brasileiro desde a década de 1950, com o advento da Lei nº 1.060/1950, embora,

em períodos anteriores, fosse prestada em caráter praticamente caritativo. Fernando

Pagani Mattos pontua que

A  assistência  judiciária  surge  na  legislação  brasileira  por  meio  das
Ordenações Filipinas  de 1823,  que determinava que  as  causas cíveis  e
criminais  dos  miseráveis  e  dos  indefesos  devessem  ser  defendidas
gratuitamente por advogados particulares. (MATTOS, 2009, p. 93).

De  forma  mais  abrangente,  entretanto,  e  atento  aos  obstáculos

econômicos para o efetivo acesso à justiça, o constituinte consagrou à condição de

garantia  fundamental  a  prestação  de  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos

necessitados, conforme dispõe o art. 5º LXXIV, da Constituição da República, além

da gratuidade de determinadas ações e remédios constitucionais, tais como a ação

popular, o habeas corpus e o habeas data, segundo disposição dos incisos LXXIII e

LXXVII, do mesmo dispositivo constitucional.

No que diz respeito, especificamente, à assistência jurídica integral, Túlio

Macedo Rosa e Silva (2013, documento eletrônico) ensina que esta não se refere

exclusivamente ao patrocínio de causas perante o Judiciário.  Prossegue dizendo

que a assistência, a partir do texto constitucional brasileiro, inclui

não apenas a representação em juízo dos interesses das pessoas carentes,
mas também a consultoria, o aconselhamento, a informação jurídica, e a
assistência a essas pessoas em relação aos atos jurídicos extrajudiciais,
como, por exemplo, os atos notariais. A novidade trazida pela Constituição é
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de extrema relevância, pois um dos elementos que mais colaboravam para
propagar  as  desigualdades  existentes  nessa  área  é  a  ausência  de
informação. (SILVA, T., 2013, documento eletrônico).

Como expressão da garantia de assistência jurídica integral e gratuita aos

necessitados, a Constituição de 1988 previu a organização da Defensoria Pública,

no âmbito da União, do Distrito Federal (e dos Territórios) e dos Estados, instituição

permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, conforme expressa dicção

do art. 134, caput, da Carta.

No  âmbito  do  direito  laboral,  a  legislação,  tradicionalmente,  colocou  à

disposição  dos  trabalhadores  instrumentos  para  a  superação  do  obstáculo

econômico de acesso à justiça, que melhor serão estudados adiante, mesmo antes

do  advento  da  Constituição  de  1988,  tais  como a  justiça  gratuita,  a  assistência

judiciária gratuita prestada pelo sindicato da categoria, a inexistência do pagamento

de honorários de sucumbência e o jus postulandi, ou seja, a capacidade postulatória

junto à Justiça do Trabalho, independentemente da representação por advogado.

Entretanto,  com a  reforma  promovida  pela  Lei  nº  13.467/2017,  houve

substancial  mitigação desses instrumentos,  em especial  no que diz  respeito  aos

benefícios da justiça gratuita e aos honorários sucumbenciais, o que será melhor

investigado no último capítulo do presente trabalho.
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2 O ACESSO DO TRABALHADOR À JUSTIÇA NO BRASIL

Como mencionado anteriormente, um dos principais obstáculos para o

acesso do cidadão à  justiça são aqueles  de ordem econômica,  decorrentes das

custas  processuais  e  demais  despesas,  como,  por  exemplo,  honorários

advocatícios, periciais, de intérpretes etc.

No  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  esses  obstáculos  também  são

verificados, como também ocorre nos demais ramos do Poder Judiciário brasileiro. A

movimentação da máquina judiciária é dispendiosa, não só no que diz respeito à

estrutura  dos  próprios  órgãos  julgadores  (varas  e  tribunais  do  trabalho),  mas

também aos auxiliares da Justiça, peritos, intérpretes etc.

A par disso, há o custo da própria litigação a ser suportado pelas partes,

com a contratação de advogados, assistentes técnicos, diárias de testemunhas, e

outros custos dessa natureza.

A superação – ou ao menos a minoração – desse obstáculo econômico,

no ordenamento jurídico brasileiro, se deu, principalmente, com a adoção sucessiva

de medidas legislativas  e  práticas  para  possibilitar  o  acesso,  principalmente  dos

mais pobres, à defesa judicial de seus direitos, culminando, como já pontuado, na

consagração  dos  direitos  à  inafastabilidade  da  jurisdição,  à  assistência  jurídica

integral  e  gratuita  aos  necessitados  e  na  criação  de  um  órgão  cuja  atribuição

constitucional específica é a defesa dos mais pobres em juízo.

Especificamente  com relação  ao  direito  e  ao  processo  do  trabalho,  a

legislação  infraconstitucional  tradicionalmente  garantiu  ao  trabalhador

hipossuficiente, na condição de autor nas ações submetidas à apreciação da Justiça

do Trabalho, uma série de medidas para garantir o amplo acesso à jurisdição, em

especial  quanto  à  isenção  de  custas  e  despesas  processuais,  à  ausência  de

previsão legal para o pagamento de honorários de sucumbência, à gratuidade das

perícias  técnicas  para  apuração  de  periculosidade,  insalubridade  ou  verificação,

para fins de estabilidade no emprego ou responsabilização civil do empregador, de

doença  ou  acidente  do  trabalho,  dentre  outros  assuntos  que  demandassem  a

realização de prova pericial.

É  conveniente  salientar  que  essas  medidas  ou  instrumentos  têm  por



53

finalidade a concretização do direito fundamental de acesso à justiça, previsto no

texto constitucional. Nesse particular, Carlos Roberto Barbosa (2019, p. 44) afirma

que a concessão da assistência judiciária gratuita, prevista na Lei nº 1.060/1950,

insere-se dentro do espírito da Constituição da República de 1988, que deseja a

facilitação do acesso de todos à justiça.

Entretanto, com o decorrer dos anos, alguns diplomas legais trataram de

mitigar o amplo acesso do trabalhador à justiça, ou ao menos tentar fazê-lo, criando

obstáculos de natureza formal ou econômica para o pleno exercício desse direito

fundamental.

A Lei nº 9.958/2000, por exemplo, acresceu ao texto da Consolidação das

Leis do Trabalho os artigos 625-A a 625-H, estabelecendo, como condição para o

ajuizamento  da  ação  e,  por  conseguinte,  do  acesso  ao  Poder  Judiciário,  a

submissão anterior da demanda às comissões de conciliação prévia, instituídas no

âmbito dos sindicatos e das empresas.

A obrigatoriedade dessa submissão foi afastada pelo Supremo Tribunal

Federal,  nas  ADIs  nº  2139,  2160  e  2237,  reconhecendo,  assim,  o  direito  do

trabalhador  ao  acesso à  jurisdição,  independentemente  de qualquer  tentativa  de

conciliação nas aludidas comissões7.

Mais  recentemente,  a  reforma  trabalhista,  promovida  pela  Lei  nº

13.467/2017,  alterou  diversos  dispositivos  do  texto  consolidado,  revogando  e

acrescentando outros tantos, com impactos significativos em aspectos materiais e

processuais, estes últimos regidos tanto pela CLT quanto pela aplicação subsidiária

e supletiva do direito processual comum, por força do art. 769 Consolidado e 15, do

Código de Processo Civil de 2015.

Algumas dessas alterações têm significativo impacto quanto ao acesso do

trabalhador à justiça. Serão, porém, abordadas adiante com maior profundidade.

Não se pode perder de vista que, no processo do trabalho, assim como

no direito material do trabalho, tem vigência o princípio da proteção, cuja função é

7 No mesmo sentido, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (São Paulo), editou a Súmula nº
2,  estabelecendo que  “O comparecimento  perante  a  Comissão  de  Conciliação  Prévia  é  uma
faculdade assegurada ao obreiro,  objetivando a  obtenção de um título  executivo  extrajudicial,
conforme previsto pelo artigo 625-E, parágrafo único da CLT, mas não constitui condição da ação,
nem tampouco pressuposto processual na reclamatória trabalhista, diante do comando emergente
do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.”. (Disponível em http://www.trtsp.jus.br/juris-sumulas-
trtsp. Acesso em 13.ago.2019).
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privilegiar  o  trabalhador  em razão da desigualdade jurídica  em que este,  via  de

regra, se encontra frente a seu empregador. Nesse sentido, Américo Plá Rodriguez

afirma que

O princípio  de  proteção  se  refere  ao  critério  fundamental  que  orienta  o
Direito  do Trabalho,  pois  este,  ao invés de inspirar-se num propósito  de
igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a
uma das partes: o trabalhador. (RODRIGUEZ, 1978, p. 28).

Na esfera processual, essa desigualdade também é verificada. Em razão

disso,  Manoel  Antonio  Teixeira  Filho,  defendendo  a  existência  do  princípio  da

correção da desigualdade, como característica do processo do trabalho, ensina que

a lei deve subministrar ao trabalhador, quando em juízo, meios técnicos que
lhe  permitam  demandar  em  igualdade  de  condições  com  o  adversário.
Dessa  maneira,  também  no  campo  processual  é  indispensável  a
intervenção do Estado, a fim de propiciar ao trabalhador meios de promover
a  efetiva  defesa  dos  seus  direitos  e  interesses  manifestados  na  causa.
(TEIXEIRA FILHO, 2009, p. 93-94).

Carlos Henrique Bezerra Leite,  por sua vez,  afirma que o princípio da

proteção processual “deriva da própria razão de ser do processo do trabalho, o qual

foi  concebido  para  efetivar  os  direitos  materiais  reconhecidos  pelo  Direito  do

Trabalho” (LEITE, 2018, p. 112).

O princípio da proteção, no âmbito processual,  reflete-se, em aspectos

práticos, por exemplo, na ausência de pena de confissão ao empregado que não

comparece à audiência mas, tão somente, o arquivamento da reclamação (art. 844,

caput, da CLT), assim como na dispensa do recolhimento do depósito recursal por

parte do empregado vencido na demanda, quando da interposição de recursos.

Na lição de Marcelo Wanderley Guimarães (2018, p. 332), o princípio da

proteção manifesta-se no processo do trabalho em três principais pilares. São eles:

o não pagamento das custas iniciais do processo; a possibilidade de reclamação

verbal  ou  por  escrito,  independentemente  de  representação  ou  assistência  por

advogado, no local da prestação de serviços ou da contratação; e a execução de

ofício das decisões, independentemente de requerimento do autor, conforme rezava

o  art.  878  do  Texto  Consolidado,  antes  da  reforma  promovida  pela  Lei  nº

13.467/2017.

A despeito  das  alterações  legislativas  –  remotas  ou  recentes  –  que

tiveram por objetivo limitar ou mitigar o acesso efetivo do trabalhador à justiça, três

são os principais institutos jurídicos que emergem do sistema processual trabalhista
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que  ainda  hoje  são  garantias  e  instrumentos  desse  acesso,  a  saber:  a  justiça

gratuita, a assistência judiciária gratuita e o jus postulandi.

2.1 Justiça gratuita e assistência judiciária gratuita: aspectos terminológicos

Previamente, entretanto, ao estudo dos institutos da justiça gratuita e da

assistência judiciária gratuita, necessária se faz a distinção terminológica entre eles,

porquanto frequentemente há quem se equivoque, equiparando-os ou tratando-os

como uma só coisa.

A  assistência  judiciária  gratuita  tem  previsão  na  Lei  nº  1.060/1950,

aplicada  ao  processo  do  trabalho  por  expressa  disposição  do  art.  14  da  Lei  nº

5.584/1970,  prestada  ao  trabalhador  pelo  sindicato  de  sua  categoria.  A justiça

gratuita, por seu turno, tem previsão na CLT e mesmo no Código de Processo Civil.

Segundo a lição de José Augusto Rodrigues Pinto (2005, p. 218), 

Gratuidade da Justiça ou Justiça Gratuita é a concessão legal, à parte que
não dispõe de recursos financeiros para prover as despesas obrigatórias de
processo, de litigar com dispensa do respectivo encargo.
Assistência Judiciária Gratuita é a concessão legal, à parte que não dispõe
de  recursos  financeiros  para  suportar  o  pagamento  de  honorários
advocatícios,  de  ser  assistida  por  advogado  sem  ter  que  suportar  o
respectivo encargo. (PINTO, 2005, p. 218).

No mesmo sentido, Mauro Schiavi ensina que

A Assistência Judiciária Gratuita é o direito da parte de ter um advogado do
Estado gratuitamente, bem como estar isenta de todas as despesas e taxas
processuais.
A Justiça  gratuita  é  o  direito  à  gratuidade  de  taxas  judiciárias,  custas,
emolumentos, honorários de perito, despesas com editais, etc. Não terá a
parte  direito  a  advogado  do  Estado,  mas  não  pagará  as  despesas  do
processo. (SCHIAVI, 2019, p. 411).

Túlio  Macedo  Rosa  e  Silva  (2013,  documento  eletrônico)  também faz

relevante  distinção,  pontuando  que  a  justiça  gratuita  compreende  a  dispensa

provisória  do  pagamento  das  despesas,  ao  passo  que  a  assistência  judiciária

compreende, além dessa dispensa provisória,  a designação de advogado para o

patrocínio de causa judicial, por meio de organização estatal ou paraestatal.

Segundo leciona Mauro Vasni Paroski, 

A  justiça  gratuita,  também  denominada  de  gratuidade  da  justiça  ou
gratuidade judiciária, abrange todas as despesas do processo. A assistência
judiciária, mais ampla que aquela, além das despesas processuais, alcança
o patrocínio da causa ou a defesa do réu em juízo por advogado de forma
gratuita. (PAROSKI, 2010, p. 44).
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Araken  de  Assis  (1999,  p.  10)  também  estabelece  distinção  entre  a

assistência  judiciária,  que  qualifica  como  sendo  o  serviço  público  de  defesa  do

assistido em juízo, prestado diretamente pelo Estado ou por entidades não estatais,

independentemente de convênio com o Poder Público, e a gratuidade da justiça, ou

seja, a dispensa de pagamento de todas as despesas, judiciais ou não, necessárias

à defesa dos direitos  de seu beneficiário  em juízo,  esta  última objeto  da Lei  nº

1.060/1950, já mencionada alhures.

Segundo lição de Luiz Ronan Neves Koury,

A assistência jurídica, da qual a assistência judiciária é espécie, é aquela
prevista  no art.  5º,  LXXIV,  da Constituição Federal,  devendo ser  a mais
ampla possível, judicial e extrajudicialmente, até mesmo em atividades de
consultoria  e  aconselhamento.  A  assistência  jurídica  prevista  na
Constituição  é de tal  amplitude  que  engloba  a assistência  judiciária  e  a
justiça gratuita. (KOURY, 2017, p. 795).

Valentin Carrion segue na mesma direção, afirmando que

Assistência  judiciária  é  o  benefício  concedido  ao  necessitado  de,
gratuitamente, movimentar o processo e utilizar os serviços profissionais de
advogado  e  dos  demais  auxiliares  da  justiça.  Assistência  judiciária  é  o
gênero e  justiça gratuita a espécie; esta é a isenção de emolumentos dos
serventuários, custas e taxas. (CARRION, 2013, p. 699).

No mesmo sentido, Manoel Antonio Teixeira Filho entende que

a  assistência judiciária gratuita não se confunde com a  justiça gratuita. A
primeira consiste na designação, à parte necessitada de advogado, para
promover, gratuitamente, a defesa de seus direitos e interesses em juízo; a
segunda  nada  mais  é  do  que  a  dispensa  do  pagamento  de  despesas
processuais,  que  compreendem  não  apenas  custas,  emolumentos,
publicações  em jornal  oficial,  mas  os  próprios  honorários  de  advogado.
(TEIXEIRA FILHO, 2009, p. 634).

Em feliz síntese, Mauro Schiavi entende que, diante dessa diferenciação

doutrinária, “a assistência judiciária é gênero do qual a justiça gratuita é espécie.”

(SCHIAVI, 2019, p. 411).

Entretanto, embora muito clara a distinção doutrinária entre os institutos

da justiça gratuita e da assistência judiciária, é frequente a confusão que se faz entre

ambos, não sendo raro que até mesmo as cortes trabalhistas façam tal equívoco.

Exemplos não faltam. Em julgamento de recurso ordinário, a 12ª Turma

do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região fez referência à assistência judiciária

gratuita, quando, obviamente, pretendia isentar o recorrente das custas processuais:

ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  A  OJ-SDI1-269  autoriza  o
requerimento do benefício da justiça gratuita em qualquer tempo ou grau de
jurisdição  e  o  artigo  790  parágrafo  3º  da  CLT  permite  aos  Juízes  do
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Trabalho  concederem  o  benefício  até  mesmo  “de  ofício”.  Gratuidade
deferida. Com a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
não  há  que  se  falar  em  recolhimento  das  custas  processuais.  Recurso
parcialmente provido. (TRT-2, 2014, documento eletrônico).

Veja-se que, nesse julgado, o órgão fracionário inicialmente faz menção à

assistência  judiciária  gratuita  e,  logo  em  seguida,  refere-se  à  justiça  gratuita,

conforme disposto no art. 790 do texto consolidado. A OJ nº 269, da SBDI-1, do TST,

mencionada no aresto, faz menção expressa ao benefício da justiça gratuita8.

Também se exemplifica o entendimento contido na Súmula nº 463, I, do

TST, que dispõe:

A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à
pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada
pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com
poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015).

Entretanto, pela própria remissão que faz ao art. 105, do CPC, é evidente

que o verbete transcrito trata a respeito do instituto da justiça gratuita, que depende

da  hipossuficiência  econômica  do  trabalhador,  e  não  da  assistência  judiciária

gratuita, cujos requisitos, como se verá adiante, são objetivamente previstos na Lei

nº 5.584/1970.

É  compreensível,  entretanto,  essa  frequente  confusão,  na  medida  em

que, até o advento do Código de Processo Civil de 2015, a gratuidade judiciária era

disciplinada  pela  Lei  nº  1.060/1950  que,  em  seu  art.  3º,  elencava  as  isenções

garantidas aos necessitados, denominando-as de assistência judiciária.

Insta salientar que, embora justiça gratuita e assistência judiciária sejam

institutos distintos, o deferimento de um dos benefícios não está condicionado nem

impede o deferimento do outro. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Rafael Oliveira

exemplificam que

o fato de a parte não estar assistida por defensor público não a impede de
pleitear e ter deferido o benefício da gratuidade. Por isso, a representação
por advogado particular não pode ser tomada como prova da capacidade
financeira da parte, a impedir a concessão do mencionado benefício. Basta
pensar na possibilidade de o advogado ter  sido contratado para receber

8 269. JUSTIÇA GRATUITA.  REQUERIMENTO DE ISENÇÃO  DE DESPESAS  PROCESSUAIS.
MOMENTO OPORTUNO (inserido item II em decorrência do CPC de 2015) - Res. 219/2017,
DEJT  divulgado  em  28,  29  e  30.06.2017  –  republicada  -  DEJT  divulgado  em  12,  13  e
14.07.2017
I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição,
desde  que,  na  fase  recursal,  seja  o  requerimento  formulado  no  prazo  alusivo  ao  recurso;
II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar
prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015). 
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remuneração apenas em caso de êxito  na demanda, o  mesmo de estar
atuando na causa por caridade. (DIDIER JR.; OLIVEIRA, 2005, p. 7).

No âmbito  do  processo  do  trabalho,  porém,  a  assistência  judiciária  é

regulada pela  Lei  nº  5.584/1970,  mesmo após a reforma promovida pela  Lei  nº

13.467/2017, ao passo que a justiça gratuita é tratada no art. 790 da CLT, sob essa

exata nomenclatura,  e  restou substancialmente alterada com o advento da nova

legislação.

2.2 A Justiça Gratuita

Superadas  as  divergências  terminológicas,  convém  destacar  que,  no

presente trabalho, a justiça gratuita refere-se, exatamente, à isenção concedida pelo

Poder Judiciário ao litigante, no que diz respeito às despesas processuais.

No  direito  processual  do  trabalho,  a  possibilidade  de  concessão  dos

benefícios da justiça gratuita ao trabalhador em condição de miserabilidade se deu

com o advento do Decreto-Lei nº 8.737, de 19/01/1946, que incluiu o § 7º ao art.

789, da CLT9. Até então, as custas eram suportadas pelo vencido ou, em havendo

acordo, dividida em partes iguais, se não convencionado de maneira diversa. Sendo

vencido o empregado, este era responsabilizado pelo pagamento das custas ou,

sendo sindicalizado,  o  sindicato  da categoria  que tivesse intervindo no processo

responderia solidariamente.

O Decreto-Lei nº 299, de 28/02/1967, deslocou para o § 9º, do art. 789, da

CLT, as disposições relativas à justiça gratuita, mantendo, entretanto, sua concessão

como  faculdade  dos  presidentes  dos  tribunais  do  trabalho,  sob  as  mesmas

condições estabelecidas no regramento anterior10.

Veja-se  que,  ambos  os  diplomas  mencionados  estabeleciam,  como

condições  para  a  concessão  dos  benefícios  da  justiça  gratuita,  a  percepção  de

salário  igual  ou  inferior  ao  dobro  do  mínimo  legal  ou  a  prova  do  estado  de

miserabilidade.

Com o advento da Lei nº 10.537/2002, de 27/08/2002, ocorreu substancial

9 É facultado aos presidentes dos tribunais do trabalho conceder ex-ofício o benefício da Justiça
gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou
inferior ao dobro do mínimo legal ou provarem o seu estado de miserabilidade. 

10 É facultado aos presidentes dos tribunais do trabalho conceder, de ofício, o beneficio da justiça
gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou
inferior ao dôbro do mínimo legal, ou provarem o seu estado de miserabilidade. 
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alteração no texto consolidado com relação aos requisitos para a concessão dos

benefícios da justiça gratuita. De acordo com o art. 790, § 3º, da CLT, com a redação

dada  pelo  mencionado  diploma,  a  concessão  da  justiça  gratuita  passou  a  ser

faculdade dos juízes,  dos órgãos julgadores e  dos presidentes dos tribunais,  de

qualquer  instância,  a  requerimento  da parte  ou  de ofício,  aos que percebessem

salário inferior ao dobro do mínimo legal ou que declararem, sob as penas da lei, a

falta  de  condições  para  o  pagamento  das  custas  do  processo  sem prejuízo  da

subsistência própria ou familiar.

Nesse sentido, Mauro Schiavi leciona que

Na  sistemática  anterior,  para  fazer  jus  à  Justiça  gratuita,  o  empregado
deveria receber salário não superior a dois mínimos ou fazer declaração de
seu estado de miserabilidade, de próprio punho ou por seu advogado. A
declaração tem presunção relativa de veracidade, mas pode ser impugnada
pela parte contrária. (SCHIAVI, 2019, p. 412).

No que diz respeito à presunção de veracidade da declaração firmada

pela parte, não há dúvidas, portanto, que essa é relativa, podendo ser afastada pelo

magistrado, conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Rafael Oliveira (2009, p. 35).

A  jurisprudência  tem  entendido  que  a  presunção  de  veracidade  da

declaração de hipossuficiência firmada pela parte não pode ser afastada, entretanto,

em razão do salário recebido pelo empregado, ou, ainda, do valor a ser recebido na

própria demanda. Nesse sentido, o TST decidiu que

O  fato  de  o  reclamante  ter  recebido  quantia  vultosa  (R$  1.358.507,65)
decorrente  de verbas rescisórias e  de indenização oriunda de adesão a
plano de demissão voluntária não é suficiente para elidir a presunção de
veracidade da declaração de pobreza por ele firmada. (INFORMATIVO TST,
2017, documento eletrônico).

E, também, nessa mesma senda:

O fato de o reclamante ter percebido salário bastante elevado, superior a R$
40.000,00 (quarenta mil reais), e de a rescisão do contrato de trabalho ter
ocorrido  dias  antes  do  ajuizamento  da  reclamação  trabalhista  não  são
suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza
por ele firmada. (INFORMATIVO TST, 2018, documento eletrônico).

Com  relação  à  declaração  de  hipossuficiência  ou  de  miserabilidade,

firmada pelo  advogado da parte,  a  Súmula nº  463,  I,  do  TST11,  passou a  exigir

procuração com poderes específicos para esse fim, a partir de 26/06/2017, como

11 A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta
a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que
munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015) 
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parte das adequações jurisprudenciais ao CPC de 2015.

