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Simpósio: 37 - GLOBALIZAÇÃO E O MUNDO DO TRABALHO: EXERCÍCIO DE 
CIDADANIA PARA REIVINDICAÇÕES DE MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO 
 
RESUMO: O presente trabalho tem o condão de fazer algumas análises, no contexto do regime 
processual antes e após o advento da Lei 13.467/2017 (Reforma Trabalhista), a respeito da 
questão da vulnerabilidade processual do trabalhador ao acessar a justiça do trabalho, 
principalmente quando o faz por meio do Jus Postuland, o estado de vulnerabilidade processual 
do trabalhador é o núcleo do problema do presente tema, uma vez que, com o advento da Lei 
em questão, houve limitações de natureza processuais para o acesso à justiça do trabalho e, 
consequentemente, atingiu de maneira reflexa o pleno gozo dos direitos materiais trabalhistas, 
reconhecidos pela Constituição. É imperioso analisar a abrangência da vulnerabilidade do 
trabalhador na relação processual trabalhista, esmiuçando a origem, o conceito, as vertentes, as 
classificações, relacionando-a ao contexto das mudanças substanciais instituídas pela Reforma 
Trabalhista, em especial, sobre encargos processuais que a Lei em epígrafe impôs ao 
trabalhador deve se submeter para que poça, ao menos em tese, gozar de maneira plena seus 
direitos trabalhistas. A vulnerabilidade do empregado decorre da própria relação transversal 
jurídica trabalhista, dado ao estudo harmônico das características que lastreiam o conceito de 
empregado e empregador, sendo como a preponderante, a subordinação jurídica, a qual não 
deveria ser estudada sob o prisma somente objetivo do instituto, mas sim observando os 
fundamentos da Constituição da República. O presente artigo utilizará a abordagem qualitativa 
e pesquisa descritiva, uma vez que procura estudar o fenômeno do objeto em epígrafe, sua 
natureza, suas características, causas, relações e conexões com outros fenômenos consequentes 
das alterações realizadas pela Reforma Trabalhista, o método de pesquisa aplicado foi o método 
dialético. Como resultado da pesquisa desenvolvida, constata-se manifesta violação aos 
princípios constitucionais que protegem o trabalhador, bem como o princípio da 
inafastabilidade da jurisdição, quando do advento da Reforma Trabalhista 2017, tornou ineficaz 
o instituto do benefício da justiça gratuita, um dos mecanismos mais importantes para a garantia 
do acesso à justiça bem como os dispositivos objetos da ADIn 5766, quais sejam, arts. 790-B, 
caput e § 4º; 791-A, § 4º, e 844, § 2º, do Decreto-lei 5.452, de 1º de maio de 1943. 
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