A reforma promovida  pela  Lei  nº  13.467/2017,  por  sua  vez,  alterou  a

redação  do  §  3º,  do  art.  790,  da  CLT,  bem  como  a  este  incluiu  o  novo  §  4º,

estabelecendo novos requisitos para a concessão da justiça gratuita, quais sejam: a)

o recebimento de salário igual ou inferior a 40% do teto dos benefícios do Regime

Geral  de Previdência Social12;  ou b) a comprovação de insuficiência de recursos

para pagamento das custas do processo.  Aspectos da constitucionalidade dessa

alteração serão investigados no terceiro capítulo deste trabalho.

Cabe  pontuar  que  os  benefícios  da  justiça  gratuita  ou  da  gratuidade

judiciária,  estão  intimamente  ligados  às  despesas  processuais  que,  na  lição  de

Carlos Henrique Bezerra Leite, são

o gênero que tem como espécies as custas,  os honorários do perito,  do
assistente  técnico  e  do  advogado,  os  emolumentos,  as  indenizações de
viagens, as diárias de testemunhas, as multas impostas pelo juiz e todos os
demais gastos realizados pelos participantes da relação processual. (LEITE,
2018, p. 936).

No mesmo sentido, Araken de Assis ensina sobre a amplitude da noção

das despesas, porquanto abrangem

custas,  indenização  de viagem,  diária  de testemunha e remuneração do
assistente  técnico  (art.  20,  §  2º),  além  de  quaisquer  outras  rubricas,  a
exemplo  da  remuneração  de  depositário  (art.  149,  caput)  e  demais
auxiliares do juízo (art. 139)13. (ASSIS, 1999, p. 12).

Conclui-se, portanto, que a justiça gratuita nada mais é que o benefício

dado  pelo  Estado  ao  litigante,  que  o  dispensa,  ainda  que  temporariamente,  do

pagamento  das  despesas  processuais,  inclusive  custas,  honorários  de  perito,

honorários de advogado etc.

E, além disso, não se pode perder de vista a importância do instituto da

justiça  gratuita  para  o  processo  do  trabalho,  levando  em  conta  sua  natureza

instrumental de promoção e proteção de direitos sociais.

Nesse  sentido,  Carlos  Henrique  Bezerra  Leite  e  Letícia  Durval  Leite

ensinam que

No  Processo  do  Trabalho,  principalmente,  em  razão  da  subordinação
jurídica  e  da  hipossuficiência  econômica  do  trabalhador  frente  ao
empregador, a concessão do benefício da Justiça Gratuita é o principal meio

12 Para o ano de 2020, o teto do Regime Geral de Previdência Social é de R$ 6.101,06. Assim
sendo, 40% desse valor importa em R$ 2.440,42.

13 Araken de Assis aqui faz remissão aos dispositivos do CPC/1973, revogado com o advento do
novo estatuto processual, do ano de 2015
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de efetivação dos direitos sociais violados durante o curso do contrato de
trabalho e de promoção da justiça social.  (LEITE, C.;  LEITE, L, 2019, p.
627).

Inarredável, portanto, a importância que a justiça gratuita representa ao

direito  processual  do  trabalho,  mesmo  porque  o  empregado,  perante  o  seu

empregador,  encontra-se  em  situação  desfavorável,  do  ponto  de  vista  da

subordinação  jurídica  ou  da  hipossuficiência  econômica  e,  também,  da

hipossuficiência técnica.

2.2.1 Beneficiários da justiça gratuita

Até o advento do CPC/2015, era a já mencionada Lei nº 1.060/1950 que

regulamentava os benefícios da justiça gratuita no ordenamento jurídico brasileiro,

no que diz respeito a seus beneficiários.

Segundo dispunha o art. 2º,  caput, do referido dispositivo, os benefícios

da  gratuidade  da  justiça  (denominada,  pelo  referido  diploma,  de  assistência

judiciária), eram destinados aos “nacionais ou estrangeiros residentes no país, que

necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho”, considerando-se,

necessitado,  para  efeitos  da  lei,  “todo  aquele  cuja  situação  econômica  não  lhe

permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo

próprio  ou  da  família”,  conforme  previsão  do  parágrafo  único  do  mencionado

dispositivo legal.

Com a revogação do citado dispositivo, o art.  98,  caput,  do CPC/2015

passou a estabelecer que “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”.

Da leitura  dos dispositivos  mencionados supra,  observa-se  que,  até  a

vigência  do  CPC/2015,  os  benefícios  da  justiça  gratuita  eram  destinados,  tão

somente, às pessoas físicas que não pudessem demandar sem prejuízo próprio ou

de sua família, a despeito de, a partir da Constituição da República de 1988, não

mais haver distinção entre as pessoas naturais e jurídicas no gozo das garantias

fundamentais previstas no texto constitucional, de modo que, assim como o art. 5º,

XXXV, da Carta, também se aplica às pessoas jurídicas, os benefícios da gratuidade

judiciária também deverão ser a elas estendidos.
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Nesse sentido, Araken de Assis leciona que

Configurada a impossibilidade de a pessoa jurídica arcar com as despesas
do processo, negar-lhe a gratuidade implicaria lesão ao acesso à Justiça
(art. 5º, XXXV), motivo por que as deficiências da noção de necessitado (art.
2º, parágrafo único, da Lei 1.060/50), ou a deliberada limitação do diploma
infraconstitucional, jamais constituirão óbice real e suficiente, pois definições
legais não se sobrepõem às regras da Constituição. (ASSIS, 1999, p. 21).

Com o advento do novo estatuto processual, porém, a legislação passou

a prever, expressamente, a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária às

pessoas  jurídicas,  desde  que  esteja  presente  a  insuficiência  de  recursos  para

pagamento das despesas processuais.

Cristiano de Melo Bastos ensina que

O  CPC/2015  com  observância  da  legislação  antiga  e  a  jurisprudência
contemporânea inova ao garantir  tanto  a pessoa natural  como a pessoa
jurídica o direito à justiça gratuita, sejam estas brasileiras ou estrangeiras,
residentes e/ou domiciliadas ou não no Brasil, conforme a norma do art. 98.
(BASTOS, 2016, documento eletrônico).

No âmbito do processo do trabalho, a justiça gratuita tem previsão no art.

790, §§ 3º e 4º, da CLT, que estabelecem requisitos objetivos para a concessão de

seus benefícios, não bastando simples declaração de miserabilidade, mas prova da

hipossuficiência econômica.

Nesse sentido, lecionam Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho e Rafael Lara

Martins:

o  texto  legal,  após  a  Lei  n.  13.467/2017,  deixa  de  exigir  apenas  a
declaração de que a parte não está em condições de litigar sem prejudicar
sua  subsistência  ou  a  de  seus  dependentes,  para  passar  a  exigir  a
comprovação da situação de fato. (BOUCINHAS FILHO; MARTINS, 2019, p.
493).

Insta salientar que o direito aos benefícios da gratuidade judiciária,  no

processo trabalhista, não se limita ao empregado ou à pessoa física, podendo, sim,

ser estendido às pessoas jurídicas, estejam elas na mais frequente condição de réus

ou,  ainda,  figurando  como  autores  das  demandas  submetidas  à  apreciação  da

Justiça do Trabalho.

É o que se extrai dos dispositivos mencionados.

Ao estabelecer, como requisito objetivo, a percepção de salário igual ou

inferior a 40% do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o texto

consolidado deixa indene de dúvidas a possibilidade de sua concessão ao litigante

pessoa física.
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Entretanto, o § 4º, do art. 790, da CLT, garante à  parte que comprovar

insuficiência  de  recursos  os  mesmos  benefícios,  sem,  contudo,  limitar  essa

concessão ao empregado ou à pessoa física, ainda que esta seja empregadora ou

mesmo figure como ré na relação jurídico-processual.

Na lição de Mauro Schiavi,

A  Constituição  Federal  não  restringe,  para  efeitos  de  concessão  da
assistência judiciária gratuita14, os polos em que as partes se encontram no
Processo, seja ativo ou passivo.  Por isso,  pensamos ser  inconstitucional
não se deferir à parte que figura no polo passivo de reclamação trabalhista
os benefícios da Justiça Gratuita quando presentes os pressupostos legais.
Além disso, na prática, temos observado que, muitas vezes, o reclamado
está  em pior  situação  econômica  que  o  reclamante.  (SCHIAVI,  2019,  p.
415).

Manoel Antônio Teixeira Filho afirma, outrossim, que

O réu também pode ser beneficiário da justiça gratuita, pois esta garantia
constitucional compreende todos aqueles que “comprovarem insuficiência
de recursos” (art. 5º, inciso LXXIV) para litigar judicialmente, ou seja, que
não puderem prover, sem prejuízo do sustento próprio ou familiar, a defesa
de seus direitos e interesses. (TEIXEIRA FILHO, 2009, p. 630).

Ainda sob a vigência do regramento anterior, a jurisprudência do TST já

entendia cabível o deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica, não bastando,

entretanto,  mera  declaração  de  hipossuficiência,  fazendo-se  necessária  a  cabal

comprovação da impossibilidade da parte em arcar com as despesas processuais,

conforme entendimento contido na Súmula nº 463, II, daquela Corte15.

Quanto ao deferimento da justiça gratuita à pessoa jurídica, Luiz Ronan

Neves  Koury  salienta,  relativamente  à  legislação  anterior  à  vigência  da  Lei  nº

13.467/2017, que “A matéria tem sido flexibilizada no âmbito do TST ao deferir os

benefícios  da  gratuidade  da  justiça  às  pessoas  jurídicas,  mas  sem  estender  a

isenção ao depósito recursal, que visa garantir o cumprimento de futura execução.”

(KOURY, 2017, p. 796).

Entretanto,  com  o  advento  da  nova  legislação,  em  acréscimo  ao

entendimento já sedimentado pelo TST, quanto à possibilidade de concessão dos

benefícios  da  gratuidade  judiciária  à  pessoa  jurídica  no  âmbito  do  processo  do

trabalho,  o  art.  899,  §  10,  da  CLT,  incluído  pela  Lei  nº  13.467/2017,  estabelece

também a isenção de recolhimento do depósito recursal aos beneficiários da justiça

14 Com a devida venia ao autor, entendemos que, aqui, a melhor expressão seria “justiça gratuita”.
15 No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de

impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. 
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gratuita.  Uma vez que o depósito  recursal  somente é exigido do empregador,  é

lógica a conclusão no sentido de que é plenamente possível que a pessoa jurídica

também possa ser contemplada com os benefícios da gratuidade judiciária.

Dessa forma, conclui-se que os benefícios da justiça gratuita podem ser

concedidos,  no  âmbito  do  processo do trabalho,  tanto  à  pessoa física  quanto  à

pessoa jurídica, estejam elas em quaisquer dos polos da relação jurídico-processual.

Se forem preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT, o

indeferimento da gratuidade judiciária, à pessoa física ou à pessoa jurídica, afronta o

texto constitucional, no que diz respeito à garantia fundamental de acesso à justiça e

de  assistência  jurídica  integral  aos  necessitados  (art.  5º,  XXXV  e  LXXIV,  da

CRFB/1988).

2.2.2 Do alcance dos benefícios da justiça gratuita

Como  já  abordado  anteriormente,  os  benefícios  da  justiça  gratuita

correspondem à isenção ou à dispensa do pagamento das despesas processuais

por  aqueles  que  comprovarem  insuficiência  de  recursos  e,  por  conseguinte,  a

impossibilidade  de  custear  referidas  despesas  sem  o  comprometimento  de  sua

subsistência própria ou familiar.

O art. 790, § 3º, da CLT, estabelece que a gratuidade da justiça alcança

“custas, traslados e instrumentos”.

Por sua vez, o art. 98, §1º, do CPC, possui maior amplitude, na medida

em que estabelece que 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
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efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual
o benefício tenha sido concedido.

Há que se pontuar, entretanto, que o § 2º, do mencionado dispositivo do

CPC, “estabelece que a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do

beneficiário  pelas  despesas  processuais  e  pelos  honorários  advocatícios

decorrentes de sua sucumbência”.

Além disso,  conforme se vê  do art.  98,  §  3º,  do  CPC,  as  obrigações

decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita, entretanto, ficam sob

condição suspensiva de exigibilidade e somente podem ser executadas nos cinco

anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, se o credor demonstrar que a

situação de hipossuficiência deixou de existir. Findo esse prazo, as obrigações do

beneficiário da justiça gratuita são extintas.

Observa-se,  assim,  da  leitura  dos  dispositivos  mencionados,  que,  na

sistemática  processual  civil,  a  concessão  da  gratuidade  judiciária  possui  amplo

alcance,  abrangendo,  praticamente,  todas  as  despesas  do  processo  judicial,

inclusive com relação aos honorários de advogado e periciais, intérpretes, cálculos

etc.

Entretanto,  há  discussão  doutrinária  e  jurisprudencial  com  relação  à

amplitude alcance da gratuidade judiciária, mais especificamente no que diz respeito

dos honorários devidos ao particular em colaboração com o poder público como, por

exemplo, peritos e intérpretes.

Segundo  assevera  Augusto  Tavares  Rosa  Marcacini  (2001,  p.  77),  o

alcance da gratuidade judiciária deve ser o mais amplo possível, abrangendo não só

as  despesas  processuais,  mas  também  as  extraprocessuais,  bem  como  os

honorários de sucumbência.

Cândido  Rangel  Dinamarco,  por  seu  turno,  entende  que  a  gratuidade

judiciária tem alcance pouco mais restrito, porquanto não inclui a

dispensa de adiantar honorários a perito e outros auxiliares eventuais de
encargo judicial,  pelo fato de serem profissionais não remunerados pelos
cofres públicos  e  não estarem obrigados a  prestar  serviços  gratuitos ou
correr o risco de não receber depois. (DINAMARCO, 2006, p. 700).

Segundo leciona Mauro Vasni Paroski, em obra anterior ao advento do

CPC/2015, 

a assistência judiciária regulada pela Lei n. 1.060/50 não abrange eventuais
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despesas  anteriores  à  instauração  da  relação  processual  (custos  pré-
processuais)  e  as  extrajudiciais,  quando  se  mostra  essencial  alguma
diligência externa ao processo, notadamente com a finalidade de se buscar
meios de prova que serão empregados naquele, e ainda não inclui o serviço
de orientação e informação aos necessitados em assuntos jurídicos. Estas
atividades, em regra, são de incumbência da Defensoria Pública, como diz o
art. 134 da CF. (PAROSKI, 2010, p. 57-58).

Fredie Didier Jr. e Rafael Oliveira entendem que o alcance da gratuidade

judiciária deve ser amplo, ressalvando que “a desoneração do beneficiário quanto às

despesas  extraprocessuais  –  que  são  aquelas  que  se  fazem  em  virtude  do

processo, mas não dentro do processo – há de ser balizada pela razoabilidade.”

(DIDIER JR.; OLIVEIRA, 2005, p. 10). Expõem, como exemplo, a situação de uma

parte que, residente no interior do Estado, tenha de se locomover até a capital para

a realização de um exame pericial. Nesse caso, o próprio Estado deverá dispor de

meios  de  transporte  e  estadia  na  capital,  pelo  tempo  necessário,  valendo-se,

inclusive, de equipamentos públicos, tais como, por exemplo, uma escola pública.

Somente se for impossível ao Estado fazê-lo, é que o particular deverá prestar esse

auxílio,  não  mais  além do  que for  necessário  e,  ainda  assim,  poderá  pleitear  o

ressarcimento, ao término do processo.

Uma evidente limitação ao alcance dos benefícios da justiça gratuita diz

respeito às multas processuais, por expressa disposição do art. 98, § 4º, do CPC16.

Do  contrário,  estaria  se  admitindo  e  até  mesmo  incentivando  um  irresponsável

acesso à justiça, em que o beneficiário poderia, inclusive, abusar do seu direito de

ação, sem que lhe fosse imposta qualquer sanção por esse abuso.

Nesse  sentido,  André  Araújo  Molina  ensina,  no  tocante  ao  objeto  da

gratuidade da justiça:

a aplicação supletiva do art. 98, § 4º, do CPC, que deixa assente que a sua
concessão  não  isenta  o  beneficiário  de  pagar,  ao  final,  as  multas
processuais  que  lhe  sejam  impostas,  condena  uma  jurisprudência  do
Supremo  Tribunal  Federal  nesse  sentido,  sendo,  por  isso,  aplicável  ao
processo  do  trabalho,  justamente  porque  as  penas  visam  impedir  a
procrastinação processual e a utilização abusiva do direito de demandar e
de se defender. (MOLINA, 2019, p. 646-647).

No âmbito do processo do trabalho, entretanto, com o advento da Lei nº

13.467/2017,  o  alcance  dos  benefícios  da  justiça  gratuita  não  possui  a  mesma

amplitude  que  no  processo  civil.  Isso  porque,  em algumas  situações,  mesmo o

16 A concessão  de  gratuidade  não  afasta  o  dever  de  o  beneficiário  pagar,  ao  final,  as  multas
processuais que lhe sejam impostas. 
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beneficiário  da  justiça  gratuita  poderá  ser  responsabilizado  pelo  pagamento  de

certas despesas processuais.

É o que se extrai da dicção do art. 790-B, caput, da CLT, com a redação

que  lhe  deu  a  Lei  nº  13.467/2017,  ao  dispor  sobre  a  responsabilidade  pelo

pagamento  dos  honorários  periciais,  da  parte  sucumbente  no  objeto  da  perícia,

ainda que esta seja beneficiária da justiça gratuita.

Vale lembrar que, anteriormente à alteração legislativa em comento, os

honorários periciais devidos pelo beneficiário da justiça gratuita eram satisfeitos pela

União, conforme entendimento contido na Súmula nº 457, do TST17.

Com relação aos honorários de sucumbência, estes também são devidos

pelo beneficiário da justiça gratuita, porém, caso este não tenha obtido em juízo,

ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, referidas

obrigações ficam sob condição suspensiva de exigibilidade pelo período de dois

anos (não de cinco, como ocorre no processo civil), cabendo ao credor demonstrar,

nesse  prazo,  a  cessação  da  situação  de  fato  que  justificou  a  concessão  da

gratuidade  judiciária.  Após  esse  prazo,  as  obrigações  são  extintas.  Tal  previsão

consta  do  art.  791-A,  §  4º,  da  CLT,  também incluído  com o  advento  da  Lei  nº

13.467/2017.

Outra  substancial  restrição  ao  alcance  dos  benefícios  da  gratuidade

judiciária no processo do trabalho se verifica com a condenação do reclamante ao

pagamento das custas processuais, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita,

em razão de sua ausência à audiência inaugural, exceto se comprovar, no prazo de

quinze dias,  que a ausência  se  deu em razão de motivo  legalmente justificável,

como se lê do art. 844, § 2º, do texto consolidado.

É fato que, desde as discussões no Congresso Nacional, que culminaram

com a promulgação da Lei nº 13.467/2017, as aludidas alterações legislativas têm

sido  motivo  de  considerável  celeuma  nos  meios  jurídicos  e  acadêmicos,

especialmente no que diz respeito a aspectos constitucionais relativos à limitação do

17 HONORÁRIOS PERICIAIS.  BENEFICIÁRIO  DA JUSTIÇA GRATUITA.  RESPONSABILIDADE
DA  UNIÃO  PELO  PAGAMENTO.  RESOLUÇÃO  Nº  66/2010  DO  CSJT.  OBSERVÂNCIA. 
(conversão  da  Orientação  Jurisprudencial  nº  387  da  SBDI-1  com  nova  redação) –  Res.
194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 e 23.05.2014. A União é responsável pelo pagamento dos
honorários  de  perito  quando  a  parte  sucumbente  no  objeto  da  perícia  for  beneficiária  da
assistência  judiciária  gratuita,  observado  o  procedimento  disposto  nos  arts.  1º,  2º  e  5º  da
Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.
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acesso do trabalhador à justiça, o que será adiante melhor investigado.

2.2.3 Momento processual para requerimento da justiça gratuita

Até o advento do CPC/2015, quando ainda vigiam os dispositivos relativos

à  justiça  gratuita,  insculpidos  na  Lei  nº  1.060/1950,  os  benefícios  deveriam ser

requeridos  na  petição  inicial,  em  que  a  parte  deveria  afirmar  sua  ausência  de

condições para o pagamento das custas do processo e dos honorários de advogado,

sem prejuízo próprio ou de sua família, nos termos do art. 4º, caput, do mencionado

diploma legal, ante a possibilidade de impugnação do requerimento, prevista no § 2º,

do mesmo dispositivo.

É evidente que, com relação ao réu, o benefício deveria ser requerido na

primeira oportunidade que este tivesse de falar nos autos.

Nesse sentido, é a lição de Fredie Didier Jr. e Rafael Oliveira, em obra

anterior à vigência do CPC/2015:

A justiça gratuita poderá ser requerida, como questão prévia, no primeiro
momento em que o requerente falar nos autos. A despeito de referir-se o art.
4º da LAJ18 tão-somente à petição inicial, é óbvio que ao réu é dado pleitear
a  gratuidade,  bem  assim  ao  interveniente.  Por  isso,  ao  autor  cumpre
formular o seu pedido no bojo da petição inicial; ao réu, na contestação; ao
interveniente, no arrazoado que lhe servir de ingresso no processo. (DIDIER
JR.; OLIVEIRA, 2009, p. 38).

O art. 99, caput, do CPC/2015, estabelece que o pedido da gratuidade da

justiça pode ser formulado na inicial, na contestação, na petição para ingresso de

terceiro no processo ou no recurso. Entretanto, o § 1º, do mencionado dispositivo,

também  prevê  a  possibilidade  de  formulação  do  pleito  por  simples  petição,  se

superveniente à primeira manifestação da parte na instância, não suspendendo o

curso do processo. Se o requerimento for formulado em recurso, estará o recorrente

dispensado de prova do recolhimento do preparo,  cabendo ao relator apreciar  o

requerimento  e,  sendo este  indeferido,  a  fixação de prazo para  a  realização do

recolhimento, conforme dicção do § 7º, do art. 99, do CPC/2015.

No que diz respeito ao processo do trabalho, Mauro Schiavi leciona que

O benefício da justiça gratuita deve ser requerido, como regra, na inicial ou
na  defesa,  pois  o  requerimento  estará  sujeito  à  impugnação  pela  parte
contrária. Entretanto, a jurisprudência majoritária posicionou-se no sentido
de que o requerimento pode ser formulado em qualquer fase do processo,
pois  a  ruína  financeira  da  parte  pode  ocorrer  a  qualquer  momento.

18 Lei de Assistência Judiciária, i.e., Lei nº 1.060/1950.
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(SCHIAVI, 2019, p. 415).

Nesse  sentido  posicionou-se  a  jurisprudência  do  TST,  conforme

entendimento contido na OJ nº 269, da SBDI-1, daquela Corte, que dispõe:

I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou
grau  de  jurisdição,  desde  que,  na  fase  recursal,  seja  o  requerimento
formulado no prazo alusivo ao recurso;
II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal,
cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99,
§ 7º, do CPC de 2015). 

Tem-se,  portanto,  que  os  benefícios  da  justiça  gratuita  podem  ser

requeridos  pela  parte  a  qualquer  tempo  e  em qualquer  grau  de  jurisdição,  não

estando o requerimento, pois, sujeito à preclusão, desde que, em fase recursal, o

pleito  seja  formulado  no  prazo  do  recurso,  conforme sedimentado  entendimento

doutrinário e jurisprudencial.

2.3 A assistência judiciária gratuita

Como  já  anteriormente  explanado,  a  assistência  judiciária  gratuita

corresponde ao patrocínio ou defesa dos interesses do hipossuficiente em juízo, de

forma gratuita, por meio do Estado, de entidade paraestatal ou, ainda, por meio do

particular, conveniado ou não com o Poder Público.

Como leciona Cândido Rangel Dinamarco, 

A assistência judiciária é o instituto destinado a favorecer o  ingresso em
juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça, a pessoas desprovidas
de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses.
(DINAMARCO, 2009, p. 695).

No âmbito estatal, são as Defensorias Públicas, da União, Estaduais e do

Distrito  Federal,  que têm a atribuição constitucional  da  prestação de assistência

judiciária aos necessitados, conforme expressa dicção do art. 134 da Constituição

da República.

O art.  22, § 1º, da Lei  nº 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da

Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) estabelece, expressamente

que, em caso de impossibilidade da Defensoria Pública, o advogado indicado para

patrocinar causa do juridicamente necessitado, tem direito aos honorários fixados

pelo juiz, conforme tabela indicada pelo Conselho Seccional da OAB, custeados pelo

Estado.

Insta salientar que não existe impedimento legal para que a assistência
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judiciária seja prestada também por entidades privadas, tais como organizações não

governamentais (ONGs), centros acadêmicos, faculdades de direito etc., desde que

não haja ônus ao necessitado.

Nesse sentido, Mauro Vasni Paroski entende que

a norma constitucional  impõe ao poder público a  obrigação de criar  em
todas as unidades da federação (Estados e Territórios), e, ainda,  a nível
federal (União) esta Instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
denominada  Defensoria  Pública,  em  número  suficiente  para  atender  as
demandas da população mais carente economicamente, mas, de outro lado,
não impede a ação de terceiros na prestação de assistência jurídica integral
e  gratuita,  o  que  permite  que  se  entenda  pela  possibilidade  de  que  tal
serviço seja  concretizado pelas faculdades de Direito,  pelos profissionais
autônomos  (advocacia  pro  bono)  ou  por  outros  organismos  privados.
(PAROSKI, 2010, p. 58).

No âmbito do processo laboral, compete à Defensoria Pública da União a

atuação perante a Justiça do Trabalho, conforme dispõe o art.  14,  caput,  da Lei

Complementar  nº  80/1994,  devendo,  ainda,  firmar  convênios  para  atuação  das

Defensorias  Públicas  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal  ou,  na  falta  destas  na

unidade  federada,  com entidade  pública  que  desempenhara  essa  função,  até  a

criação de órgão próprio, nos termos dos §§ 1º e 2º, do mencionado dispositivo.

Na lição de Manoel Antônio Teixeira Filho,

a assistência judiciária deverá ser prestada, em princípio, pela Defensoria
Pública (CF, art. 5º, LXXIV, e 134). Inexistindo esta, a assistência incumbirá
ao Ministério Público, desde que se configure o interesse social  (CF, art.
127). Inexistindo este, ou não caracterizado o interesse social em causa,
caberá ao advogado privado, designado pelo juiz (Lei n. 8.906/94, art. 22, §
1.º). Inexistindo, competirá ao advogado indicado pela própria parte, a ser
referendado pelo juiz. (TEIXEIRA FILHO, 2009, p. 635).

Além  disso,  compete  aos  sindicatos  das  categorias  profissionais  a

prestação  da  assistência  judiciária  gratuita,  independentemente  da  filiação  do

trabalhador  hipossuficiente,  conforme  expressa  dicção  do  art.  14,  da  Lei  nº

5.584/1970:

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 aquêle 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. 
§ 2º A situação econômica do trabalhador será comprovada em atestado
fornecido  pela  autoridade  local  do  Ministério  do  Trabalho  e  Previdência
Social,  mediante  diligência  sumária,  que  não  poderá  exceder  de  48
(quarenta e oito) horas. 
§ 3º Não havendo no local a autoridade referida no parágrafo anterior, o
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atestado deverá ser  expedido pelo  Delegado de Polícia  da circunscrição
onde resida o empregado. 

Nesse sentido, leciona Manoel Antonio Teixeira Filho:

Havendo contrato de trabalho, sabemos que a assistência judiciária deve
ser  ministrada  pelo  sindicato  representativo  da  correspondente  categoria
profissional  (Lei  n.  5.584,  de  26  de  junho  de 1970,  art.  14).  (TEIXEIRA
FILHO, 2009, p. 635).

Cabe  salientar  que  o  dispositivo  transcrito  supra  estabelece  requisito

objetivo  para  a  concessão  da  assistência  judiciária  gratuita  pelo  sindicato  da

categoria profissional, qual seja, a percepção de salário igual ou inferior ao dobro do

mínimo  legal  ou  a  prova  de  que  a  situação  econômica  do  trabalhador  não  lhe

permite demandar sem prejuízo próprio ou de sua subsistência familiar.

É o que assevera Mauro Schiavi:

desde que preenchidos os requisitos do referido dispositivo, quais sejam:
declaração de miserabilidade ou percepção de salário não superior a dois
mínimos, a assistência judiciária será prestada pelo Sindicato da categoria,
sendo o empregado associado ou não. (SCHIAVI, 2019, p. 412).

A exigência  de  atestado  fornecido  pelo  extinto  Ministério  do  Trabalho,

contida no § 2º, do art. 14, da Lei nº 5.584/1970, transcrito acima, foi superada com

o advento da Lei nº 7.115/1983, cujo caput do art. 1º estabelece que a declaração de

pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, sob as penas

da lei, presume-se verdadeira.

A Lei  nº  10.288/2001,  que  teve  curtíssima  vigência  no  ordenamento

jurídico brasileiro, posto que tacitamente revogada pela Lei nº 10.537/2002, alterou

os  requisitos  previstos  na  legislação  anterior  para  a  concessão  da  assistência

judiciária gratuita. Segundo o art. 789, § 10, da CLT, incluído pelo revogado diploma,

referida  assistência  deveria  ser  prestada  ao  trabalhador  desempregado  ou  que

recebesse salário inferior a cinco salários mínimos ou, ainda, que declarasse, sob

pena de responsabilidade, não possuir condições econômicas de prover a demanda.

Há que se pontuar, entretanto, se com o alargamento das competências

da Justiça  do Trabalho,  promovido com o advento  da Emenda Constitucional  nº

45/2004,  a  assistência  judiciária  gratuita  somente  tem  aplicação  nos  litígios

decorrentes das relações de emprego (na qual existe um contrato de trabalho) ou

se, nas demandas envolvendo relação de trabalho diversa da relação de emprego,

esta não seria aplicável.
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É válido dizer que, ao contrário do que ocorreu com o instituto da justiça

gratuita,  a  assistência  judiciária  gratuita  não  foi  alterada  pelas  disposições  da

reforma  promovida  com  o  advento  da  Lei  nº  13.467/2017,  continuando,  assim,

regulada pela mencionada Lei nº 5.584/1970.

A  prestação  de  assistência  judiciária  gratuita  por  instituição  privada,

entidade pública ou mesmo por advogado privado indicado pelo juiz da causa, deve

ensejar  o  pagamento de honorários,  ainda que oriundos dos cofres públicos,  na

medida em que o trabalho prestado deve ser remunerado. O mesmo também deve

ocorrer  com  a  assistência  judiciária  prestada  pelos  sindicatos  das  categorias

profissionais.

Até  o  advento  da  Lei  nº  13.467/2017,  como  será  investigado  mais

profundamente adiante, não havia, no processo do trabalho, em regra, a figura dos

honorários  sucumbenciais,  tratando-se  de  litígios  decorrentes  de  relação  de

emprego.

Entretanto, a jurisprudência laboral admitia o pagamento de honorários

assistenciais, ao sindicato da categoria, quando prestada a assistência judiciária nos

termos do art. 14 da Lei nº 5.584/1970, conforme entendimento contido na Súmula

nº 219, I, do C. TST:

Na  Justiça  do  Trabalho,  a  condenação  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a
parte,  concomitantemente:  a)  estar  assistida  por  sindicato  da  categoria
profissional;  b)  comprovar  a  percepção  de  salário  inferior  ao  dobro  do
salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe permita
demandar  sem  prejuízo  do  próprio  sustento  ou  da  respectiva  família.
(art.14,§1º, da Lei nº 5.584/1970).

Esses honorários eram devidos não ao advogado da causa, porém ao

sindicato da categoria profissional, que prestasse a assistência, conforme dispunha

o art. 16 da Lei nº 5.584/197019. Entretanto, após o advento da reforma trabalhista

que, como já dito, inseriu a figura dos honorários sucumbenciais no processo do

trabalho,  o  mencionado  dispositivo  foi  expressamente  revogado  pela  Lei  nº

13.725/2018, que também acresceu, à Lei nº 8.906/1994, dispositivos atinentes aos

honorários assistenciais fixados nas ações coletivas em substituição processual, não

atingindo,  portanto,  a  ação  individual  proposta  diretamente  pelo  trabalhador,  por

meio da assistência judiciária prestada pelo sindicato de sua categoria.

19 Os honorários do advogado pagos pelo vencido reverterão em favor do Sindicato assistente.
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Nessa senda, portanto, é forçoso entender-se que, após a revogação do

art.  16,  da  Lei  nº  5.584/1970,  havendo  expressa  disposição  de  aplicação  de

honorários sucumbenciais no processo do trabalho, conforme art. 791-A, da CLT, tais

honorários são devidos ao advogado que patrocina a causa, e não mais revertidos

ao sindicato da categoria profissional.

2.4 O jus postulandi

Outro  meio  importante  para  a  superação  dos  obstáculos  de  ordem

econômica, especificamente no que diz respeito às despesas com contratação de

advogado, é o instituto do jus postulandi, expressão que, no sentido jurídico, “indica

a faculdade dos cidadãos postularem em juízo, pessoalmente, sem a necessidade

de se fazerem acompanhar de um defensor, para praticar todos os atos processuais

inerentes à defesa de seus interesses” (MENEGATTI, 2011, p. 20).

Na lição de José Dantas Gomes, o instituto do  jus postulandi é definido

como sendo 

uma exceção da capacidade postulatória privativa do advogado, consistindo
em proporcionar o acesso à justiça do trabalho, permitindo que o cidadão
mais carente, sem meios financeiros para contratar um advogado também
possa postular seus direitos. (GOMES, 2014, documento eletrônico).

Carlos Henrique Bezerra Leite sustenta que “o jus postulandi, no processo

do trabalho, é a capacidade conferida por lei às partes, como sujeitos da relação de

emprego,  para  postularem  diretamente  em  juízo,  sem  necessidade  de  serem

representadas por advogado.” (LEITE, 2018, p. 542).

O instituto do jus postulandi, entretanto, rotineiramente se vê questionado

e criticado em razão da tecnicidade de um processo judicial que, por muitas vezes,

impede à parte a melhor defesa do seu direito em juízo. Nesse sentido, Souto Maior

(2000, p. 15) ensina que “a presença do advogado é fator decisivo para que a parte

defenda adequadamente o seu direito” e, prossegue, “facilitar o acesso à justiça não

é abrir as portas do Judiciário e dizer que todos podem entrar, pois isso equivaleria a

dizer que o Othon Palace está com suas portas abertas para todos”.

2.4.1 Fundamentos legais

No direito  brasileiro,  o  jus postulandi tem aplicação não só  no âmbito

laboral,  como veremos adiante, mas, também, em outras searas, notadamente no
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direito processual penal e no âmbito dos juizados especiais.

Conforme leciona Christiano Augusto Menegatti,

Na esfera criminal, o Habeas Corpus (HC) é clássico exemplo de postulação
pela própria parte na medida em que o art. 654 do Decreto-Lei n. 3.689, de
3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal (CPP), atribui ao próprio
paciente  a  possibilidade  de  interposição  do  writ,  estendendo  ainda  a
possibilidade a terceiros em atípica legitimação de natureza anômala.
Ainda, na esfera penal, apesar de pouco referenciada, a revisão criminal é
medida que pode ser exercida por meio do jus postulandi, uma vez que o
CPP, em seu art. 623, menciona que “revisão poderá ser pedida pelo próprio
réu ou por procurador legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu,
pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. (MENEGATTI, 2011, p.
31).

Nos juizados especiais cíveis, o  jus postulandi encontra previsão no art.

9º,  caput, da Lei nº 9.099/1995, com relação às causas de valor até vinte salários

mínimos.  Nas causas  com valor  superior  a  esse,  é  obrigatória  a  assistência  de

advogado,  observado,  entretanto,  o  limite  aplicável  à  litigação  nos  juizados

especiais,  qual  seja,  de  quarenta  salários  mínimos.  Além  disso,  o  diploma  em

comento  prevê  a  necessidade  de  advogado  para  a  interposição  de  recurso,

conforme art. 41, § 2º, da referida legislação.

No âmbito dos juizados especiais federais cíveis, criados com o advento

da Lei nº 10.259/2001, a presença de advogado é dispensada, conforme disposição

do art. 10, caput, desse diploma legal. A constitucionalidade desse dispositivo restou

confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3186, de relatoria

do Ministro Joaquim Barbosa20.

O fundamento legal do jus postulandi na Justiça do Trabalho reside no art.

791,  caput,  da CLT, que estabelece a faculdade de empregados e empregadores

reclamarem pessoalmente, bem como de acompanharem suas reclamações até o

final, sendo certo que há algumas limitações para o exercício dessa faculdade, como

será adiante investigado.

20 AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  JUIZADOS  ESPECIAIS  FEDERAIS.  LEI
10.259/2001,  ART.  10.  DISPENSABILIDADE  DE  ADVOGADO  NAS  CAUSAS  CÍVEIS.
IMPRESCINDIBILIDADE  DA  PRESENÇA  DE  ADVOGADO  NAS  CAUSAS  CRIMINAIS.
APLICAÇÃO  SUBSIDIÁRIA  DA  LEI  9.099/1995,  INTERPRETAÇÃO  CONFORME  A
CONSTITUIÇÃO.  É  constitucional  o  art.  10  da  Lei  10.259/2001,  que  faculta  às  partes  a
designação de representantes para a causa, advogados ou não, no âmbito dos juizados especiais
federais. No que se refere aos processos de natureza cível, o Supremo Tribunal Federal já firmou
o entendimento de que a imprescindibilidade de advogado é relativa, podendo ser afastada pela lei
em relação aos juizados especiais.  Precedentes.  (...)  (STF – ADI:  3168 DF,  Relator:  Joaquim
Barbosa,  data  de  julgamento:  08.jun.2006,  Tribunal  Pleno,  data  de  publicação:  Dje-072
03.08.2007).
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O art. 839, a, do Texto Consolidado também estabelece, expressamente,

a  possibilidade  de  que  a  reclamação  seja  apresentada  “pelos  empregados  e

empregadores,  pessoalmente,  ou por seus representantes, e pelos sindicatos de

classe”.

Sobre o instituto do jus postulandi, Marcelo Wanderley Guimarães afirma

que este

se  insere  na  lógica  da  facilidade  de  acesso  à  Justiça  do  Trabalho.  O
trabalhador,  independente de despesas com advogado ou pagamento de
custas processuais,  teria  ao seu dispor  um processo simples,  informal  e
gratuito,  por  meio  do  qual  poderia  reivindicar  direitos  trabalhistas
eventualmente não adimplidos pelo empregador. (GUIMARÃES, M., 2018,
p. 329).

Expressão  do  jus  postulandi  consiste  na  possibilidade  de que a  parte

reclamante  ofereça  reclamação  oral  perante  as  Varas  do  Trabalho,  conforme

disposição do art.  840,  §  2º,  da  CLT,  cuja  redação não sofreu  alteração com o

advento da reforma trabalhista.

Historicamente,  o  jus postulandi tem sua origem com o surgimento da

Justiça do Trabalho que, em um primeiro momento, não se encontrava no âmbito do

Poder Judiciário mas, sim, compreendida dentro do Poder Executivo. Nesse sentido,

lecionam Ricardo Pereira de Freitas Guimarães e Henrique Garbellini Carnio: 

O Conselho Nacional do Trabalho – criado pelo Decreto n. 16.027, de 1923
–, ainda no segmento da administração pública, tinha por objetivo aproximar
partes  para  possível  composição  e  apenas com o  Decreto  n.  1.237,  de
1939, e Decreto-lei n. 6.596, de 1940, restou consagrado o instituto do jus
postulandi, mantido posteriormente, com a edição da Consolidação das Leis
do  Trabalho,  por  meio  do  Decreto  n.  5.452  de  1º  de  maio  de  1943.
(GUIMARÃES, R.; CARNIO, 2019, p. 40).

Nesse contexto, a Justiça do Trabalho é definitivamente incorporada ao

Poder Judiciário tão somente com a Constituição de 1946 que, em seu art.  123,

estabelecia  como  sendo  de  sua  competência  tão  somente  a  conciliação  e

julgamento dos dissídios individuais e coletivos entre empregados e empregadores,

excluindo,  expressamente, do âmbito  de sua competência material,  o julgamento

dos dissídios relativos a acidentes do trabalho, que eram de competência da justiça

ordinária.

Como  pontua  Carlos  Henrique  Bezerra  Leite,  com  a  promulgação  da

Constituição da República de 1988 que,  em seu art.  133 considera o advogado

como sendo essencial à justiça, “vozes categorizadas ecoaram no sentido que o art.
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791 da CLT não teria sido recepcionado pela nova ordem constitucional.” (LEITE,

2018, p. 542).

Além disso,  a Lei  nº 8.906/1994, estabeleceu, em seu art.  1º,  I,  como

atividade privativa da advocacia, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário

e aos juizados especiais21. Todavia, em medida cautelar julgada nos autos da ADI nº

1127/DF,  relatada  pelo  então  Ministro  Paulo  Brossard,  o  STF  deu  interpretação

conforme a constituição e suspendeu a eficácia das postulações judiciais privativas

de  advogado  perante  os  extintos  juizados  de  pequenas  causas,  à  Justiça  do

Trabalho e à Justiça de Paz22. Por fim, a medida cautelar restou confirmada, nesse

particular,  na medida em que, no julgamento do mérito,  sob relatoria do Ministro

Marco Aurélio, restou assentada a tese de que a presença do advogado pode ser

dispensada em certos atos judiciais, como demonstra a ementa e o seguinte trecho

do julgado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4
DE  JULHO  DE  1994.  ESTATUTO  DA ADVOCACIA E  A ORDEM  DOS
ADVOGADOS  DO  BRASIL.  DISPOSITIVOS  IMPUGNADOS  PELA AMB.
PREJUDICADO  O  PEDIDO  QUANTO  À  EXPRESSÃO  “JUIZADOS
ESPECIAIS”,  EM  RAZÃO  DA  SUPERVENIÊNCIA  DA  LEI  9.099/1995.
AÇÃO  DIRETA CONHECIDA EM PARTE  E,  NESSA PARTE,  JULGADA
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  I  -  O  advogado  é  indispensável  à
administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em
certos atos jurisdicionais.
 

Sobre o tema, Manoel Antonio Teixeira Filho leciona que

Embora, a nosso ver, o art. 133, da Constituição Federal, haja derrogado, de
maneira implícita, o art. 791,  caput, da CLT, o STF, por maioria de votos,
concedeu,  em  6-10-1994,  liminar  na  ADI  n.  1.127-8,  promovida  pela
Associação  dos  Magistrados  Brasileiros,  para  suspender  a  eficácia  do
disposto no inciso I, do art. 1º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que
declara  ser  privativa  da  advocacia  a  postulação  a  qualquer  órgão  do
Judiciário (e, também, aos Juizados Especiais). (TEIXEIRA FILHO, 2009, p.
626).

21 Importante observar que, nesse particular,  o Estatuto da OAB é anterior ao advento da Lei nº
9.099/1995, que, portanto, derrogou, pelo critério temporal, a lei anterior no que diz respeito à
necessidade de advogado para postulação perante os juizados especiais.

22 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - Lei 8.906/94. Suspensão da eficácia de dispositivos
que  especifica.  LIMINAR.  AÇÃO  DIRETA.  Distribuição  por  prevenção  de  competência  e
ilegitimidade ativa da autora. QUESTÕES DE ORDEM. Rejeição. MEDIDA LIMINAR. Interpretação
conforme e suspensão da eficácia  até  final  decisão dos dispositivos impugnados,  nos termos
seguintes:  Art.  1º,  inciso  I  -  postulações  judiciais  privativa  de  advogado  perante  os  juizados
especiais. Inaplicabilidade aos Juizados de Pequenas Causas, à Justiça do Trabalho e à Justiça
de Paz. [...] Pedido prejudicado tendo em vista a sua suspensão na ADIn 1.105. Razoabilidade na
concessão  da  liminar.  (ADI  1127  MC,  Relator(a):  Min.  PAULO  BROSSARD,  Tribunal  Pleno,
julgado em 06/10/1994, DJ 29-06-2001 PP-00032 EMENT VOL-02037-02 PP-00265) 
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Ainda como leciona Carlos Henrique Bezerra Leite, “Na esteira da decisão

sobranceira  do  Pretório  Excelso,  os  tribunais  trabalhistas  vêm,  majoritariamente,

decidindo que o art. 791 da CLT continua em vigor.” (LEITE, 2018, p. 542).

A questão, portanto, resta superada, conforme entendimento sedimentado

pela Suprema Corte, sendo plenamente aplicável, no âmbito da Justiça do Trabalho

(e também na seara dos juizados especiais e em procedimentos específicos em

matéria processual penal) o instituto do jus postulandi.

2.4.2 Alcance do jus postulandi

Como já mencionado anteriormente, embora reconhecido o instituto do

jus postulandi, é certo que a própria legislação estabeleceu limites a seu alcance,

principalmente  no  que  diz  respeito  aos  juizados  especiais,  perante  os  quais  a

postulação pessoal, sem a presença de advogado, somente pode ser exercida até

um determinado valor de causa e em primeiro grau de jurisdição, não alcançando,

assim, a interposição de recurso.

O art. 791, caput, da CLT, que estabelece o fundamento legal do instituto

perante a Justiça do Trabalho, prevê a possibilidade de reclamação pessoal e de

seu  acompanhamento  até  o  final,  não  havendo  limitação,  pelo  texto  legal,  do

exercício  pessoal  do  jus  postulandi a  instâncias  ou  demandas  de  naturezas

específicas.

Entretanto,  considerando-se,  principalmente,  os  aspectos  técnicos  que

gravitam em torno de uma demanda judicial, o alcance do jus postulandi perante a

Justiça do Trabalho historicamente foi motivo de controvérsia, diante da expressão

“até  o  final”  contida  no  dispositivo  mencionado  alhures.  Sobre  essa  expressão,

questionam Ricardo  Pereira  de  Freitas  Guimarães  e  Henrique  Garbellini  Carnio:

“estaria  a  significar  o  Supremo  Tribunal  Federal?  Estaria  a  indicar  o  Tribunal

Superior  do  Trabalho  ou  apenas  as  instâncias  ordinárias?”  (GUIMARÃES,  R.;

CARNIO, 2019, p. 41).

Em resposta  a  esse  questionamento,  o  Tribunal  Superior  do  Trabalho

sedimentou o entendimento, contido na Súmula nº 425, dispondo que

O  jus postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às
Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a
ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de
competência do Tribunal Superior do Trabalho.
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Nesse sentido, Manoel Antonio Teixeira Filho assevera que “Só haverá

necessidade da presença de advogado para efeito de interposição de recursos de

natureza extraordinária,  como são os de revista e de embargos à SDI,  do TST.”

(TEIXEIRA FILHO, 2009, p. 627).

Em sentido contrário, Carlos Henrique Bezerra Leite (2018, p. 542-543)

entende que o jus postulandi da parte somente pode ser exercido perante os órgãos

da Justiça do Trabalho, o que, por óbvio, exclui eventual interposição de recurso

extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, e que a limitação imposta pela

Súmula nº 425, transcrita supra, viola a literalidade do comando contido no art. 791

do Texto Consolidado, na medida em que “o TST é órgão que compõe a cúpula da

Justiça  do Trabalho e  a novel  súmula  implica  cerceio  ao  direito  fundamental  de

acesso efetivo do cidadão a todos os graus de jurisdição deste ramo especializado

do Poder Judiciário brasileiro.”. Entretanto, Bezerra Leite reconhece a razoabilidade

da limitação contida no mencionado verbete jurisprudencial  no que diz respeito à

ação rescisória e ao mandado de segurança, porquanto reguladas por legislações

específicas. Vale levar em conta, outrossim, os aspectos técnicos que cercam as

demandas dessa natureza.

O  rol  insculpido  na  Súmula  425,  do  TST,  entretanto,  não  é  taxativo,

havendo outras hipóteses em que é indispensável  a  representação da parte  por

advogado para o exercício de seu direito de ação. Marcelo Moura, nesse sentido,

assevera que

o rol de ações enumerado pela súmula é meramente exemplificativo, sendo
possível a interpretação de que o advogado é indispensável em todas as
ações  que  observem  rito  especial,  a  exemplo  da  Consignação  em
Pagamento e da Ação Monitória, ambas não mencionadas pela S. 425 do
TST. (MOURA, 2019, p. 306).

Leonardo Pereira Melo Miguel sintetiza que

a  Lei  permite  às  partes  do  Processo  Trabalhista  que  ajuízem  as
reclamações  pessoalmente,  mas  a  jurisprudência  do  Egrégio  Tribunal
Superior do Trabalho veda essa possibilidade nas instâncias extraordinárias,
o que é o caso na maioria das vezes dos Recursos de Revista de tramitação
nesta própria Corte. (MIGUEL, 2013, p. 74)

Essas limitações decorrem de aspectos técnicos específicos de que se

revestem  os  recursos  de  natureza  extraordinária,  bem  como  as  ações  de

procedimentos especiais. Possibilitar o exercício do  jus postulandi  ao litigante, em
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especial ao empregado, na maioria das vezes leigo em questões jurídicas ou em

aspectos técnicos que cercam esses recursos e ações, certamente redundaria em

prejuízos de natureza processual e, principalmente, de ordem financeira.

Outro  questionamento  acerca  do  alcance  do  jus  postulandi  no  âmbito

laboral diz respeito ao alargamento do rol de competências da Justiça do Trabalho,

previsto no art. 114 da Constituição Federal, conforme redação dada pela Emenda

Constitucional nº 45/2004.

Com relação a esse aspecto, a doutrina também entende que os litígios

que não decorram da relação de emprego exigem, necessariamente, a presença de

advogado na representação das partes. Na lição de Mauro Schiavi,

conforme o art. 791 da CLT, o jus postulandi na Justiça do Trabalho somente
é observado para as ações relativas à relação de emprego e também para a
pequena empreitada (art. 652, III, da CLT). Para as demais ações relativas à
relação de trabalho, em nosso sentir, o trabalhador necessita de advogado.
(SCHIAVI, 2019, p. 357).

Nessa senda, Homero Batista Mateus da Silva afirma que

Muitas das novas competências, como o desmembramento sindical, a ação
anulatória  de  auto  de  infração  fiscalizatório  e  as  relações  trabalho  não
subordinados,  correspondem  a  ações  tipicamente  civis  que  apenas
acidentalmente fazem parte da Justiça do Trabalho, mas não fazem parte do
processo do trabalho. (SILVA, H., 2017b, documento eletrônico).

Os dissídios decorrentes das relações de trabalho não subordinado, de

competência da Justiça do Trabalho por força da EC 45/2004, também admitem a

postulação pessoal, por meio do instituto do jus postulandi. Segundo Cléber Lúcio de

Ameida, “esta solução responde à necessidade de conferir máxima efetividade ao

benefício  que  o  legislador  quis  conferir  aos  que  buscam  socorro  no  Judiciário

Trabalhista” (ALMEIDA, 2019a, p. 317).

A Instrução Normativa nº 27/2005, do Tribunal Superior do Trabalho, ao

dispor  sobre  as  normas  procedimentais  aplicáveis  ao  processo  do  trabalho,

decorrentes  da  ampliação  da competência  da  Justiça  do  Trabalho,  por  força  da

Emenda Constitucional nº 45/2004, deixa implícita, em seus artigos 3º, § 3º, e 5º, a

necessidade de assistência das partes por advogado, exceto nas lides que decorram

da relação de emprego.

Não restam dúvidas, portanto, que o jus postulandi perante a Justiça do

Trabalho não alcança as demandas que envolvam direito de greve, representação

sindical, conflitos de competência, aquelas relativas às penalidades administrativas
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impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho

etc. – competências inseridas no âmbito da Justiça do Trabalho com o advento da

EC nº 45/2004 –, limitando-se, portanto, às ações oriundas das relações de trabalho

e, ainda assim, alcançando tão somente empregado e empregador.

Outra  limitação  apontada  pela  doutrina,  na  lição  de  Valentin  Carrion

(2013,  p.  705)  diz  respeito  aos  embargos  de  terceiro,  bem  como  depositários

particulares, auxiliares do juízo e, também, o arrematante, embora seja comum da

praxe judiciária que tais atores processuais atuem, em causa própria, nos feitos em

tramitação perante a Justiça do Trabalho.

A reforma promovida pela Lei nº 13.467/2017 inseriu, no âmbito laboral,

um  processo  de  jurisdição  voluntária,  qual  seja,  a  homologação  de  acordo

extrajudicial, conforme artigos 855-B e seguintes da CLT.

Segundo o  caput do art.  855-B,  do Texto Consolidado,  é obrigatória a

representação  das  partes  por  advogado,  nessa  espécie  de  procedimento.  Há

expressa  previsão  de  vedação  das  partes  serem  representadas  pelo  mesmo

advogado, conforme § 1º, do referido dispositivo.

Conforme  lecionam Ricardo  Pereira  de  Freitas  Guimarães  e  Henrique

Garbellini Carnio, “exigiu o texto legal de forma expressa a presença do advogado,

no  intuito  de  prestigiar  a  proteção  dos  direitos  transacionados  pelas  partes.”

(GUIMARÃES, R.; CARNIO, 2019, p. 45).

Tem-se, portanto, que o texto consolidado, conforme disposição incluída

com a reforma trabalhista, estabeleceu nova limitação ao alcance do instituto do jus

postulandi, de modo a impedir que, no procedimento de jurisdição voluntária, em que

se  busca  a  homologação,  perante  o  Poder  Judiciário,  de  transação  celebrada

extrajudicialmente,  as  partes  compareçam  pessoalmente  em  juízo,  exigindo-se,

assim, a presença de advogado.

2.4.3 Críticas ao instituto do jus postulandi

Como já mencionado anteriormente, o instituto do  jus postulandi nasce

em um momento em que a solução das questões trabalhistas não possuía contornos

jurisdicionais  mas,  sim,  aspectos  administrativos,  vigorando  a  oralidade,  a

simplicidade e a informalidade dos atos processuais praticados.



81

Entretanto,  frequentes  são as  críticas  que o  jus  postulandi das  partes

recebe da doutrina e, também, da jurisprudência, ante a complexidade da legislação

trabalhista  e  dos  procedimentos  que,  modernamente,  são  realizados  perante  os

juízos e tribunais laborais.

Mauro Schiavi assevera que

Sempre foi  polêmica a questão do  jus postulandi da parte na Justiça do
Trabalho. Há quem o defenda, argumentando que é uma forma de viabilizar
o  acesso  do  trabalhador  à  Justiça,  principalmente  aquele  que  não  tem
condições  de  contratar  um  advogado.  Outros  defendem  sua  extinção,
argumentando que, diante da complexidade do Direito Material do Trabalho
e  do  Processo  do  Trabalho,  já  não  é  possível  a  parte  postular  sem
advogado, havendo uma falsa impressão de acesso à justiça deferir à parte
a capacidade postulatória. (SCHIAVI, 2019, p. 355-356).

De fato, são muitas as vozes que defendem a extinção do jus postulandi

das partes perante a Justiça do Trabalho. A Lei nº 10.288, de 20/09/2001, conferia

ao art. 791 da CLT nova redação, ao dispor que “a assistência de advogado será

indispensável a partir da audiência de conciliação, se não houver acordo antes da

contestação,  inclusive  nos  dissídios  coletivos”.  Segundo  essa  redação,  portanto,

continuaria  a  ser  possível  à  parte  o  peticionamento  diretamente  à  Justiça  do

Trabalho,  sem a  assistência  de  advogado,  porém esta  seria  necessária  após  a

audiência, caso não tenha havido acordo antes da defesa do réu.

Essa  disposição,  entretanto,  restou  vetada  pelo  então  Presidente  da

República,  Fernando  Henrique  Cardoso,  por  contrariedade  ao  interesse  público.

Uma das razões do veto presidencial, conforme Mensagem nº 1.013, de 20/09/2001,

enviada  ao  Presidente  do  Senado  Federal,  menciona  que  a  supressão  do  jus

postulandi, na forma em que foi proposta, poderia causar

prejuízos tanto para a celeridade da prestação jurisdicional quanto para o
empregado,  que,  pela  sua  condição  economicamente  menos favorecida,
poderá  estar  mais  distante  do  reconhecimento  de  seu  direito  pela  via
judicial,  cujo acesso lhe é garantido constitucionalmente.  (BRASIL,  2001,
documento eletrônico).

Dessa forma, não prevaleceu o texto aprovado pelo Congresso Nacional,

em razão do veto aposto, sustentado no reconhecimento constitucional do direito de

acesso ao Judiciário.

Valentin  Carrion,  em  seu  escólio,  critica  o  instituto  do  jus  postulandi,

dizendo que

Pelo  texto  da CLT,  a  parte  está  autorizada a agir  pessoalmente;  é  uma
armadilha que o desconhecimento das leis lhe prepara, posto que ou não é
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necessitado  e  poderia  pagar,  ou,  sendo-o,  teria  direito  à  assistência
judiciária gratuita. (CARRION, 2013, p. 703-704).

Amauri  Mascaro  Nascimento  e  Sônia  Mascaro  Nascimento,  também

criticam o jus postulandi das partes, afirmando que

Há  questões  jurídicas  complexas  cuja  solução  depende  de  formação
jurídica, uma vez que envolvem conceitos técnicos que não são conhecidos
pelo leito, inclusive interpretação de matéria constitucional,  bem como de
problemas,  quase  sempre  delicados,  de  natureza  processual.
(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2014, documento eletrônico).

Homero Batista Mateus da Silva, ao defender a revogação do art. 791 e,

por conseguinte, a extinção do instituto do  jus postulandi  na Justiça do Trabalho,

afirma que

Dificilmente um homem médio, mesmo ilustrado e com dedicação integral a
sua causa, conseguirá manejar uma ação trabalhista a contento, para não
dizer  apresentar  recursos  e  impugnações.  As  poucas  pessoas  que  se
aventuram na empreitada, geralmente em causas de menor complexidade,
tendem a  sair  prejudicadas pela  pouca  abrangência  dos  pedidos  e  pela
baixa qualidade na produção das provas documentais e testemunhais. É
justamente pela semelhança a uma propaganda enganosa que o art. 791 da
CLT deveria ser revogado, e não por seus propósitos e aspirações (SILVA,
H., 2017b, documento eletrônico).

Por  outro  lado,  há  quem  sustente  a  manutenção  do  instituto  do  jus

postulandi das partes. José Roberto Freire Pimenta, nessa senda, afirma que

a possibilidade de atuar em Juízo pessoalmente tem sido tradicionalmente
considerada  como uma das  mais  importantes  medidas  de  ampliação  do
acesso  à  justiça  para  os  jurisdicionados  em  geral  e  uma  das  notas
características  positivas  da  própria  Justiça  Laboral.  (PIMENTA,  2005,
documento eletrônico).

Não há dúvidas de que o jus postulandi seja um importante instrumento

de acesso do trabalhador à justiça, em especial nas demandas mais corriqueiras,

versando sobre vínculo de emprego, verbas rescisórias, horas extras etc. Porém não

se pode olvidar que a litigação do empregado ou do empregador em juízo, sem a

devida assistência técnica de um advogado, pode conduzir a prejuízos de ordem

processual ou, mesmo, de ordem financeira, a ensejar a incompleta entrega do bem

da vida perseguido pelo autor ou, então, a efeitos danosos de eventual confissão

ficta que serão suportados pelo réu.

Um dos aspectos que geram críticas ao instituto  do  jus postulandi diz

respeito aos honorários sucumbenciais, em especial anteriormente à vigência da Lei

nº  13.467/2017,  já  que,  diante  da  possibilidade  de  que  a  parte,  pessoalmente,
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maneje  a  reclamação  trabalhista,  a  contratação  e  constituição  de  advogado

particular se faz facultativa. Nesse contexto, Homero Batista Mateus da Silva afirma

que “Se havia a faculdade (conquanto fantasiosa) de ir sozinha, então que arque

com  os  honorários  de  seu  advogado  sem  inserir  o  valor  no  rol  das  despesas

processuais.” (SILVA, H., 2017b, documento eletrônico).

Outro aspecto que enseja críticas ao instituto do jus postulandi concerne à

ampla utilização, no âmbito da Justiça do Trabalho, do Processo Judicial Eletrônico.

Com  o  advento  da  Lei  nº  11.419/2006,  o  processo  judicial  enfrentou

crescente  informatização,  passando da tradicional  plataforma física,  de  autos  de

papel, a um ambiente, quase em sua totalidade, essencialmente virtual, em todos os

âmbitos  do  Poder  Judiciário.  Assim  sendo,  o  peticionamento  e  os  demais  atos

processuais passaram a ser produzidos, primordialmente, em meio eletrônico, por

meio de assinatura eletrônica gerada a partir de certificação digital.

No âmbito  da Justiça do Trabalho,  a informatização caminhou e ainda

caminha a passos largos, sendo comuns as unidades judiciárias em que todos os

feitos tramitam em ambiente virtual.

É certo que, diante desse crescente ambiente tecnológico, o manejo do

processo judicial diretamente pela parte pode sofrer considerável limitação, seja em

razão  da  falta  de  acesso  aos  insumos  e  equipamentos  necessários  para  o

peticionamento, seja em razão do desconhecimento técnico por parte do homem

médio para a operação dos complexos procedimentos que envolvem a tramitação

eletrônica dos processos judiciais.

Se, anteriormente à tramitação eletrônica dos processos judiciais, bastava

à parte redigir a petição que pretendia levar ao conhecimento do Poder Judiciário,

ainda que de próprio punho ou se valendo de um simples editor de texto, ou realizar

a  atermação  oral  perante  um servidor  da  Justiça  do  Trabalho,  no  novo  cenário

tecnológico  o  usuário  deve  ter  acesso  ao  aparato  tecnológico  de  hardware e

software necessários para a utilização do Processo Judicial Eletrônico, conexão de

qualidade à rede mundial de computadores, além do conhecimento apropriado para

a operação do sistema, de um certificado digital válido etc.

Vale destacar que, além da complexidade inerente aos próprios sistemas

que possibilitam o peticionamento e acompanhamento da tramitação processual em
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ambiente eletrônico,  há que se ponderar  os gastos financeiros na aquisição dos

equipamentos e da própria certificação digital,  ensejando, assim, custos elevados

para o trabalhador que pretenda se valer do jus postulandi nesse ambiente digital de

tramitação dos feitos.

Nesse  sentido,  Renato  de  Souza  Cardel  afirma  que,  mesmo  com  o

advento do processo judicial eletrônico, o jus postulandi restou mantido, porém

é de se observar que se tornou muito mais complexo, uma vez que exige
um conhecimento paralelo, mínimo, de informática e acesso à internet, o
que diante da parcela da população que procura tradicionalmente o Poder
Judiciário  sem advogado,  se  transforma  em  um grande  entrave  para  a
garantia do direito do acesso à Justiça. (CARDEL, 2017, p. 344).

Vislumbra-se, portanto, que, embora o jus postulandi seja considerado um

importante  instrumento  para  acesso  do  trabalhador  ao  Poder  Judiciário  e,

consequentemente,  à  justiça,  sua utilização pelas  partes  é  cercada de aspectos

técnicos, no que diz respeito aos meandros jurídicos de um processo judicial e, com

o  advento  da  virtualização  dos  processos,  também  com  relação  às  nuances

tecnológicas,  o  que,  sem dúvida,  pode mitigar  o  amplo acesso do trabalhador  à

jurisdição.
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3  ASPECTOS  CONSTITUCIONAIS  DAS  INOVAÇÕES  DA  REFORMA

TRABALHISTA À LUZ DO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA

Superados  os  aspectos  relativos  aos  instrumentos  de  acesso  do

trabalhador à justiça no Brasil, tradicionalmente presentes no processo do trabalho,

deve-se investigar como a reforma promovida com o advento da Lei nº 13.467/2017

alterou tais institutos, bem como a constitucionalidade de tais inovações, à luz do

direito fundamental de acesso à justiça, no intuito de responder à indagação inicial:

são elas constitucionais?

A proteção aos direitos e garantias fundamentais,  dentre eles o direito

fundamental de acesso à justiça, tem previsão no art. 60, § 4º, IV, da Constituição da

República, que veda a deliberação, pelo poder constituinte reformador, de proposta

de emenda tendente a abolir “os direitos e garantias individuais”.

Na lição de Ingo Wolfgang Sarlet, os direitos e garantias fundamentais,

dentre eles, inclusive, os direitos sociais,

integram  os  elementos  essenciais,  isto  é,  a  identidade  da  ordem
constitucional  brasileira,  razão  pela  qual  já  se  sustentou  que  os  direitos
sociais (assim como os princípios fundamentais) poderiam ser considerados
–  mesmo  não  estando  expressamente  previstos  no  rol  das  “cláusulas
pétreas” – autênticos limites materiais implícitos à reforma constitucional.
(SARLET, 2017, p. 130).

Essa  especial  proteção  conferida  pela  Carta  ao  seu  próprio  texto,  na

medida em que o dispositivo mencionado somente proíbe a deliberação de proposta

de emenda com o objetivo de abolir direitos e garantias fundamentais, também se

aplica, ainda com maior rigor, ao legislador infraconstitucional, a quem é vedada a

edição de norma jurídica tendente a erodir os direitos fundamentais insculpidos na

Constituição da República.

Da leitura do próprio dispositivo do art. 60, § 4º, da Constituição, extrai-se

que  a  proibição  fixada  no  texto  cinge-se  à  abolição  ou  extinção  das  matérias

tratadas em seus incisos, inclusive os direitos e garantias fundamentais. Não há,

portanto,  vedação  expressa  quanto  a  eventuais  restrições  do  alcance  desses

direitos, o que é possível, na lição de Ingo Wolfgang Sarlet (2017, p. 131), “desde

que preservado o núcleo essencial do princípio ou direito fundamental em causa”.

Nesse sentido, o STF, em voto de lavra do Ministro Sepúlveda Pertence,
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reconheceu ser possível a edição de emenda constitucional que promova alterações

pontuais  ou mesmo que estabeleça algumas restrições ao exercício  dos direitos

insculpidos  na Carta,  desde  que não seja  afetado o  núcleo  essencial  do  direito

atingido23.

Assim sendo, conquanto as alterações legislativas promovidas pela Lei nº

13.467/2017 possam ter mitigado ou restringido o acesso do trabalhador à justiça, o

novo arcabouço legislativo configuraria óbice intransponível para o exercício desse

direito,  a  ponto  de  ensejar  sua  incompatibilidade  com o  texto  constitucional,  ou

apenas apresenta-se como legítima restrição pontual?

Esse questionamento, dentre outros tantos, não é novo e, enquanto não

houver  pronunciamento  definitivo  do  Supremo  Tribunal  Federal  a  respeito,

permanecerá em voga, na medida em que juízes, tribunais regionais e mesmo o

Tribunal Superior do Trabalho têm adotado posicionamentos divergentes em muitos

dos casos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho.

Antes  disso,  porém,  desde  os  debates  iniciais  acerca  da  proposta

legislativa  que  culminou  com  a  promulgação  do  novo  diploma  legal,  houve

considerável  preocupação dos sindicatos,  da  academia,  do  Ministério  Público  do

Trabalho  e  de  setores  do  Poder  Judiciário  relativamente  aos  entraves  que  as

inovações  legislativas  representariam  com  relação  ao  acesso  do  trabalhador  à

justiça.

Nesse  cenário,  variadas  ainda  são  as  indagações  acerca  da

constitucionalidade da nova legislação, em aspectos materiais e processuais.

Segundo  Jorge  Luiz  Souto  Maior  e  Valdete  Souto  Severo,  a  reforma

trabalhista  é,  de  todo,  ilegítima,  ante  a  ausência  do necessário  debate para tão

grande alteração legislativa,  mormente considerando-se o elevado impacto social

23 1. A “forma federativa de Estado” - elevado a princípio intangível por todas as Constituições da
República - não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e apriorístico de Federação,
mas, sim, daquele que o constituinte originário concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em
limite material  imposto às futuras emendas à Constituição; de resto as limitações materiais ao
poder constituinte de reforma, que o art. 60, § 4º, da Lei Fundamental enumera, não significam a
intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção do
núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege.
2.  À vista do modelo ainda acentuadamente centralizado do federalismo adotado pela versão
originária da Constituição de 1988, o preceito questionado da EC 20/98 nem tende a aboli-lo, nem
sequer  a  afetá-lo.  (ADI  2024/DF.  Relator  (a):  Min.  SEPÚLVEDA  PERTENCE,  Julgamento;
03/05/2007, Tribunal Pleno, Publicação: DJe-042  DIVULG 21-06-2007   PUBLIC 22-06-2007 DJ
22-06-2007 PP-00016   EMENT VOL-02281-01 PP-00128 RDDT n. 143, 2007, p. 230-231).
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que envolve a matéria. Nesse sentido, asseveram que

a reforma trabalhista, levada a cabo para atendimento dos interesses do
grande capital,  é ilegítima,  por  ter sido mero instrumento de reforço dos
negócios  de  um  setor  exclusivo  da  sociedade,  o  que,  além  disso,
desconsidera a regra básica da formação de uma legislação trabalhista, que
é a do diálogo tripartite,  como preconiza a OIT,  e também por conta da
supressão  do  indispensável  debate  democrático  que  deve  preceder  a
elaboração,  discussão  e  aprovação  de  uma  lei  de  tamanha  magnitude,
ainda mais com essa intenção velada de afrontar o projeto do Direito Social
assegurado na Constituição Federal. (SOUTO MAIOR; SEVERO, 2017, p.
57).

Sob outro prisma, Carlos Roberto Barbosa (2019, p.  43) pontua que a

legitimidade da reforma trabalhista é objeto de discussão, ante a ausência de debate

amplo  pelos  atores  sociais.  Afora  aspectos  formais,  são  apontados  pelo  autor

possíveis vícios de inconstitucionalidade material, com relação às horas in itinere, à

supressão das horas  à  disposição por  ficção legal  e  outros  direitos que,  a  uma

primeira  vista,  restaram  suprimidos  do  arcabouço  jurídico  de  proteção  ao

trabalhador.

Em  razão  dessas  inovações,  introduzidas  pela  reforma,  já  tramitam

perante  o  Supremo  Tribunal  Federal  ações  diretas  de  inconstitucionalidade,

ajuizadas  pela  Procuradoria-Geral  da  República,  bem  como  por  federações  e

confederações de trabalhadores, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados

do  Brasil  (CF-OAB),  por  partidos  políticos  e  pela  Associação  Nacional  de

Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), questionando a compatibilidade

de  dispositivos  da  CLT,  inseridos  no  ordenamento  jurídico  brasileiro  pela  Lei  nº

13.467/2017, com o texto da Constituição da República de 1988.

Destacam-se,  dentre  os  dispositivos  questionados perante  o  Supremo,

aqueles alusivos à facultatividade do recolhimento das contribuições sindicais (art.

579, da CLT),  à fixação de parâmetro quantitativo para a indenização por danos

extrapatrimoniais  (art.  233-G,  §  1º,  da  CLT),  ao  índice  de  correção  monetária

aplicável aos créditos trabalhistas (art. 879, § 7º, da CLT) etc.

Na lição de Marco Antônio César Villatore e Lucas Moraes Rau, a reforma

trabalhista  apresenta  inúmeras  violações  a  princípios  plasmados  no  texto

constitucional, enfraquecendo, assim, a função essencial do direito do trabalho, na

medida em que suas normas fundamentais, com a nova legislação, afastam-se de

sua finalidade protetiva, para ceder lugar à livre negociação de cunho civil, com o
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mínimo  de  ingerência  do  Estado,  inclusive  quanto  ao  acesso  do  trabalhador  à

justiça24. Assim afirmam:

Vislumbra-se  que  a  tentativa  de  cerceamento  de  acesso  à  justiça  e  do
enfraquecimento da função essencial do Direito do Trabalho de assegurar a
paz social e solução de conflitos laborais, protegendo, acima de tudo, os
interesses mais benéficos do empregado. Por esta mudança, decorre uma
série  de  outras  que  prima pelo  acordado sobre  o  legislado,  dando uma
maior liberdade aos acordantes, mas sem a observância de uma pactuação
justa e mantenedora de direitos. (VILLATORE; RAU, 2017, p. 156-157).

Isabela Márcia de Alcântara Fabiano e Sara Costa Benevides, na mesma

toada, afirmam que

Emerge  cristalino  que  as  normas  ordinárias  que  compõem  a  Lei  n.
13.467/2017,  sobretudo  no  que  tange  às  limitações  impostas  aos
beneficiários da justiça gratuita, acabam esvaziando o conteúdo do art. 5º,
caput, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV, todos da CR/1988, na medida em que
inviabilizam  ao  demandante  pobre  a  assunção  dos  riscos  da  demanda,
colocando-o em posição de inferioridade frente aos outros jurisdicionais e ao
litigante adverso. (FABIANO; BENEVIDES, 2019, p. 376).

Resta patente, portanto, que são muitas as inquietações decorrentes da

nova  sistemática  legislativa  e  de  suas  possíveis  incompatibilidades  frente  as

disposições constitucionais acerca do direito fundamental de acesso do trabalhador

à defesa de seus direitos, perante o Poder Judiciário.

Especificamente no que diz respeito a eventual limitação ou mitigação dos

instrumentos de acesso do trabalhador à justiça, destacam-se três principais pontos

polêmicos  e  ainda  controvertidos  no  cenário  juslaboralista,  ante  as  inovações

introduzidas com o advento da reforma, que serão objeto de estudo neste trabalho.

São eles: a Justiça Gratuita (art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT), os honorários periciais

(art. 790-B, da CLT) e os honorários de sucumbência (art. 791-A, da CLT).

Atenta a essas possíveis incompatibilidades entre as novas disposições

da reforma e o texto constitucional, a Procuradoria-Geral da República ajuizou, em

28/08/2017, ainda no período de vacatio legis da Lei nº 13.467/2017, a Ação Direta

de  Inconstitucionalidade  nº  5766  (processo  nº  9034419-08.2017.1.00.0000),

distribuída à relatoria do Ministro Roberto Barroso, questionando as alterações dos

artigos 790-B,  caput,  e  § 4º,  791-A, § 4º,  e 844,  § 2º,  da CLT, frente ao direito

24 Nesse  particular,  os  autores  também  apontam  como  dispositivo  cerceador  do  direito  do
trabalhador à justiça a priorização da autonomia da vontade coletiva,  ao atribuir,  à Justiça do
Trabalho, tão somente o papel de análise dos elementos essenciais do negócio jurídico, previstos
no art. 104 do Código Civil, conforme o novo parágrafo 3º, do art. 8º, da CLT. Essa alteração não
será objeto de estudo no presente trabalho.
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fundamental  de  acesso  à  justiça,  previsto  no  art.  5º,  caput,  XXXV e  LXXIV,  da

Constituição da República.

Após o voto do Ministro relator, que julgava parcialmente procedente a

ADI, o Ministro Edson Fachin antecipou seu voto, em que acolhia integralmente a

pretensão declaratória de inconstitucionalidade dos aludidos dispositivos, afirmando,

ao final, que

As limitações impostas pela Lei 13.467/2017 afrontam a consecução dos
objetivos e desnaturam os fundamentos da Constituição da República de
1988,  pois  esvaziam direitos fundamentais  essenciais  dos  trabalhadores,
exatamente,  no âmbito  das garantias institucionais  necessárias para que
lhes  seja  franqueado  o  acesso  à  Justiça,  propulsor  da  busca  de  seus
direitos fundamentais sociais, especialmente os trabalhistas.

Em sessão realizada em 10/05/2018, pediu vista o Ministro Luiz Fux e, até

a  conclusão  do  presente  trabalho,  a  votação  não  foi  finalizada  no  plenário  da

Suprema Corte, permanecendo a questão sub judice, até o momento.

Ainda que não se  ingresse,  por  ora,  no  campo da constitucionalidade

dessas inovações, não se pode perder de vista que todas elas, em maior ou menor

grau, podem representar maiores custos de ordem financeira quando de eventual

exercício do direito de ação do trabalhador perante a Justiça do Trabalho.

Cláudio  Jannotti  da  Rocha  e  Miguel  Marzinetti  afirmam  que  “O

estabelecimento de óbices – sejam eles de qualquer natureza, tais como temporais,

físicos  ou  pecuniários  –  representam  diminuição  da  extensão  da  garantia

constitucionalmente prevista de acesso à jurisdição estatal.” (ROCHA; MARZINETTI,

2017, p. 489).

Por outro lado, Natália Biondi Gaggini Robles (2019, p. 454) afirma que as

alterações promovidas pela reforma trabalhista,  no tocante à justiça gratuita,  aos

honorários advocatícios e sucumbenciais, passaram a representar um desincentivo

às  aventuras  jurídicas,  seja  pelo  temor  quanto  ao  pagamento  de  custas  e

honorários,  seja  pela  insegurança  quanto  à  ausência  de  sedimentação

jurisprudencial de algumas das matérias introduzidas pela nova legislação.

Vencidas  tais  considerações,  é  de  rigor  adentrarmos  aos  aspectos

específicos  de  compatibilidade  ou  incompatibilidade  das  inovações  da  reforma

trabalhista quanto aos dispositivos garantidores do acesso do trabalhador à justiça

ante as disposições contidas na Constituição da República.
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3.1 Os benefícios da Justiça Gratuita (art. 790, §§ 3º e 4º, da CLT)

A inovação promovida  pela  Lei  nº  13.467/2017 com relação à  Justiça

Gratuita consistiu, principalmente, em estabelecer critério objetivo para a concessão

desse benefício, conforme previsto no art. 789, § 3º, do atual texto da CLT, qual seja,

a percepção de salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do

Regime Geral de Previdência Social.

Além disso, o § 4º, do mencionado art. 790, do texto consolidado, incluído

com o advento da reforma, estabelece a concessão do benefício da justiça gratuita à

parte que comprovar a insuficiência dos recursos para o pagamento das custas do

processo.

Até o advento da nova legislação, os benefícios da justiça gratuita eram

concedidos, a requerimento da parte ou de ofício, aos que percebessem salário igual

ou inferior ao dobro do mínimo legal ou àqueles que declarassem, sob as penas da

lei,  a  impossibilidade  de  pagamento  das  despesas  processuais  sem

comprometimento de sua subsistência, própria ou familiar.

No que diz respeito, especificamente, às pessoas jurídicas, não havia, até

então,  previsão  legal  para  concessão  dos  benefícios  da  gratuidade  judiciária,

havendo, tão somente, entendimento jurisprudencial que autorizava o deferimento

desses benefícios ante demonstração cabal da impossibilidade do pagamento das

despesas processuais, conforme dispõe a Súmula nº 463, II, do TST25.

O novo regramento, portanto, afasta por completo eventuais dúvidas que

porventura pairavam quanto à possibilidade de concessão dos benefícios da justiça

gratuita à pessoa jurídica, na medida em que os confere à parte que comprovar a

insuficiência de recursos, independentemente de ser pessoa jurídica ou natural e da

posição que esta ocupe nos polos da relação jurídico-processual.

Além  disso,  as  novas  disposições  do  texto  consolidado  afastam  a

presunção de hipossuficiência econômica ou miserabilidade do trabalhador, ao fixar

critério  objetivo  para  a  concessão  dos  benefícios  da  justiça  gratuita  e,  por

conseguinte,  isentar  o  reclamante  do  pagamento  de  eventuais  despesas

processuais. Nesse sentido, Natália Biondi Gaggini Robles entende que 

25 No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de
impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. 
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a presunção de miserabilidade deixou de existir, com a novel legislação, os
magistrados  apenas  concederão  o  benefício  àqueles  que  perceberem
salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime
Geral  de  Previdência  Social,  sob  pena  de  responsabilidade.  (ROBLES,
2019, p. 455).

Manoel Antonio Teixeira Filho também é aliado dessa mesma corrente,

afirmando que

a nova redação dada ao art. 790, § 3º, da CLT, eliminou a possibilidade de a
gratuidade da justiça ser concedida com base em declaração subscrita pelo
próprio interessado de que não dispõe de recursos financeiros para suportar
as  despesas  processuais  sem  sacrifício  pessoal  ou  familiar.  Se  dúvida
houvesse quanto a isso, ela foi dissipada pelo § 4º, da mesma norma legal,
que se refere à  comprovação, pela parte interessada, da insuficiência de
recursos financeiros. (TEIXEIRA FILHO, 2018, p. 121-122).

Gustavo Filipe Barbosa Garcia segue na mesma toada, ensinando que,

ao menos em tese,

Por se tratar de norma específica, deixaria de ser aplicável ao processo do
trabalho a previsão do art. 99, § 3º, do CPC, no sentido de que se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural. (GARCIA, 2020, p. 356).

Nesse entendimento, portanto, somente é possível ao Poder Judiciário a

concessão dos benefícios da justiça gratuita àqueles que se adequem ao critério

objetivo  previsto  no  §  3º,  do  art.  790,  da  CLT,  ou  que,  de  alguma  maneira,

comprovem  a  insuficiência  de  recursos  para  a  litigação,  sem  prejuízo  de  sua

subsistência,  própria  ou  familiar,  restando  afastada,  portanto,  a  possibilidade  de

mera  declaração  de  miserabilidade  ou  hipossuficiência  econômica,  firmada  pelo

trabalhador, para a concessão desses benefícios.

A prevalecer esse entendimento, restaria superada a dicção do item I da

Súmula nº 463, do C. TST, já mencionada anteriormente26.

Acerca da necessidade de comprovação da insuficiência de recursos para

o pagamento das custas do processo, restando, assim, afastada a possibilidade de

obtenção  dos  benefícios  da  justiça  gratuita  por  meio  de  simples  declaração

formulada pelo empregado, Carlos Henrique Bezerra Leite afirma que

Essa exigência de comprovação constitui retrocesso social e obstáculo ao
acesso  à  Justiça  (do  Trabalho)  para  o  demandante  em  situação  de
precariedade econômica, razão pela qual deve ser interpretada conforme a
CF  para  se  entender  que  a  simples  declaração  de  hipossuficiência
econômica gera presunção  juris  tantum em favor  do declarante.  (LEITE,

26 I - A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural,
basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde
que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015).
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2018, p. 567).

Em sentido contrário, entretanto, Cleber Lúcio de Almeida afirma que

a Lei n. 13.467/17 não revogou, tática (sic.) ou expressamente, o art. 1º da
Lei n. 7.115/83, segundo o qual a prova da pobreza pode ser realizada por
declaração,  firmada pelo interessado ou procurador sob as penas da lei,
que,  inclusive,  goza  de  presunção  legal  de  veracidade.  Assim,  a
insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo pode
ser provada por declaração da parte. (ALMEIDA, 2019a, p. 365).

De  fato,  o  art.  99,  §  3º,  do  CPC,  estabelece  presunção  legal  de

veracidade quanto à alegação de insuficiência de recursos firmada exclusivamente

por pessoa natural.

Surge, portanto, nesse cenário, outra indagação de ordem constitucional,

não somente à luz do direito fundamental de acesso à justiça, mas, também, sob o

prisma do princípio da isonomia, plasmado no art. 5º, caput, do texto constitucional.

Ao  passo  que  a  legislação  processual  civil  confere  à  declaração  de

insuficiência  de  recursos  firmada  por  pessoa  natural,  a  legislação  processual

trabalhista estabelece critério muito mais rígido para a mesma finalidade, qual seja,

a obtenção, em juízo, dos benefícios da justiça gratuita.

Sobre esse tema, refletem Isabela Márcia de Alcântara Fabiano e Sara

Costa Benevides:

Se  o  processo  civil  é  um  instrumento  para  a  concretização  de  direitos
materiais que, via de regra, são frutos de relações jurídicas travadas entre
partes  com  igualdade  de  forças  e,  ainda  assim,  o  CPC  presume  a
veracidade  da  declaração  de  miserabilidade  jurídica  firmada diretamente
pela pessoa física interessada na concessão desse benefício ou por seu
advogado,  por  que  aceitar  norma  mais  lesiva  para  o  jurisdicionado
trabalhista,  se  o  processo  do  trabalho  constitui  instrumento  para  a
concretização  de  direitos  trabalhistas,  que  são  resultado  de  relações
jurídicas  entabuladas  entre  pessoas  com  notória  desigualdade  fática?
(FABIANO; BENEVIDES, 2019, p. 373).

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral da República, na peça de ingresso

da já mencionada ADI 5766, afirma:

Ao impor  maior  restrição  à  gratuidade  judiciária  na  Justiça  do  Trabalho,
mesmo  em  comparação  com  a  Justiça  Comum,  e  ao  desequilibrar  a
paridade de armas processuais entre os litigantes trabalhistas, as normas
violam os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º,  caput), da ampla
defesa  (art.  5º,  LV),  do  devido  processo  legal  (art.  5º,  LIV)  e  da
inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV). Em face da intensidade dos
obstáculos  econômicos  impostos  aos  direitos  fundamentais  dos
demandantes  pobres,  as  normas  impugnadas  ainda  incorrem  em
inconstitucionalidade por violação dos princípios da proporcionalidade e da
proibição de excesso, configurando desvio de finalidade legislativa.
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Ante essa evidente discrepância identificada entre a legislação processual

civil  e a nova redação da CLT, no que diz respeito à exigência de critérios mais

rígidos e rigorosos para obtenção dos benefícios da justiça gratuita, seria possível,

então, a aplicação subsidiária das disposições do CPC ao processo do trabalho,

nesse particular?

Na lição de Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2020, p. 356), é possível o

entendimento de interpretação conjunta do dispositivo da CLT com as disposições

do CPC, para concessão dos benefícios da justiça gratuita tão somente por meio da

declaração firmada pela parte, pessoa natural, viabilizando-se, assim, o acesso à

justiça. “entendendo-se que a mencionada comprovação pode ser feita por meio de

declaração de hipossuficiência da parte (pessoa natural), a fim de viabilizar o acesso

à justiça.

André Araújo Molina, nesse particular, também assevera que, apesar de a

redação dada pela nova legislação ao art. 790, §3º, da CLT, conduza à presunção de

hipossuficiência econômica apenas daqueles que recebam salário igual ou inferior

ao limite legal,

o § 4º do mesmo dispositivo acrescenta que a gratuidade da justiça será
concedida, também, ao litigante que comprovar a insuficiência de recursos
para a quitação dos custos do processo, acenando para a interpretação de
que, mesmo os que recebem salário superior aos 40% do limite máximo dos
benefícios da Previdência, desde que provem a insuficiência econômica –
militando a presunção legal em seu favor (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC), a
partir  da  sua  declaração  –,  também  poderão  dela  desfrutar,  inclusive
alcançando agora as pessoas jurídicas. (MOLINA, 2019, p. 641).

Sobre o tema, já se pronunciou o TST, por meio de sua 3ª Turma27, ao

27 RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017.
TRANSCENDÊNCIA.  A demanda oferece  transcendência  com relação  aos  reflexos  gerais  de
natureza  política  e  social,  qual  seja,  o  desrespeito  da  instância  recorrida  à  jurisprudência  do
Tribunal  Superior  do  Trabalho. ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  DECLARAÇÃO  DE
HIPOSSUFICIÊNCIA.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA  AJUIZADA  NA  VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº
13.467/2017. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. Cinge-
se a controvérsia a se saber se é necessária a comprovação do estado de miserabilidade no
processo do trabalho para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. A Lei
nº 1.060/50, que estabelecia as normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos
necessitados, previa no parágrafo único do art. 2º que  "Considera-se necessitado, para os fins
legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família."  Por sua vez, o art. 4º
estabelecia  como requisito  para concessão da gratuidade de justiça que  "A parte  gozará dos
benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que
não está  em condições  de pagar  as  custas do  processo e os honorários  de advogado,  sem
prejuízo próprio ou de sua família".  Dessa disposição, as partes começaram a apresentar nos
autos a declaração de hipossuficiência. O art. 5º da referida lei dispunha expressamente que "O
juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou
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entender suficiente a declaração formulada pelo trabalhador, para a obtenção dos

benefícios  da  justiça  gratuita  e,  por  conseguinte,  para  isenção  das  custas

processuais,  sob  pena  de  se  configurar  violação  ou  impedimento  ao  direito  de

acesso  à  justiça  e,  ao  mesmo  tempo,  discriminação  entre  o  trabalhador  e  as

pessoas naturais que litigam perante a justiça comum.

Em sendo  admitida  a  possibilidade de  que  a  declaração firmada  pelo

interessado  conduza  à  demonstração  de  sua  hipossuficiência  econômica  e,  por

conseguinte,  sua  impossibilidade  de  arcar  com  os  custos  da  litigação  sem

não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas."  Portanto, surgiu para as partes
requerentes do benefício da gratuidade da justiça a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência.  A jurisprudência  do  TST  havia  se  consolidado  no  sentido  de  que,  para  a
concessão  da  assistência  judiciária  gratuita  à  pessoa  natural,  bastava  a  declaração  de
hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado. Na mesma linha, o art. 99 do
CPC/2015, revogando as disposições da Lei nº 1.060/50 sobre gratuidade de justiça, trouxe em
seu § 3º que  "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural". Nesse sentido, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o
TST converteu a Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-1 na Súmula nº 463. Logo, para a
pessoa natural  requerer  os benefícios da justiça gratuita  bastava a juntada de declaração de
hipossuficiência, sendo ônus da parte adversa comprovar que o requerente não se enquadrava
em nenhuma das situações de miserabilidade. No caso de pedido formulado pelo advogado da
parte,  este  deveria  ter  procuração  com  poderes  específicos  para  este  fim.  No  entanto,  em
11/11/2017, entrou em vigor a Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que inseriu o parágrafo 4º
ao art. 790 da CLT. Dessa forma, as ações ajuizadas a partir da entrada em vigor da reforma
trabalhista estão submetidas ao que dispõe o § 4º do art. 790 da CLT, que exige a comprovação,
pela parte requerente, da insuficiência de recursos para a concessão dos benefícios da justiça
gratuita. Sem dúvida, o referido dispositivo inaugurou uma condição menos favorável à pessoa
natural do que aquela prevista no Código de Processo Civil. No entanto, em se tratando de norma
específica que rege o Processo do Trabalho, não há espaço, a priori, para se utilizar somente as
disposições do CPC. Logo, o referido dispositivo implicaria, no ponto de vista do trabalhador, um
retrocesso social, dificultando o acesso deste ao Poder Judiciário. Assim, a par da questão da
constitucionalidade ou não do § 4º do art. 790 da CLT, a aplicação do referido dispositivo não pode
ocorrer isoladamente, mas sim deve ser interpretado sistematicamente com as demais normas,
quer aquelas constantes na própria CLT, quer aquelas previstas na Constituição Federal  e no
Código de Processo Civil. Dessa forma, à luz do que dispõe o próprio § 3º do art. 790 da CLT c/c
com os arts. 15 e 99, § 3º, do CPC, entende-se que a comprovação a que alude o § 4º do art. 790
da CLT pode ser feita mediante a simples declaração da parte, a fim de viabilizar o pleno acesso
do trabalhador ao Poder Judiciário,  dando,  assim, cumprimento ao art.  5º,  XXXV e LXXIV da
Constituição Federal. Isso porque não se pode atribuir ao trabalhador que postula, junto a esta
Especializada, uma condição menos favorável àquela destinada aos cidadãos comuns que litigam
na justiça comum, sob pena de afronta ao princípio da isonomia, previsto no   caput   do art. 5º da
CF.  Além disso,  considerando que o Tribunal  Regional  registrou que  "o autor percebia  salário
superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (último
salário  indicado:  R$  3.400,00,  id  5a9a516,  p.  8)",  e sendo  incontroverso  que  ele  exercia  a
profissão de encarregado de obras e que as custas foram fixadas em R$ 4.361,73, associados à
existência de declaração de hipossuficiência, tais elementos, por si só, denotam que o reclamante
não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de
sua família. Não conceder ao autor, no caso dos autos, os benefícios da gratuidade de justiça, é o
mesmo que impedir o amplo acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF) e discriminar o
trabalhador em relação às pessoas naturais que litigam na justiça comum (art. 5º,   caput  , da CF).
Recurso de revista conhecido por violação do art. 5º, XXXV da CF e contrariedade à Súmula 463, I
do TST e provido. (TST, 3ª Turma, RR-1002229-50.2017.5.02.0385, Relator: Min. Alexandre de
Souza Agra Belmonte, DEJT 06.06.2019). (grifos nossos)
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comprometimento de sua subsistência, é certo que outros meios de prova podem e

devem ser admitidos para demonstração da insuficiência de recursos para o custeio

do processo, tais como declaração de imposto de renda, anotação de contrato de

trabalho em CTPS, extratos bancários, demonstrativos de despesas etc.

Entretanto,  mesmo  à  vista  dessas  provas,  poderá  o  juiz  indeferir  a

concessão dos benefícios da justiça gratuita, quando houver nos autos elementos

que evidenciem a falta do preenchimento dos pressupostos para a concessão do

benefício, segundo dispõe o art. 99, § 2º, do CPC, não sem antes determinar à parte

a comprovação do preenchimento desses pressupostos.

Além  disso,  embora  o  texto  da  CLT  não  contenha  a  previsão  de

impugnação,  pela parte contrária,  dos benefícios da justiça gratuita,  é certo que,

nesse particular, também pode ser aplicado, subsidiariamente, o que dispõe o art.

100, do CPC.

Uma vez  que  a  Constituição  da  República  garante  o  amplo  acesso  à

jurisdição  (art.  5º,  XXXV)  e  a  assistência  jurídica  integral  e  gratuita  aos  que

comprovarem  insuficiência  de  recursos  (art.  5º,  LXXIV),  é  inevitável  o

questionamento quanto aos citados dispositivos da CLT, na medida em que a criação

de  critério  objetivo  para  a  concessão  dos  benefícios  da  justiça  gratuita  ou  a

necessidade  de  prova  da  hipossuficiência  do  interessado,  em  vez  de  simples

declaração  da  qual  a  veracidade  é  presumida,  pode  importar  em  mitigação  ou

limitação do acesso, em especial do trabalhador, ao Poder Judiciário.

Na lição de Raphael Miziara (2017, p. 1.213), as alterações legislativas

trazidas com o advento da Lei nº 13.467/2017, nesse particular, não representam

vulneração direta ao direito à assistência jurídica gratuita integral  e gratuita,  este

previsto  no  art.  5º,  LXXIV,  da  Constituição  da  República,  podendo,  entretanto,

ofender o direito de acesso ao Poder Judiciário, conforme reza o inciso XXXV, do

mesmo dispositivo constitucional.

Carlos Henrique Bezerra Leite também entende que os §§ 3º e 4º, do art.

790, da CLT,

dificultam o acesso à Justiça do Trabalho, pois não permitem a concessão
do benefício  da  justiça  gratuita  aos  trabalhadores  que  percebam salário
superior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do
Regime Geral  de Previdência  Social  ou que não consigam comprovar a
insuficiência de recursos para custear as despesas do processo. (LEITE,
2017, p. 477).
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Nesse contexto, a alteração promovida pelo novo diploma legislativo não

impõe um obstáculo  intransponível  ao  pleno exercício  do  direito  fundamental  de

acesso à justiça, mas, apenas, torna mais dificultoso o acesso do trabalhador ao

Poder Judiciário, ao estabelecer critérios objetivos para a obtenção, em juízo, dos

benefícios da justiça gratuita.

Em sentido contrário, Cristiano Paixão entende que a nova legislação, ao

fixar  os critérios mencionados para a concessão da justiça gratuita,  desnatura o

próprio  instituto  da  gratuidade  judiciária,  considerando  a  rigidez  dos  novos

parâmetros estabelecidos. Assim ensina:

a Lei nº 13.467/2017 estabelece sérios obstáculos ao acesso à Justiça do
Trabalho,  ao  tornar  excessivamente  rígidos  os  pressupostos  para  a
concessão da assistência judiciária gratuita28 e ao mitigar o próprio instituto,
mantendo a cobrança de encargos em algumas circunstâncias. (PAIXÃO,
2017, p. 464).

Além disso, entende o mesmo autor que a fixação dos novos e rígidos

critérios para a concessão da justiça gratuita implicaria “uma modalidade específica

de violação ao disposto na Constituição da República de 1988: a afronta ao acesso

à justiça considerado como garantia institucional” (PAIXÃO, 2017, p. 464).

Convém salientar  que,  segundo leciona Marcio  Iorio  Aranha,  garantias

institucionais são instituições para as quais se dá especial proteção do Estado e do

sistema jurídico. Nesse sentido, ensina que

Justamente por se especificarem frente aos direitos individuais clássicos do
status  negativus,  as  garantias  institucionais  dão  um  colorido  novo  às
salvaguardas constitucionais de certos  status, utilizando-se a terminologia
de Schmitt. Aqueles direitos deixam de ser considerados como pretensões
individuais  de titulares pontualmente isolados,  no que não haveria  como
deixar de ver um privilégio constitucional, e passam a integrar a proteção
objetiva de institutos cristalizados em plexos normativos constitucionais. A
especificidade de tratamento justifica-se,  portanto,  enquanto represente o
interesse público de proteção institucional, e nunca o interesse de momento
de  uma  determinada  maioria  parlamentar.  (ARANHA,  2014,  documento
eletrônico).

No  mesmo  sentido,  Paulo  Bonavides  assevera  que  as  garantias

institucionais são “a proteção que a Constituição confere a algumas instituições, cuja

importância reconhece fundamental para a sociedade, bem como a certos direitos

fundamentais  providos  de  um  componente  institucional  que  os  caracteriza”

28 Conforme  distinção  estabelecida  anteriormente,  com  a  venia  necessária  ao  autor,  a  melhor
redação, nesse particular, salvo melhor juízo, faria menção aos benefícios da justiça gratuita, e
não à assistência judiciária gratuita.
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(BONAVIDES, 2018, p. 451).

Assim sendo, no escólio de Cristiano Paixão, os critérios estabelecidos

pela nova legislação trabalhista, no que diz respeito à concessão dos benefícios da

justiça gratuita, são inconstitucionais, sob o prisma do direito fundamental de acesso

à justiça, por afrontarem a garantia institucional por esse direito representada.

Na já mencionada exordial  da ADI 5766,  o  então Procurador-Geral  da

República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, sustenta que

Acesso à justiça também se amolda à noção de direito fundamental como
norma  de  garantia  institucional,  que  demanda  do  estado  o  dever
constitucional de legislar para conformar os institutos jurídicos necessários à
tutela judicial efetiva de direitos fundamentais, particularmente dos direitos
sociais  básicos.  Destaca-se,  para  o  trabalhador  pobre,  a  garantia
institucional de acesso gratuito à Justiça do Trabalho para defesa de direitos
laborais de cunho mínimo existencial.

Carlos  Henrique  Bezerra  Leite  entende  que  a  necessidade  de

comprovação de preenchimento dos requisitos para a obtenção, pelo trabalhador,

dos  benefícios  da  justiça  gratuita,  segundo  os  novos  critérios  estabelecidos  na

reforma trabalhista

poderá criar  obstáculos de acesso do trabalhador à Justiça do Trabalho,
razão pela qual pensamos que, se o trabalhador receber salário igual ou
inferior  a  40%  do  limite  dos  benefícios  do  regime  geral  da  Previdência
Social, bastará sua simples afirmação de que recebe tal salário mensal para
obter a gratuidade da justiça.
Caso  ele  perceba  salário  superior  àquele  limite  máximo  dos  benefícios
previdenciários, aí sim terá que comprovar, por qualquer meio não defeso
por lei, que não está em condições financeiras de demandar sem o prejuízo
do sustento próprio ou de sua família, cabendo ao juiz analisar cada caso
concreto para conceder ou não o benefício da justiça gratuita. (LEITE, 2018,
p. 944).

A obstaculização, restrição ou impedimento do acesso do trabalhador à

Justiça do Trabalho, portanto, sob esse prisma, decorreria de uma dificuldade ou

impossibilidade  de  comprovação,  em  juízo,  do  preenchimento  dos  requisitos

estabelecidos pela nova legislação, para enquadramento do litigante nos critérios

objetivos inseridos na CLT.

Além disso, não se pode deixar de levar em conta que, mesmo à vista do

requerimento firmado pelo próprio trabalhador, ou de outras formas levadas a juízo

para  que  se  demonstre  a  impossibilidade  de  custeio  da  litigação,  sem

comprometimento  da subsistência  própria  ou  da  família  do  empregado,  o  Poder

Judiciário poderá entender insuficientes os elementos e, assim, indeferir ao litigante
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os benefícios da justiça gratuita.

Em outra reflexão, Carlos Henrique Bezerra Leite também aponta, como

mais uma razão de inconstitucionalidade das alterações introduzidas pela reforma

no tocante às custas processuais, o retrocesso social representado pela exigência

de comprovação do estado de miserabilidade do trabalhador para a obtenção do

benefício da justiça gratuita, dizendo que essa exigência

constitui violação ao princípio da vedação do retrocesso social e obstáculo
[ao] direto / princípio fundamental do acesso à Justiça (do Trabalho) para o
trabalhador, especialmente aqueles mais pobres, analfabetos ou de baixa
qualificação profissional. (LEITE, 2017, p. 479).

Nesse contexto, parece não haver dúvida que a fixação desses critérios

objetivos e, ao mesmo tempo, rígidos, para a concessão dos benefícios da justiça

gratuita ao trabalhador representa um substancial obstáculo ao pleno exercício do

direito fundamental de acesso à justiça.

Do ponto de vista prático, não se pode ignorar que um dos objetivos da

reforma  trabalhista  foi  a  redução  da  litigiosidade,  freando,  assim,  a  litigância

irresponsável  e  aventureira.  Nesse  aspecto,  certamente  a  imposição de  critérios

rígidos  para  a  concessão  da  justiça  gratuita,  especialmente  em  casos  de

improcedência  dos  pedidos  veiculados  em juízo,  contribuiu  para  a  redução  das

ações distribuídas perante a Justiça do Trabalho29.

Entretanto,  sob  o  prisma  jurídico,  há  de  se  destacar  que  a  alteração

promovida pela Lei nº 13.467/2017, no tocante aos benefícios da justiça gratuita, ao

mesmo tempo que afasta a dúvida acerca da possibilidade de concessão desses

benefícios à pessoa jurídica, consoante a atual redação do § 4º, do art. 790, da CLT,

minora  o  pleno  acesso  do  trabalhador  ao  Poder  Judiciário,  exigindo-lhe  ou  a

superação do ônus formal de adequação ao requisito objetivo (percepção de salário

inferior a 40% do teto dos benefícios do RGPS), ou a comprovação inequívoca de

sua condição de miserabilidade ou hipossuficiência financeira.

No  que  diz  respeito  à  gratuidade  judiciária,  é  de  se  observar  que  a

interpretação conforme a Constituição assentada em sessão plenária da Corte, em

10/05/2018,  pelo Ministro  Roberto Barroso,  no julgamento da ADI 5766/DF, é no

sentido de que “O direito  à gratuidade de justiça pode ser  regulado de forma a

29 Segundo o relatório Justiça em Números, produzido pelo Conselho Nacional de Justiça no ano de
2018, ou seja, no primeiro ano de vigência da Lei nº 13.467/2017, o ajuizamento de ações na
Justiça do Trabalho apresentou redução da ordem de 20%.
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desincentivar a litigância abusiva, inclusive por meio da cobrança de custas e de

honorários a seus beneficiários.”.

Em voto antecipado, porém, divergiu o Ministro Edson Fachin, assentando

que

Ainda  que  sejam  consideradas  adequadas,  necessárias  e  razoáveis  as
restrições  impostas  ao  âmbito  de  proteção  dos  direitos  fundamentais  à
gratuidade e acesso à Justiça pelo legislador ordinário, duvidosa apresenta-
se a sua constitucionalidade em concreto, ou seja, aquela aferida diante das
diversas  e  possíveis  situações  da  realidade,  em  que  se  vislumbra  a
consequência  de  esvaziamento  do  interesse  dos  trabalhadores,  que  na
condição  de hipossuficientes  econômicos,  não  terão  como demandar  na
Justiça Trabalhista, em virtude do receio de que suas demandas, ainda que
vencedoras,  retornem-lhes muito pouco do valor  econômico efetivamente
perseguido e, eventualmente, devido.

Não pairam dúvidas quanto à constitucionalidade formal das alterações

promovidas na CLT por meio da Lei nº 13.467/2017, relativamente aos benefícios da

justiça gratuita.

Entretanto, no aspecto material, à luz do direito fundamental de acesso à

justiça,  é  de  concluir-se  que,  embora  possa  parecer,  em um primeiro  momento,

haver certas restrições a seu pleno exercício, a reforma trabalhista não inviabiliza,

de  modo  absoluto,  o  acesso  do  trabalhador  ao  Poder  Judiciário,  tampouco

representa óbice intransponível ao acesso à justiça.

O estabelecimento de critérios objetivos para concessão dos benefícios

da justiça gratuita, seja quanto ao salário percebido pelo empregado, ou quanto à

necessidade de comprovação da insuficiência de recursos para o pagamento das

custas processuais não afasta, por completo, o pleno exercício do direito de ação ou

impossibilita o acesso do trabalhador ao Poder Judiciário.

Além  disso,  as  novas  disposições  legislativas  quanto  à  matéria  não

significam a total impossibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ao

trabalhador,  pessoa  natural,  que  meramente  declare  sua  condição  de

hipossuficiência econômica ou miserabilidade, a teor do que dispõe o art. 98, caput,

do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, por força do art. 769 da

CLT,  considerando  não  haver  incompatibilidade  do  quanto  disposto  no  estatuto

processual civil e os princípios norteadores do direito processual do trabalho.

Por  fim,  essa  possibilidade  de  aplicação  subsidiária  do  CPC  também

afasta  a  aparente  inconstitucionalidade  da  norma da  CLT frente  ao  princípio  da
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isonomia, na medida em que, embora o texto consolidado estabeleça critérios mais

rígidos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita àquele que litiga perante

a Justiça do Trabalho, a interpretação da norma, de forma conjunta ao que dispõe o

art. 98, caput, do CPC, torna plenamente possível o deferimento desses benefícios,

a despeito de eventual não preenchimento dos demais requisitos objetivos previstos

na norma laboral.

3.2 Os honorários periciais (art. 790-B, da CLT)

A produção  de  prova  pericial,  na  Justiça  do  Trabalho,  reveste-se  de

fundamental  importância,  em  especial  no  que  diz  respeito  à  demonstração  de

condições de insalubridade ou periculosidade eventualmente experimentadas pelo

empregado,  na  medida  em  que  o  art.  195,  caput,  da  CLT,  traz,  em  regra,  a

obrigatoriedade  de  realização  de  perícia  para  a  caracterização  e  classificação

dessas condições prejudiciais à saúde e à integridade física do trabalhador30.

Além  dessas  circunstâncias,  também  é  comum  na  praxe  forense  da

Justiça do Trabalho a realização de perícias técnicas para apuração de doenças

ocupacionais,  lesões  decorrentes  de  acidente  de  trabalho,  perícias  de  natureza

contábil, grafotécnica, documentoscópica etc.

Esse  trabalho  técnico,  em  regra,  é  realizado  pelos  peritos  judiciais,

profissionais que atuam como auxiliares da justiça, assumindo múnus público e com

obrigação legal de cumprimento do encargo determinado, na forma do art. 157 do

CPC. 

Manoel Antonio Teixeira Filho esclarece que

O perito é um auxiliar do juízo (CPC, art. 13931) contribue (sic.), mediante
compromisso, com sua cognição técnica para o descobrimento da verdade.
E porque  auxiliar o é, não substitui o juiz, em suas funções jurisdicionais.
Supre-lhe, apenas, o desconhecimento ou a ciência imperfeita a respeito de
certos fatos de natureza técnica ou científica. (TEIXEIRA FILHO, 2014, p.
293).

Na lição de Carlos Henrique Bezerra Leite,

A prova pericial pode consistir em exame, vistoria ou avaliação, cabendo ao
expert elaborar laudo pericial, que conterá os dados técnicos necessários ao
esclarecimento dos fatos e à formação da convicção do juiz. Todavia, por

30 Art.  195.  A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as
normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou
Engenheiro do Trabalho, registrados no Ministério do Trabalho. 

31 A remissão é ao dispositivo do CPC/1973.
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mais detalhado e consistente que seja o trabalho do perito, o juiz não fica
“adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em
outros fatos ou elementos provados nos autos”. (LEITE, 2018, p. 836).

Assim sendo,  o  perito  judicial  é  o  profissional,  nomeado  pelo  juízo,  a

quem compete a elaboração de prova técnica apta a subministrar ao magistrado

elementos técnicos para formação de sua livre convicção.

Para  remuneração  desse  profissional,  são  devidos  os  honorários,

arbitrados pelo juízo, que possuem natureza de despesa processual.

No âmbito do processo civil, os honorários periciais são suportados, de

forma antecipada, pela parte que requerer a prova técnica pericial ou rateada entre

os litigantes quando determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas

as partes, nos termos do que dispõe o art. 95, caput, do CPC.

Já no processo do trabalho, os honorários periciais são suportados pela

parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, o que já era previsto mesmo antes

da vigência da Lei nº 13.467/2017, a partir da inclusão do art. 790-B ao texto da CLT,

pela Lei nº 10.537/2002. A redação anterior, entretanto, ressalvava, expressamente,

a parte beneficiária da justiça gratuita, quanto ao pagamento da verba honorária32.

A Lei  nº  13.467/2017  inovou  nesse  aspecto,  porquanto,  mantendo  a

responsabilidade do pagamento dos honorários do perito à parte sucumbente na

pretensão  objeto  da  perícia,  expressamente  estabeleceu  que  o  beneficiário  da

Justiça  Gratuita  também deverá  arcar  com o pagamento  dessa verba,  conforme

caput do aludido dispositivo33.

Substituiu-se, portanto, a expressão “salvo se” por “ainda que”, de modo

que, sob a égide da reforma trabalhista, mesmo o empregado beneficiário da justiça

gratuita será compelido ao pagamento dos honorários periciais, caso sucumba no

objeto da prova pericial produzida.

Na lição de Cleber  Lúcio de  Almeida,  a  definição da responsabilidade

quanto ao pagamento dos honorários periciais

repercute  no  acesso  à  justiça  e,  com  isso,  na  efetividade  dos  direitos
assegurados pela ordem jurídica, na medida em que os custos do processo,

32 A redação  do  art.  790-B,  caput,  da  CLT,  anterior  à  reforma  trabalhista,  assim  dispunha:  “A
responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão
objeto da perícia, salvo se beneficiária de justiça gratuita.” (grifei).

33 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. (Redação dada pela Lei
nº 13.467, de 2017). (grifei).
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nos  quais  estão  incluídos  os  honorários  periciais,  podem  dificultar  ou
impedir o acesso à justiça e, desse modo, aos direitos assegurados pela
ordem jurídica, assim como também tem reflexos na definição do alcance da
gratuidade da justiça. (ALMEIDA, 2019, p. 619).

É natural, portanto, que os honorários periciais componham o custo da

litigação, na medida em que, como já mencionado, a verba honorária é destinada à

remuneração do perito nomeado pelo juízo, podendo, assim, representar eventual

óbice ou dificuldade quanto ao pleno acesso à jurisdição.

Outras duas novidades foram inseridas na CLT, quanto à matéria, quais

sejam, a possibilidade de parcelamento dos honorários periciais (§ 2º) e a vedação

expressa  da  exigência,  pelo  juízo,  do  adiantamento  de  valores  –  ou  honorários

periciais prévios – para a realização da prova pericial (§ 3º).

Com  relação  à  possibilidade  de  parcelamento  dos  honorários,  Cleber

Lúcio de Almeida sustenta que esta “pressupõe concordância do perito, ao qual não

pode ser imposto o parcelamento em questão” (ALMEIDA, 2019, p. 371).

No mesmo sentido, Manoel Antonio Teixeira Filho leciona que

Desde que – segundo entendemos – a parte comprove não ter condições
financeiras de pagar, de uma só vez, os honorários periciais, o juiz poderá
deferir-lhe que o faça parceladamente.  A lei  não estabelece em quantas
parcelas  será  fracionado  o  pagamento,  deixando,  pois,  a  critério  do
magistrado, em cada caso concreto, a definição a respeito. Será sempre
aconselhável que o juiz ouça o perito, no prazo que lhe assinar, pois este é
o credor dos referidos honorários. (TEIXEIRA FILHO, 2018, p. 130).

Com o advento da EC nº 45/2004, que alargou a competência material da

Justiça  do  Trabalho  para  o  processamento  e  julgamento  de  ações  que  não

decorressem, exclusivamente, das relações de emprego e de trabalho, o TST editou

a Instrução Normativa nº 27/2005, que em seu art. 6º, parágrafo único, previa, como

faculdade do juízo, a exigência de depósito prévio dos honorários periciais, exceto

nas lides decorrentes da relação de emprego.

Não  obstante,  mesmo  em  contrariedade  à  mencionada  instrução,  a

exigência de antecipação dos honorários periciais  era costumeira nos órgãos da

Justiça do Trabalho, na medida em que não havia vedação legal expressa desse

procedimento. Além disso, aspectos práticos levavam a esse costume, porquanto

era  patente  a  dificuldade  enfrentada  pelos  magistrados  e  pelos  juízos  para  a

obtenção de bons profissionais para a realização a contento das provas periciais

necessárias  à  resolução  das  demandas,  em  razão  do  justificável  temor  desses
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profissionais quanto ao recebimento de sua remuneração por esse trabalho.

Isabela Márcia de Alcântara Fabiano e Sara Costa Benevides, sobre o

tema, afirmam que

Diante dessa realidade, muitos experts passaram a requerer a antecipação
dos honorários periciais, muito embora essa prática fosse e continue sendo
incompatível  com os princípios do processo do trabalho por inviabilizar o
acesso à ordem jurídica justa, o contraditório e a ampla defesa, com todos
os meios e recursos a ela inerentes. (FABIANO; BENEVIDES, 2019, p. 374).

Manoel Antonio Teixeira Filho, por sua vez, em obra editada anteriormente

à vigência da Lei nº 13.467/2017 e, também, do CPC/2015, leciona que

Na  prática,  alguns  juízes,  logo  após  a  nomeação  do  perito,  costumam
determinar que uma ou ambas as partes depositem, a título de antecipação
parcial  dos  honorários,  quantia  para  esse  fim  fixada.  Não  negamos  a
utilidade dessa medida porque, de certa forma, constitui  um estímulo ao
louvado, a par de lhe garantir, ainda que em parte, os honorários, cujo valor
final será arbitrado pela sentença. (TEIXEIRA FILHO, 2014, p. 302-303).

Sobre a matéria, leciona Carlos Henrique Bezerra Leite:

Em algumas Varas do Trabalho há juízes que exigem depósito prévio dos
honorários periciais.  O TST,  no entanto,  entende que  tal  prática  é  ilegal
consoante dispõe a OJ 98 da SBDI-2. Tal verbete, no entendo, só aplicável
nas ações oriundas da relação de emprego ou relação de trabalho avulso
(LEITE, 2018, p. 961).

Mesmo antes da reforma, portanto, o TST já entendia pela ilegalidade da

exigência do depósito  prévio  para custeio  dos honorários periciais,  em razão da

incompatibilidade desse procedimento com o processo do trabalho, cabendo, pois,

mandado de segurança para o ataque das decisões contendo tal exigência34.

A partir da reforma trabalhista, espantaram-se todas as dúvidas acerca da

ilegalidade  desse  procedimento,  o  qual,  repita-se,  passou  a  ser  expressamente

vedado pela nova legislação. No entendimento de Manoel Antonio Teixeira Filho,

o  §  3º,  do  art.  790-B,  da  CLT,  é  impositivo:  o  juiz  não  poderá  exigir
adiantamento de valores destinados à realização da perícia – seja ela de
que  natureza  for,  acrescentamos.  Nada  obsta,  todavia,  a  que  uma  das
partes (ou ambas), antecipe, por sua iniciativa, o adiantamento de valores
para a realização da perícia. (TEIXEIRA FILHO, 2018, p. 132).

Não se impede, portanto, que as partes antecipem voluntariamente ou

mesmo por mera sugestão do juízo valores a título de honorários periciais, desde

que não haja exigência do pagamento de tal verba.

34 OJ nº 98. SBDI-2. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais,
dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança
visando à realização da perícia, independentemente do depósito. 
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A  mais  polêmica  das  alterações  promovidas  pela  reforma  quanto  à

disciplina  dos  honorários  periciais  reside  no  §  4º,  do  art.  790-B,  da  CLT,  que

estabelece a responsabilidade da União pelo pagamento dos honorários, desde que

o beneficiário  da  justiça  gratuita  não tenha obtido  em juízo  créditos  capazes de

suportar a despesa, ainda que em outro processo.

Isabela Márcia de Alcântara Fabiano e Sara Costa Benevides, sobre essa

importante alteração, afirmam que

A obrigação passará à União somente no caso de o sucumbente no objeto
da  perícia  ser  beneficiário  da  justiça  gratuita  e,  cumulativamente,  não
possuir qualquer crédito a receber, seja na mesma demanda em que houve
a elaboração de laudo pericial, seja em outra ação.
Assim, por exemplo, se o (ex) empregado for o vencido no objeto da perícia,
mas vencedor em outros pedidos condenatórios, de viés pecuniário, ou caso
venha  a  ganhar  outras  demandas,  mesmo  se  tiver  amparado  pela
gratuidade  da  justiça,  deverá  arcar  com  a  verba  honorária  pericial.
(FABIANO; BENEVIDES, 2019, p. 375).

Com  o  advento  do  novo  dispositivo,  caberá  ao  empregado  a

responsabilidade pelo  pagamento dos honorários  periciais,  caso seja vencido na

pretensão objeto da perícia, mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita.

Pela  interpretação  gramatical  da  norma,  se  o  trabalhador  obtiver,  em

juízo,  créditos  referentes  a  verbas  de  natureza  salarial,  tais  como  salários  não

pagos,  horas  extras,  adicionais  de  insalubridade  ou  periculosidade,  como

contrapartida do serviço prestado, ou então verbas de natureza rescisória, tais como

aviso prévio,  férias,  depósitos e multa  do FGTS, ou mesmo verbas de natureza

meramente  indenizatória,  como,  por  exemplo,  indenizações  por  danos

extrapatrimoniais,  auxílio-refeição ou vale-transporte,  desses créditos deverão ser

deduzidos os valores destinados ao pagamento dos honorários do perito, caso haja

sucumbência na pretensão que originou a produção da prova pericial.

Carlos Henrique Bezerra Leite, sobre essa matéria, dessa forma leciona:

Assim, por exemplo, se o reclamante formular na ação dez pedidos que não
demandem  perícia  e  um  que  exija  a  prova  pericial,  v.  g.,  adicional  de
insalubridade,  havendo  indeferimento  desde  último  pedido,  será  o
reclamante  condenado  a  pagar  os  honorários  periciais,  ainda  que
beneficiário  da  justiça  gratuita  (CLT,  art.  790,  §  3º).  Neste  caso,  se  ele
obteve o benefício da justiça gratuita mas os demais créditos decorrentes da
ação (ou em outros processos judiciais) foram superiores ao valor devido a
título de honorários periciais, o trabalhador sucumbente no objeto da perícia
será responsável pelo pagamento dessa despesa processual. (LEITE, 2018,
p. 960).

Além disso, é de se notar que, também no que diz respeito aos honorários
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periciais,  a  nova  legislação  trabalhista  é  mais  rígida  em  desfavor  do  litigante

beneficiário da justiça gratuita que a legislação processual civil comum. Isso porque,

segundo dispõe o art. 95, § 3º, do CPC, os honorários devidos pelo beneficiário de

gratuidade da justiça poderão ser custeados com recursos alocados no orçamento

do ente público, se realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público

conveniado ou,  ainda,  paga com recursos alocados no orçamento  da União,  do

Estado  ou  do  Distrito  Federal,  se  a  perícia  for  realizada  por  particular,  nem se

cogitando, nesse aspecto, de retenção de créditos obtidos em juízo pelo beneficiário

da justiça gratuita, mas, tão somente, de eventual execução, pela Fazenda Pública,

após o trânsito em julgado da decisão final, nos termos do art. 95, § 4º, do CPC,

havendo apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade desses créditos, pelo

prazo de 5 anos,  os quais poderão ser  executados se,  nesse período,  o  credor

demonstrar  a  inexistência da  situação de insuficiência financeira  que justificou a

concessão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma

legal.

Na feliz síntese de Isabela Márcia de Alcântara Fabiano e Sara Costa

Benevides,  “no  processo  civil,  o  titular  da  justiça  gratuita  não  é  desprovido,

imediatamente, de eventuais créditos que venha a receber para o pagamento de

honorários” (FABIANO; BENEVIDES, 2019, p. 377).

Quanto aos honorários periciais, o relatório apresentado pela Comissão

Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, na Câmara

dos Deputados,  de autoria  do então deputado Rogério  Marinho,  afirma que,  em

relação às alterações sugeridas no art. 790-B, da CLT, pretendia-se

restringir os pedidos de perícia sem fundamentação, uma vez que, quando o
pedido  formulado  é  acolhido,  é  a  parte  sucumbente  que  arca  com  a
despesa, normalmente, o empregador. Assim, a modificação sugerida não
desamparará o trabalhador cuja reclamação esteja fundamentada.

Surgem, portanto, as primeiras indagações acerca de constitucionalidade

desse  novo  dispositivo,  seja  sob  o  prisma  da  obstaculização  do  acesso  do

trabalhador à justiça, seja, também, sob aspectos de isonomia, na medida em que a

concessão  da  gratuidade  judiciária,  perante  a  justiça  comum,  também  isenta  o

litigante do pagamento de honorários periciais, conforme dispõe o art. 98, § 1º, VI,

do  CPC.  Além disso,  como já  pontuado,  no  processo  civil  também há  evidente

distinção  quanto  ao  responsável  pelo  pagamento  dos  honorários  periciais,  bem
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como,  quando  este  é  beneficiário  da  justiça  gratuita,  acerca  dos  procedimentos

previstos no CPC para a execução e pagamento da verba honorária.

No  tocante  à  responsabilização  do  reclamante  beneficiário  da  justiça

gratuita  quanto  ao  pagamento  dos  honorários  periciais,  Gustavo  Filipe  Barbosa

Garcia leciona que

considerando  a  garantia  constitucional  de  assistência  jurídica  integral  e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, inserida no rol de
direitos fundamentais (art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República),
entende-se que o dispositivo  deve ser  interpretado no sentido de que o
beneficiário de justiça gratuita somente será obrigado ao efetivo pagamento
de honorários periciais caso passe a ter condições econômicas para isso.
(GARCIA, 2020, p. 359).

Cleber  Lúcio  de  Almeida,  por  sua  vez,  entende  que  as  inovações

legislativas em questão apresentam incompatibilidade com o texto constitucional,

em razão  do disposto  no art.  5º,  LXXIV,  da Constituição,  que  impõe ao
Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência  de  recursos,  observando  que  o  só  fato  de  o
trabalhador ter reconhecido créditos em juízo não o torna capaz de arcar
com os custos do processo. (ALMEIDA, 2019, p. 620).

A Procuradoria-Geral  da  República,  na  petição inicial  da  ADI  5766,  já

mencionada,  relativamente  aos  honorários  periciais,  afirma  que  há

inconstitucionalidade no art. 790-B, § 4º, da CLT,

por atribuir ao beneficiário de justiça gratuita o pagamento de honorários
periciais de sucumbência sempre que obtiver “créditos capazes de suportar
a  despesa  referida  no  caput,  ainda  que  em  outro  processo”.  A norma
desconsidera  a  condição  de  insuficiência  de  recursos  que  justificou  o
benefício.

Além disso,  é  de  se  observar  que  a  retenção de  verbas  de natureza

salarial para o pagamento de honorários periciais também pode encontrar óbice no

princípio  da  intangibilidade  salarial,  previsto  no  art.  7º,  X,  da  Constituição  da

República35,  sem que,  se  ignore  que os  honorários  periciais,  para  o  profissional

auxiliar  do juízo,  possuem a mesma natureza,  qual  seja,  de verba alimentar,  ao

passo que, para o litigante, a natureza dessa verba é de despesa processual.

Nesse contexto, o voto do relator da ADI 5766, Ministro Roberto Barroso,

também reconhece a possibilidade de regulação do direito à gratuidade de justiça,

para desincentivar a litigância abusiva.

Entretanto, em voto oferecido, de forma antecipada, pelo Ministro Edson

35 X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa.
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Fachin, restou assentado que

Não  se  apresentam  consentâneas  com  os  princípios  fundamentais  da
Constituição  de 1988 as normas que  autorizam a utilização  de  créditos,
trabalhistas ou de outra natureza, obtidos em virtude do ajuizamento de um
processo perante o Poder Judiciário, uma vez que este fato – sucesso em
ação ajuizada perante o Poder Judicipario  (sic.)  – não tem o condão de
modificar, por si só, a condição de miserabilidade jurídica do trabalhador.

Nesse compasso, há de se entender que as alterações promovidas pela

Lei nº 13.467/2017, no que diz respeito à disciplina dos honorários periciais, embora

tenham por louvável objetivo a redução da litigiosidade desprovida de fundamentos,

acabam  por  limitar  ou  mesmo  impedir  o  acesso  do  trabalhador  à  justiça,

penalizando-o  por  eventual  sucumbência  na  pretensão  objeto  de  prova  pericial,

ainda que provida de fundamentos fáticos.

Nesse  sentido,  Isabela  Márcia  de  Alcântara  Fabiano  e  Sara  Costa

Benevides ensinam que

A opção prevalecente na Reforma Trabalhista de onerar o beneficiário da
justiça gratuita – em várias hipóteses inclusive com o comprometimento de
eventuais verbas que venha a receber – acaba demonstrando uma falácia,
pois  ao  hipossuficiente,  na  verdade,  é  negado  o  direito  fundamental  à
assistência  jurídica  integral  e  gratuita.  (FABIANO; BENEVIDES,  2019,  p.
376).

Além disso,  também reveste-se de inconstitucionalidade a injustificável

diferença de tratamento ofertada ao que litiga perante a Justiça do Trabalho e ao

que litiga perante a Justiça Comum, mormente considerando-se a natureza dos bens

da vida submetidos à apreciação de ambos os ramos do Poder Judiciário e que, no

mais das vezes, é o trabalhador hipossuficiente que procura a prestação jurisdicional

para a satisfação de verbas de natureza alimentar.

Nessa toada, Cleber Lúcio de Almeida afirma que

se o art. 790-B for aplicado na sua literalidade, o trabalhador estará sendo
punido em razão da improcedência de sua pretensão. Com efeito, o que da
norma em destaque resulta, se considerada em sua literalidade, é que o
trabalhador que deu causa à realização da perícia, por manifestar em juízo
pretensão improcedente, arcará com os custos respectivos.

Apesar  disso,  é  certo  que  a  verba  honorária,  como  já  mencionado,

também reveste-se de caráter alimentar, da perspectiva do perito técnico, na medida

em que se presta a remunerar o trabalho prestado.

Dessa  forma,  demonstrada  que  foi  a  incompatibilidade  do  dispositivo

consolidado que autoriza a retenção de créditos obtidos pelo litigante beneficiário da
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justiça gratuita para o custeio dos honorários periciais com o texto constitucional, em

razão da vulneração do direito fundamental  de acesso à justiça,  assim como do

princípio  da  isonomia,  constitucionalmente  consagrado,  é  imperativo  que  haja

mecanismos legais e práticos que viabilizem o pagamento dos honorários periciais,

mesmo nas situações em que haja a sucumbência na pretensão objeto da perícia,

por parte do empregado.

3.3 Os honorários de sucumbência (art. 791-A, da CLT)

Outra  alteração  substancial  que  a  reforma  trabalhista  inseriu  no

ordenamento jurídico brasileiro,  em matéria  processual,  diz  respeito  à figura dos

honorários de sucumbência.

Até o advento do novo diploma, não havia, no processo do trabalho, nas

lides decorrentes da relação de emprego, a possibilidade de condenação do vencido

no pagamento dos honorários de sucumbência ao procurador da parte contrária,

isso  em razão da omissão da CLT com relação ao tema,  ao  que se  acresce a

existência do instituto do  jus postulandi e, por conseguinte, a possibilidade de as

partes demandarem, na Justiça do Trabalho, independentemente da representação

ou assistência por advogado.

Acerca  da  relação  existente  entre  o  jus  postulandi e  a  ausência  de

honorários  advocatícios  na  Justiça  do  Trabalho,  rememorando  posicionamento

anterior, leciona Manoel Antonio Teixeira Filho:

Durante muitos anos, a jurisprudência rejeitou a adoção, pelo processo do
trabalho, do princípio da sucumbência, consagrado, há décadas e décadas,
pelo processo civil. Nós mesmos nos filiamos a essa corrente de opinião por
entendermos  que  a  incidência  desse  princípio  era  incompatível  com  a
capacidade postulatória,  deferida às partes pelo art.  791,  caput,  da CLT.
Assim sendo, o princípio deveria ser rechaçado com fundamento no art. 769
da mesma Consolidação36. (TEIXEIRA FILHO, 2018, p. 134).

Logicamente, portanto, a capacidade conferida às partes pelo instituto do

jus postulandi tornava inviável  a  aplicação subsidiária  do  direito  processual  civil,

prevista  no  mencionado  art.  769  do  texto  consolidado,  no  que  diz  respeito  aos

horários advocatícios sucumbenciais, previstos no CPC.

No regramento processual anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017, os

36 Art.  769.  Nos  casos  omissos,  o  direito  processual  comum  será  fonte  subsidiária  do  direito
processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.
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honorários assistenciais, nas lides decorrentes de relação de emprego, em razão da

sucumbência do réu, somente eram devidos ao trabalhador assistido pelo sindicato

de  sua  categoria,  preenchidos  os  requisitos  insculpidos  no  art.  14,  da  Lei  nº

5.584/1970. Nesse sentido, Júlio César Bebber leciona que

a  condenação  em  honorários  advocatícios  não  decorre,  apenas,  da
sucumbência, devendo o trabalhador, concomitantemente, ser assistido pelo
sindicato de sua categoria profissional e comprovar a percepção de salário
inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica
que não lhe permitiria demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da
respectiva família. (BEBBER, 2018, p. 1.306).

Esse entendimento restou consolidado pelo TST por meio da Súmula nº

219,  que sofreu  significativas  alterações desde sua edição,  inclusive  no que diz

respeito a hipóteses nas quais, mesmo sob a égide da legislação anterior à vigência

da Lei nº 13.467/2017, eram aplicáveis os honorários de sucumbência37.

Além  das  hipóteses  em  que  o  empregado  estivesse  assistido  pelo

sindicato  de  sua  categoria  profissional  e,  concomitantemente,  comprovasse  a

percepção de salário inferior ao dobro do mínimo legal ou se encontrar em situação

de miserabilidade econômica, referido verbete jurisprudencial também previa, antes

mesmo  da  nova  legislação,  a  possibilidade  de  pagamento  de  honorários

sucumbenciais na ação rescisória, nas causas em que a entidade sindical atuasse

como substituto processual e nas lides que não derivassem da relação de emprego,

37 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  CABIMENTO (alterada a redação do item I e acrescidos
os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT divulgado
em 17, 18 e 21.03.2016
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não decorre
pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantemente: a) estar assistida por
sindicato  da categoria  profissional;  b)  comprovar  a  percepção de  salário  inferior  ao dobro  do
salário  mínimo  ou  encontrar-se  em situação  econômica  que  não  lhe  permita  demandar  sem
prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. (art.14,§1º, da Lei nº 5.584/1970). (ex-OJ nº
305da SBDI-I).
II  - É cabível  a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no
processo trabalhista.
III  – São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical  figure como
substituto  processual  e  nas  lides  que  não  derivem  da  relação  de  emprego.  
IV – Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de emprego, a responsabilidade
pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submete-se à disciplina do Código
de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).
V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical, excetuados
os processos em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios são devidos entre o
mínimo  de  dez  e  o  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação,  do  proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de
2015, art. 85, § 2º).
VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais específicos de
honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civil. 
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havendo, ainda, exceções relativas aos percentuais aplicáveis quando a Fazenda

Pública fosse parte no feito.

Era usual, até o advento da nova legislação, tão somente o pagamento

dos honorários contratuais ou convencionados, conforme autoriza o art. 22,  caput,

da Lei nº 8.906/1994. Na lição de Leone Pereira e Mariana Dias da Costa do Amaral,

Os honorários convencionados são aqueles fixados entre o profissional da
área jurídica e seu cliente, tendo como fundamento o princípio da autonomia
privada, mediante a celebração de um contrato de prestação de serviços de
natureza civil. (PEREIRA; AMARAL, 2019, p. 444).

Nesse cenário, o advogado do trabalhador que buscasse a satisfação de

seus créditos laborais em juízo costumeiramente era remunerado tão somente  ad

exitum  ou  quota litis, ou seja, sobre determinado percentual calculado a partir do

proveito econômico obtido na demanda38. O valor da verba honorária, portanto, era

descontado  do  quantum obtido  pelo  trabalhador  em  juízo,  reduzindo,

substancialmente,  os  valores  eventualmente  recebidos  e,  por  conseguinte,  a

satisfação do dano sofrido.

Diante dessa situação, desenvolveu-se, principalmente pela doutrina, a

partir do princípio da reparação integral do dano, previsto nos artigos 389, 404 e

944,  todos  do  Código  Civil,  a  possibilidade  de  condenação  do  vencido  –

normalmente o empregador – na obrigação de indenizar o empregado por perdas e

danos, em razão dos gastos decorrentes da contratação do advogado.

Essa possibilidade, entretanto, vem sendo rechaçada pela jurisprudência,

que entende inaplicáveis esses dispositivos ao processo do trabalho.

Nesse sentido, exemplificadamente, o entendimento contido na Súmula nº

18,  do  TRT da  2ª  Região39.  Além  disso,  o  TST também  já  se  pronunciou,  em

julgamento de recurso de embargos, quanto à inaplicabilidade dos dispositivos da

legislação civil, mencionados alhures, ao processo do trabalho40.

38 Com  relação  aos  honorários  advocatícios  ad  exitum ou  decorrentes  de  cláusula  quota  litis,
Alexandre Bononi  ensina:  “Embora não há que se falar  mais  em cláusula  de  quota litis a lei
8.906/94 não faz qualquer objeção, havendo apenas uma pequena restrição incrustada no Código
de Ética e Disciplina da OAB, em seu artigo 38, que determinada que a cláusula  quota litis só
poderá ser estipulada em pecúnia em que o proveito financeiro do profissional nunca poderá ser
superior ao de seu cliente. (BONONI, 2019, p. 29).

39 Indenização.  Artigo  404  do  Código  Civil. O  pagamento  de  indenização  por  despesa  com
contratação de advogado não cabe no processo trabalhista, eis que inaplicável a regra dos artigos
389 e 404, ambos do Código Civil.

40 HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  OBRIGACIONAIS.  ARTS.  389  E  404  DO  CÓDIGO  CIVIL.
INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA 219 DO TST.  De acordo com a
jurisprudência  que  se  firmou  acerca  dos  honorários  advocatícios,  na  Justiça  do  Trabalho  o
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Mesmo antes da alteração promovida pela reforma, a doutrina já clamava

pela necessidade dos honorários sucumbenciais no âmbito do processo do trabalho.

Após a Emenda Constitucional nº 45/2004, defendia Mauro Schiavi (2017, p. 386) a

revisão do entendimento jurisprudencial do TST, no sentido de que fossem devidos

honorários advocatícios em razão da sucumbência.

Manoel  Antonio  Teixeira  Filho  aponta,  como  consequência  da  não

aplicação  dos  honorários  sucumbenciais  no  processo  do  trabalho,  a  frequente

submissão de pedidos aos quais, normalmente, o autor não fazia jus, à apreciação

da Justiça do Trabalho:

sob certo aspecto, a não aplicação do princípio civilista da sucumbência ao
processo  do  trabalho  fazia  com  que  certos  advogados  se  sentissem  à
vontade para formular pedidos a que o autor não fazia jus, pois não havia,
nisso, risco de este pagar honorários advocatícios à parte contrária, desde
que fosse vencedor no tocante a um ou a outro pedido – que não aqueles
formulados de maneira temerária ou infundada. (TEIXEIRA FILHO, 2018, p.
135).

De  fato,  o  relatório  apresentado  pela  Comissão  Especial  destinada  a

proferir  parecer ao Projeto de Lei  nº 6.787/2016, na Câmara dos Deputados, de

autoria  do  então  deputado  Rogério  Marinho,  afirma  que,  quanto  às  alterações

sugeridas no art. 791-A, da CLT, pretendia-se

inibir a propositura de demandas baseadas em direitos ou fatos inexistentes.
Da  redução  do  abuso  do  direito  de  litigar  advirá  a  garantia  de  maior
celeridade nos casos em que efetivamente a intervenção do Judiciário se
faz necessária, além da imediata redução de custos vinculados à Justiça do
Trabalho.

Nesse cenário,  a inovação legislativa trazida com o advento da Lei  nº

deferimento da verba encontra fundamento específico no artigo 14 da Lei  nº 5.584/70, o qual
disciplina a concessão e a prestação de assistência judiciária. A jurisprudência sedimentada na
Súmula 219 do TST, a qual interpreta a Lei 5.584/70, concluiu que, na Justiça do Trabalho, a
condenação  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  não  decorre  apenas  da  sucumbência,
dependendo  da  satisfação  dos  requisitos  afetos  à  prestação  de  assistência  sindical  e  à
hipossuficiência econômica. Tal entendimento foi corroborado pela Súmula 329, bem como pela
Orientação Jurisprudencial 305 da SBDI-1, ambas do TST. O posicionamento adotado pela Turma,
no sentido do deferimento de honorários advocatícios contratuais, não observou, de acordo com a
construção jurisprudencial mencionada, a recomendação quanto ao cumprimento dos requisitos
para  o  deferimento  da  verba,  pois  construída  sob  o  alicerce  da  concepção  civilista  de
ressarcimento integral do dano, e não com base na lei de aplicabilidade específica à Justiça do
Trabalho.  Dessarte,  e  ressalvado  entendimento  pessoal,  a  condenação  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios de forma indenizável,  a  título  de reparação  por  perdas e  danos,  não
encontra amparo no direito processual trabalhista,  em razão da existência  de regulamentação
específica na Lei 5.584/70, não sendo a hipótese de aplicação subsidiária das regras inscritas nos
arts. 389, 402 e 404 do Código Civil. Há precedentes. Recurso de embargos conhecido e provido.
(TST  –  RR  20000-66.2008.5.03.0055,  Relator:  Augusto  César  Leite  de  Carvalho,  Data  de
julgamento: 20.mar.2014, SBDI-1, Data de publicação: DEJT 06.jun.2014).
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13.467/2017  foi  a  previsão  de  pagamento  dos  honorários  de  sucumbência  ao

advogado,  ainda  que  este  atue  em causa  própria,  no  importe  mínimo de  5% e

máximo de 15%, sobre os valores resultantes da liquidação da sentença, do proveito

econômico obtido  ou,  sendo impossível  mensurá-lo,  sobre  o  valor  atualizado da

causa, inclusive quando houver sucumbência recíproca, cabendo, nesse caso, ao

magistrado, o arbitramento dos honorários, sendo vedada a sua compensação.

Na lição de Bruno Klippel (2019, p. 290-291), a inclusão dos honorários

advocatícios decorrentes da mera sucumbência, pela Lei nº 13.467/2017, passou a

configurar  significativo  avanço  para  a  advocacia  trabalhista,  considerando  que  a

maioria  das  demandas  submetidas  à  Justiça  do  Trabalho  é  patrocinada  por

advogados particulares.

Natália  Biondi  Gaggini  Robles  também  defende  que  essa  inovação

“caracteriza-se como avanço para os advogados trabalhistas, mormente porque os

honorários  advocatícios  caracterizam-se  na  contraprestação  pelo  labor  prestado

pelo advogado.” (ROBLES, 2019, p. 456).

Na  mesma  toada,  Manoel  Antonio  Teixeira  Filho  ensina  que,  com  a

vigência da nova legislação, há

uma nova realidade, a exigir que o autor tenha o cuidado de não formular
pedidos temerários e, de modo geral, que se desincumba do ônus da prova
quanto aos fatos alegados na inicial, sob pena de vir a ser condenado a
pagar honorários de advogado à parte contrária. É razoável supor que essa
norma  legal  fará  abrandar  a  abusividade  postulatória,  que  desde  muito
tempo constitui  característica de muitas iniciais trabalhistas. É necessário
haver o que temos denominado de responsabilidade postulatória. Não se
nega a existência do direito constitucional de invocar a tutela jurisdicional do
Estado,  a  que  se  denomina  de  ação;  com  vistas  a  isso,  entretanto,  é
necessário  que  haja  bom-senso,  comedimento,  boa-fé,  e  não,  excessos
irresponsáveis. (TEIXEIRA FILHO, 2018, p. 135).

Embora  a  inovação  relativa  aos  honorários  sucumbenciais  pareça

apropriada, principalmente se levarmos em conta que, no direito processual civil, a

figura  dessa  espécie  de  honorários  é  historicamente  sedimentada  e  aplicada,  o

legislador  também  previu  que  também  o  beneficiário  da  justiça  gratuita  será

condenado  no  pagamento  dos honorários  de  sucumbência,  inclusive  com a sua

dedução de créditos obtidos em juízo, ainda que em outro processo, podendo, nisso,

residir  os  principais  questionamentos  quanto  à  constitucionalidade  do  novo

dispositivo.

Como mencionado anteriormente, sempre foi de tradição do direito e do
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processo do trabalho brasileiros o amplo acesso do trabalhador ao Poder Judiciário,

em especial antes do advento da Lei nº 13.467/2017, na medida em que a ausência

do  pagamento  de  honorários  sucumbenciais  e  a  facilidade  para  obtenção  da

dispensa do pagamento das despesas processuais tornava a litigação, perante a

Justiça do Trabalho, barata e economicamente acessível, principalmente por parte

dos empregados.

Além disso, a própria figura do advogado era – e ainda é – dispensável

nas lides trabalhistas, ante o instituto do jus postulandi.

Com a reforma trabalhista introduzida pela Lei nº 13.467/2017, por sua

vez, os honorários advocatícios decorrentes da mera sucumbência foram inseridos

no  âmbito  do  direito  processual  do  trabalho.  Essa  inovação,  entretanto,  poderia

representar eventual mitigação ou dificultação do acesso do trabalhador ao Poder

Judiciário,  considerando-se,  principalmente,  sua  condição  de  hipossuficiência

jurídica e econômica?

Sobre eventual dificuldade imposta ao acesso do trabalhador à justiça,

Mauro Schiavi ensina que

A  previsão  da  sucumbência  recíproca  configura  a  alteração  mais
significativa  da  novel  legislação,  pois  altera,  em  muito,  o  protecionismo
processual que é um dos pilares de sustentação do processo trabalhista e,
pode em muitos casos inviabilizar ou ser  um fator inibitório do acesso à
justiça da parte economicamente fraca. (SCHIAVI, 2017, p. 100).

Cláudio Jannotti  da Rocha e Miguel Marzinetti,  por sua vez, sustentam

que

Pensar  na  possibilidade  do  empregado/reclamante  ser  condenado  ao
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, significa dizer para
ele não questionar seus direitos trabalhistas judicialmente, afinal ele já é a
parte hipossuficiente da relação jurídica e seu salário geralmente não lhe
permite pagar nem o seu advogado, e muito menos o advogado da parte
contrária  no  caso  de  ter  seu  pedido  julgado  improcedente.  (ROCHA;
MARZINETTI, 2017, p. 489).

Homero  Batista  Mateus  da  Silva  também  aponta  que  os  honorários

sucumbenciais,  inseridos  na  legislação  trabalhista  com  o  advento  da  reforma,

representa o afastamento de “um degrau a mais do princípio da gratuidade e da

facilitação do acesso à justiça” (SILVA, H., 2017a, documento eletrônico).

Por  outro  lado,  vale  salientar  que  a  nova  figura  dos  honorários

sucumbenciais, no processo do trabalho, poderia conduzir à integral satisfação do

crédito demandado pelo empregado perante o Poder Judiciário, na medida em que
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os honorários de seu patrono seriam satisfeitos pelo próprio vencido e, não mais,

deduzidos de significativa parcela dos créditos reconhecidos em juízo.

Nesse sentido, Otávio Pinto e Silva reflete:

A ideia de impor à parte vencida o ônus de pagar os honorários advocatícios
em  favor  do  patrono  da  parte  vencedora  pode  até  ser  saudada  como
benéfica por assegurar ao trabalhador o recebimento integral de seu crédito,
sem a necessidade de sacrificar parte dos rendimentos para remunerar o
trabalho de seu advogado. (SILVA, O., 2019, p. 606).

Entretanto, mesmo com a novidade legislativa,  a figura dos honorários

sucumbenciais não afasta a possibilidade de sua cumulação com os contratuais ou

convencionados, porquanto possuem naturezas distintas, decorrendo de situações

jurídicas diversas41. Na lição de Leone Pereira e Mariana Dias da Costa do Amaral

(2019, p. 446), os honorários convencionados decorrem da autonomia da vontade,

sendo livremente pactuados entre o advogado e seu constituinte, ao passo que os

honorários sucumbenciais são estipulados na condenação, devendo, pois, o vencido

pagá-los ao advogado do vencedor da demanda judicial.

A esse respeito, Homero Batista Mateus da Silva, também afirma:

E talvez os trabalhadores já não tenham mais, por outro lado, de deixar
20%, 25% ou 30% de seus créditos retidos pelos escritórios para fins de
cobrança dos honorários contratuais, matéria estranha ao Juízo do trabalho,
claro, mas corriqueira nos corredores forenses. Seria mesmo uma prática
abusiva, a ser analisada pelos órgãos de ética da profissão, se o advogado
auferisse, simultaneamente, os honorários sucumbenciais, os assistenciais
e os contratuais. A conferir. (SILVA, H., 2017a, documento eletrônico).

A grande celeuma em torno da disciplina dos honorários sucumbenciais,

após a reforma trabalhista, no que diz respeito a sua constitucionalidade, à luz do

direito fundamental de acesso à justiça, reside na possibilidade de condenação do

trabalhador no pagamento dos honorários sucumbenciais, mesmo quando este for

beneficiário da justiça gratuita, havendo, também, a possibilidade de cobrança da

verba honorária ainda que em outro processo no qual o empregado tenha obtido

créditos capazes de suportar a despesa, segundo estabelece o § 4º, do art. 791-A,

do texto consolidado42.

41 Nesse  sentido,  o  art.  35,  §  1º,  do  Código  de  Ética  e  Disciplina  da  OAB:  “Os  honorários  da
sucumbência não excluem os contratados, porém devem ser levados em conta no acerto final com
o cliente ou constituinte, tendo sempre presente o que foi ajustado na aceitação da causa”.

42 § 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
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Nesse cenário, surgem os seguintes questionamentos: é constitucional, à

luz do direito fundamental de acesso à justiça, a previsão legal de condenação do

beneficiário  da  justiça  gratuita  quanto  aos  honorários  sucumbenciais?  É

constitucional  a  previsão  legal  de  dedução  dos  honorários  sucumbenciais  dos

créditos reconhecidos, pelo Poder Judiciário, como devidos ao trabalhador?

Carlos Henrique Bezerra Leite e Letícia Durval Leite, afirmam que

Sob a ótica do Direito Fundamental à Justiça Gratuita, a novel disposição da
CLT é flagrantemente inconstitucional,  pois  viola  o seu núcleo essencial,
visto  que  tal  instituto  foi  criado  justamente  para  possibilitar  o  Acesso  à
Justiça pelo cidadão pobre,  que não tem recursos suficientes para arcar
com os  custos  do  processo,  sendo  certo  que  no  caso  do  Processo  do
Trabalho,  especificamente,  a situação ainda se torna mais grave quando
lembramos que as verbas discutidas são, em regra, de natureza alimentícia.
(LEITE, C.; LEITE, L, 2019, p. 627).

André Araújo Molina, sobre a matéria, vai no mesmo sentido, ensinando

que

Uma  leitura  apressado  do  art.  791,  §  4º,  da  CLT,  pode  sugerir  que  os
beneficiários da gratuidade, tendo recebido qualquer valor no processo, de
qualquer  natureza  jurídica,  poderiam  ver  o  montante  penhorado  para
quitação dos honorários do advogado adversário. Porém, essa leitura seria
inconstitucional  e  ilegal,  na  medida  em que  o  art.  5º,  inciso  LXXIV,  da
Constituição, garante a justiça gratuita e integral aos necessitados, daí não
se admitir que alguém alcançado pelo direito em evidência seja, ao mesmo
tempo,  constrangido  a  pagar  as  despesas  do  processo,  enquanto  se
mantiver juridicamente pobre; é ilegal ainda, por violação do art. 98, § 1º, VI,
do CPC, de aplicação supletiva ao processo do trabalho (MOLINA, 2019, p.
650).

Ainda  nesse  contexto,  Rafael  Dias  Medeiros  assevera  que  a  nova

disposição da CLT

desconsidera a condição de insuficiência de recursos da parte ao impor, à
beneficiária da justiça gratuita, o pagamento das despesas processuais de
sucumbência até com empenho de créditos auferidos no mesmo processo
ou  em  outro  processo,  sem  que  tenha  havido  alteração  substancial  da
condição de pobreza, em total desconformidade com o art. 5º, LXXIV, da
Constituição Federal. (MEDEIROS, 2018, p. 94).

Não se deve perder de vista que as verbas demandadas perante a Justiça

do Trabalho, em sua maioria, detêm natureza salarial, tais como salários não pagos,

horas extras, adicionais de insalubridade e periculosidade etc. e, portanto, possuem

status superprivilegiado, segundo se extrai  da interpretação do art.  100, § 1º, da

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
(grifos nossos).
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Constituição Federal43, e do art. 186, caput, do Código Tributário Nacional44.

Entretanto, também é certo que verbas de outras naturezas também são

demandadas perante a Justiça do Trabalho, em especial de natureza indenizatória,

tais como as indenizações decorrentes de dano extrapatrimonial.

Assim  sendo,  eventual  dedução  da  verba  sucumbencial  dos  créditos

auferidos  em  juízo  pelo  trabalhador,  com  relação  àqueles  de  natureza  salarial,

estaria limitada pela impenhorabilidade de que dispõe o art. 833, IV, do CPC45.

Além  disso,  observa-se  que  a  nova  legislação,  também  no  que  diz

respeito  aos  honorários  sucumbenciais,  estabeleceu  critérios  distintos  e  mais

gravosos ao litigante perante a Justiça do Trabalho, relativamente ao alcance dos

benefícios da justiça gratuita, quanto ao pagamento da verba honorária. Assim é o

entendimento de André Araújo Molina:

Para o processo comum, a benesse proporcionada pela gratuidade alcança,
também,  “os  honorários  do  advogado  e  do  perito  e  a  remuneração  do
intérprete ou do tradutor nomeado” (art. 98, § 1º, do CPC), já o novel art.
791-A, § 4º, da CLT, ressalva que os honorários advocatícios são devidos
pelo sucumbente, ainda que beneficiário da justiça gratuita, desde que ele
tenha obtido judicialmente, mesmo que em outra ação, créditos capazes de
suportar a despesa. (MOLINA, 2019, p. 647).

Resta  evidente,  portanto,  quanto  ao alcance  dos  benefícios  da justiça

gratuita e no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, nítida distinção entre o

tratamento dado pela legislação processual civil e pela CLT, após o advento da Lei

nº  13.467/2017,  o  que  poderia,  em  tese,  vulnerar  o  princípio  constitucional  da

isonomia, na medida em que atribui consequências jurídicas diferentes a pessoas

que se apresentam em idêntica condição jurídica, figurando, pois, como litigantes

perante o Poder Judiciário.

Nessa senda, a Procuradoria-Geral da República assim apresentou seus

43 §  1º.  Os  débitos  de  natureza  alimentícia  compreendem  aqueles  decorrentes  de  salários,
vencimentos,  proventos,  pensões  e  suas  complementações,  benefícios  previdenciários  e
indenizações  por  morte  ou  por  invalidez,  fundadas  em  responsabilidade  civil,  em  virtude  de
sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais
débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo.  

44 Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua
constituição,  ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de
trabalho. 

45 Art. 833. São impenhoráveis:
[…]
IV -  os vencimentos,  os subsídios,  os soldos,  os salários,  as remunerações,  os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro  e destinadas ao sustento  do devedor e de sua família,  os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
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argumentos na exordial da ADI 5766:

O problema aqui reside em que o art.  791-A, §4º,  da CLT, condiciona a
própria  suspensão  de  exigibilidade  dos  honorários  advocatícios  de
sucumbência  a  inexistência  de  crédito  trabalhista  capaz  de  suportar  a
despesa.  Contraditoriamente  mais  restritiva  à  concessão  de  gratuidade
judiciária do que a norma processual civil, dispõe a norma reformista que a
obrigação de custear honorários advocatícios de sucumbência  ficará sob
condição suspensiva de exigibilidade, “desde que [o beneficiário de justiça
gratuita] não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos
capazes de suportar a despesa.

No tocante à disciplina dos honorários sucumbenciais e de sua cobrança

do hipossuficiente,  isso  é,  do  beneficiário  da  justiça  gratuita,  o  ministro  Roberto

Barroso, na relatoria da mencionada ADI 5766, assentou a seguinte tese:

A cobrança de honorários sucumbenciais do hipossuficiente  poderá incidir:
(i)  sobre verbas não alimentares,  a  exemplo de indenizações por  danos
morais, em sua integralidade; e (ii) sobre o percentual de até 30% do valor
que exceder ao teto do Regime Geral de Previdência Social, mesmo quando
pertinente a verbas remuneratórias.

Dessa forma, a interpretação encontrada pelo ministro relator demonstra

não haver inconstitucionalidade no texto do art. 791-A, da CLT, inclusive no tocante

ao § 4º desse dispositivo. Entretanto, é de se destacar a limitação da cobrança dos

honorários periciais do hipossuficiente, que poderá recair integralmente sobre verbas

de natureza não alimentar e, parcialmente, sobre 30% das verbas que excedam o

teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, mesmo em se tratando

de verbas de natureza salarial.

Gustavo Filipe Garcia Barbosa ,por sua vez, pontua que

A interpretação  conforme  a  Constituição  desse  dispositivo  deve  ser  no
sentido de que apenas quando os créditos obtidos em juízo (ainda que em
outro processo) não forem imprescindíveis à subsistência do beneficiário da
justiça gratuita e de sua família (art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/1988), é que
ele pode ser obrigado a efetuar o pagamento dos honorários advocatícios.
(BARBOSA, 2020, p. 368).

Quanto aos honorários sucumbenciais,  portanto,  é de se notar que as

alterações promovidas com o advento da Lei nº 13.467/2017, por si, não padecem

de inconstitucionalidade material, especificamente frente ao direito fundamental de

acesso à justiça, embora não se negue que as limitações acrescidas ao texto da CLT

possam representar, eventualmente, certa restrição ao pleno exercício desse direito

perante o Poder Judiciário, na medida em que pode afastar a litigação na Justiça do

Trabalho, em razão do temor na condenação no pagamento dessa despesa.

Por outro lado, o cabimento dos honorários sucumbenciais no processo
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do trabalho também representa avanço na legislação trabalhista, porquanto tem por

objetivo,  também,  a  digna  remuneração  dos  advogados,  sem que  o  empregado

tenha de deduzir parcela de seu crédito a título de verba honorária, com a ressalva

de que também é possível a cumulação de honorários sucumbenciais e daqueles

convencionados pelas partes.

Entretanto,  é  certo  que  a  nova  previsão  legislativa  de  dedução  dos

honorários  advocatícios  devidos  ao  procurador  da  parte  contrária  a  partir  dos

créditos auferidos pelo hipossuficiente em juízo, representa, nesse particular, nítida

vulneração ao direito fundamental de acesso à justiça, necessitando, pois, de melhor

interpretação conforme a Constituição, de modo a se estabelecer critérios objetivos

para a cobrança dessa verba, sem que sejam atingidas verbas de natureza salarial

ou imprescindíveis à subsistência do trabalhador ou de sua família.
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CONCLUSÃO

A reforma trabalhista promovida pela Lei nº 13.467/2017 trouxe, ao direito

do trabalho e ao processo do trabalho, diversas inovações, por meio da alteração de

aproximadamente  uma  centena  de  dispositivos  da  Consolidação  das  Leis  do

Trabalho, vigente no ordenamento jurídico brasileiro desde o ano de 1943, em meio

a um cenário no qual sociedade brasileira, prioritariamente rural, migrava para um

ambiente de urbanização e industrialização.

Nessa mesma quadra histórica, a partir da Constituição de 1946, a Justiça

do Trabalho, inicialmente um órgão administrativo, vinculado ao Poder Executivo,

passa  a  integrar  a  estrutura  do  Poder  Judiciário,  tendo  por  competência  a

conciliação e julgamento dos dissídios individuais ou coletivos, entre empregados e

empregadores, decorrentes das relações de emprego.

Partindo  da  investigação  acerca  dos  Direitos  Humanos  e  dos  direitos

fundamentais, sua contextualização e antecedentes históricos desde a Idade Média,

passando pelos  principais  documentos  e  declarações de direitos  produzidos nos

Estados  Unidos  da  América  e  na  Europa,  bem  como  no  âmbito  do  direito

internacional, até o ordenamento jurídico brasileiro inaugurado com a Constituição

da República Federativa do Brasil de 1988, o presente trabalho objetivou demonstrar

a historicidade dos Direitos Humanos e, também, dos direitos fundamentais.

Embora  possam,  em  uma  primeira  análise,  parecer  sinônimas,  as

expressões “Direitos Humanos” e “direitos fundamentais” apresentam, para efeitos

didáticos,  importante  distinção,  conforme o  plano normativo  em que se  inserem,

segundo entende a maioria da doutrina sobre a matéria.

Nesse sentido, a expressão “Direitos Humanos” tem papel predominante

à luz do direito internacional, norteando o conjunto dos direitos inerentes à condição

do  próprio  homem,  conforme  previstos  em  instrumentos  internacionais  e

supranacionais, independentemente da vinculação jurídica individual ou coletiva de

seus destinatários a um determinado Estado soberano, ao passo que a expressão

“direitos fundamentais” denotam, prioritariamente, o conjunto dos direitos positivados

no  ordenamento  jurídico  de  um determinado  Estado,  atribuídos  a  indivíduos  ou

grupos de indivíduos de forma específica.
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Superadas  essas  distinções  terminológicas,  também  para  efeitos

meramente  didáticos,  os  direitos  fundamentais  são  classificados,  pela  doutrina

moderna,  em gerações ou dimensões,  conforme a  sua consolidação histórica,  a

partir  dos direitos repressores do poder estatal  sobre as liberdades do indivíduo,

prosseguindo pelos direitos identificados como prestações positivas do Estado para

a  atenuação  das  desigualdades  e  promoção  da  igualdade  social  e,  por  fim,

chegando aos direitos metaindividuais ou de titularidade difusa ou coletiva, que têm

por destinatários o gênero humano e sua própria existência.

Nesse  contexto,  o  direito  de  acesso  à  justiça,  presente  tanto  nos

instrumentos  supranacionais  e  internacionais  de  Direitos  Humanos  quanto  no

ordenamento jurídico interno brasileiro, sendo, assim, ao mesmo tempo, um Direito

Humano e um direito fundamental, afigura-se como importante instrumento colocado

à disposição do cidadão para a defesa de seus demais direitos, que eventualmente

tenham sido vulnerados pelo próprio Estado ou por terceiros.

Esse direito fundamental tem por principal expressão a assunção, pelo

Estado, do monopólio da jurisdição na resolução dos conflitos verificados entre os

cidadãos  e  entre  estes  e  o  próprio  Estado,  ressalvadas  hipóteses  legalmente

autorizadas de autocomposição ou autotutela.

Especificamente  no  âmbito  da  tutela  dos  direitos  sociais  dos

trabalhadores, o Estado brasileiro coloca à disposição do cidadão um ramo próprio

do Poder Judiciário da União, qual seja, a Justiça do Trabalho que, sob a vigência da

Constituição de 1988, tem competência mais alargada do que a que originalmente

lhe fora atribuída pela Carta de 1946, em especial após a Emenda Constitucional nº

45/2004, para processamento e julgamento das lides decorrentes das relações de

emprego e de trabalho, o exercício do direito de greve, a representação sindical,

danos  morais  e  extrapatrimoniais  decorrentes  das  relações  de  trabalho,  dentre

outras controvérsias decorrentes dessas relações, conforme dispõe o art.  114 da

Constituição Federal.

O  exercício  do  direito  de  acesso  à  justiça,  entretanto,  pode  sofrer

limitações ou obstáculos  de legais  ou  mesmo práticos,  especialmente  de ordem

econômica,  social  e  cultural,  impondo  ao  Estado  a  adoção  de  medidas  que

objetivem a minoração ou a superação desses obstáculos.



121

No âmbito da Justiça do Trabalho, tradicionalmente o Estado brasileiro

conferiu  ao  trabalhador  o  acesso  à  jurisdição  por  meio  de  três  principais

instrumentos,  quais sejam,  a justiça  gratuita,  a  assistência  judiciária  gratuita  e  o

instituto do jus postulandi.

Com o advento da reforma trabalhista introduzida pela Lei nº 13.467/2017,

substanciais  alterações  foram verificadas  no  direito  processual  do  trabalho,  com

relação ao exercício do direito de acesso à justiça pelo trabalhador,  em especial

quanto  a  três  aspectos  principais,  a  saber,  os  benefícios  da  justiça  gratuita,  o

pagamento dos honorários periciais e a condenação no pagamento de honorários

advocatícios de sucumbência.

Relativamente à justiça gratuita, a reforma trabalhista inovou no sentido

de estabelecer  critério  objetivo  para  o  deferimento  desse benefício,  qual  seja,  a

percepção, pelo trabalhador, de salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos

benefícios  do Regime Geral  de  Previdência  Social  ou,  então,  exigindo prova  da

insuficiência  de  recursos  para  pagamento  das  custas  do  processo,  o  que  pode

também ser estendido à pessoa jurídica litigante perante a Justiça do Trabalho.

No tocante aos honorários periciais, o novo regramento legislativo passou

a prever  que o pagamento  destes  é  devido  também pelo  beneficiário  da  justiça

gratuita, quando sucumbente na pretensão objeto da perícia.

Já no que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, a grande

inovação  da  reforma  trabalhista  é  a  própria  previsão  desse  instituto,  até  então

inexistente no processo do trabalho. Além disso, a reforma também estabelece a

condenação do litigante beneficiário da justiça gratuita no pagamento dos honorários

ao advogado da parte contrária.

Surgem,  nessa  senda,  importantes  questionamentos  sobre  a

compatibilidade  das  alterações  promovidas  pela  reforma  com  o  texto  da

Constituição, à luz do direito fundamental de acesso à justiça.

Não se deve perder de vista que, em um primeiro momento, o principal

objetivo  da  reforma  trabalhista,  especificamente  no  que  diz  respeito  a  essas

alterações,  foi  a  redução  da  litigiosidade,  bem  como  reduzir  a  abusividade  na

litigação,  especialmente  a  prever  critérios  mais  restritos  para  a  obtenção  da

gratuidade  judiciária,  bem como sanções  de  natureza  pecuniária  para  eventuais
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abusos  que  fossem  verificados  nas  lides  levadas  à  apreciação  da  Justiça  do

Trabalho.

A constitucionalidade dessas alterações já foi  questionada em sede de

controle concentrado, perante o Supremo Tribunal Federal, pela Procuradoria-Geral

da República, com o ajuizamento da ADI 5766, sob relatoria do Ministro Roberto

Barroso, ainda pendente de julgamento pelo Plenário da Suprema Corte.

A despeito  da  novidade  dos temas  e  da  ausência  de  pronunciamento

definitivo  do  Supremo  Tribunal  Federal  até  o  momento,  caberá  à  doutrina  e  à

aplicação  das  normas  aos  casos  concretos,  pelo  Poder  Judiciário,  nortear  o

entendimento  até  definitiva  pacificação  pela  via  do  controle  concentrado  de

constitucionalidade.

Os  direitos  fundamentais,  conforme  elencados  na  Constituição  da

República, compõem parte do núcleo duro e imutável da Carta, a teor do quanto

dispõe o § 4º, de seu art. 60. Segundo essa previsão constitucional, é proibida a

deliberação de proposta de emenda ao seu texto tendente a abolir,  também, os

direitos e garantias individuais,  sendo,  pois,  vedado ao constituinte reformador a

extinção desses direitos, por meio do processo de emenda à Constituição.

Com maior rigor, ainda, deve ser vedado ao legislador infraconstitucional

a  edição  de  norma  jurídica  que  tenha  por  objetivo  a  erosão  dos  direitos

fundamentais  plasmados  no  texto  constitucional,  no  que  tange  aos  direitos  e

garantias  fundamentais,  sob  pena  de  caracterizar-se  em  inconstitucionalidade

material da norma editada.

É certo, entretanto, que não há vedação constitucional quanto à edição de

norma que, embora possa configurar restrição pontual quanto ao exercício de certos

direitos, não o impeça por completo.

Nesse sentido,  embora as disposições contidas na reforma trabalhista,

em um primeiro momento, possam parecer um obstáculo intransponível ao pleno

exercício do direito fundamental de acesso à justiça, compreende-se, após análise

mais  aprofundada  do  tema,  que  o  novo  regramento,  quanto  às  inovações

investigadas, tendem a representar, meramente, pontuais restrições a esse direito

que,  na  prática,  desincentivarão  a  litigação  abusiva  que,  com  frequência,  era

observável, pela experiência, perante a Justiça do Trabalho.
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O estabelecimento de critérios objetivos para a concessão dos benefícios

da justiça gratuita,  conforme atual previsão do art.  790, §§ 3º e 4º,  da CLT, não

afastam,  por  si,  o direito  de gozo desses benefícios,  mais ainda porque não há

impossibilidade de aplicação subsidiária, ao processo do trabalho, do que dispõe o

art.  98,  caput,  do CPC, por força do art.  769 do texto consolidado,  sendo,  pois,

suficiente ao trabalhador a mera declaração de hipossuficiência econômica para fins

de obtenção desses benefícios.

Melhor sorte, entretanto, não assiste às alterações promovidas na CLT no

que  diz  respeito  à  responsabilização  do  beneficiário  da  justiça  gratuita  pelo

pagamento  dos  honorários  periciais,  quando  sucumbente  no  objeto  da  perícia,

porquanto essa disposição poderia configurar óbice ao pleno direito de acesso do

trabalhador  à  justiça,  já  que  poderia  ser  penalizado  em  razão  de  eventual

sucumbência no objeto da perícia, ainda que provida de fundamentos fáticos. Vale

salientar que, no âmbito do processo civil, o beneficiário da justiça gratuita é isento

do pagamento dos honorários periciais, nos termos do art.  98, § 1º, VI, do CPC,

sendo, também, injustificável tratamento díspar entre aquele que litigam perante a

justiça comum e a Justiça do Trabalho, considerando-se, ainda, a natureza dos bens

da vida perseguidos no processo laboral, sob o prisma do princípio da isonomia.

Por  fim,  no que diz  respeito  aos honorários de sucumbência,  é de se

observar que a matéria representou grande inovação no processo do trabalho, na

medida em que, até o advento da Lei nº 13.467/2017, não era cabível, em regra, a

aplicação  dos  honorários  advocatícios  em  razão  da  mera  sucumbência  para  a

remuneração dos profissionais do direito em atuação perante a Justiça do Trabalho,

especificamente nos litígios decorrentes das relações de emprego e das relações de

trabalho.

No  cenário  anterior  à  reforma,  os  advogados  das  partes  eram

remunerados  somente  por  meio  de  seus  honorários  contratuais,  os  quais

frequentemente  eram descontados dos créditos  recebidos pelos  empregados em

razão do reconhecimento de seus direitos, importando em significativa redução do

valor a ser recebido, representando, assim, insuficiente reparação dos direitos que

lhe foram violados e cuja violação restou reconhecida judicialmente.

Com  o  advento  da  Lei  nº  13.467/2017,  entretanto,  os  honorários
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sucumbenciais passam a figurar também do processo do trabalho, sendo devidos

pelo  vencido  ao  advogado  da  parte  vencedora,  na  proporção  do  quanto  tiver

sucumbido na ação.

Entretanto, é de se pontuar que os créditos recebidos pelo empregado

nas ações ajuizadas perante a Justiça do Trabalho possuem, em regra, natureza

salarial, decorrentes de verbas que não foram corretamente adimplidas no curso do

contrato de trabalho, ao passo que os honorários sucumbenciais detêm natureza de

despesa processual. Assim sendo, considerando que as verbas de natureza salarial

têm status superprivilegiado para o direito  brasileiro,  sendo, pois,  impenhoráveis,

salvo as exceções legais (art. 833, §§ 1º e 2º, do CPC), deve ser questionado se

eventuais honorários sucumbenciais poderão ser deduzidos desse numerário.

Dessa  forma,  embora  a  nova  disciplina  dos  honorários  sucumbenciais

represente  inegável  avanço  na  legislação  trabalhista,  com  relação  à  justa

remuneração dos advogados que patrocinam as causas dos litigantes  perante  a

Justiça do Trabalho, melhor interpretação deverá ser dada aos novos dispositivos da

CLT,  de  conformidade à  Constituição Federal,  para  que não haja  vulneração do

direito fundamental de acesso à justiça, por meio do estabelecimento de critérios

objetivos para a cobrança desses honorários, sem que, com isso, sejam atingidas

verbas  de  natureza  salarial  ou  que  sejam  imprescindíveis  à  subsistência  do

trabalhador ou de sua família.

É certo que as controvérsias quanto aos temas abordados não serão, de

imediato,  sanadas.  Até  que  o  Supremo  Tribunal  Federal,  a  quem  compete

precipuamente  a  guarda  da  Constituição,  pronuncie-se  definitivamente  sobre  a

constitucionalidade  dessas  matérias,  haverá  posições  díspares  na  doutrina  e  na

jurisprudência, ante sua complexidade e os impactos sociais e econômicos que as

envolvem.
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