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CARACTERÍSTICAS DO NOVO PROCESSO DO 

TRABALHO PÓS REFORMA

• Racionalização Judicial – mudança integral do 
paradigma da prestação jurisdicional (sistema do 
precedente ):
o Direito do cidadão – duplo grau de jurisdição (revisão da 

sentença de um juiz por um colegiado);

o Direito do Estado Federado – aplicação uniforme da lei federal 
(acesso ao órgão de cúpula da JT para uniformização da 
jurisprudência).

o Recurso aos meios alternativos de composição dos conflitos –
conciliação (jurisdição voluntária de homologação dos acordos 
extrajudiciais), mediação (negociação coletiva com parâmetros 
claros) e arbitragem (empregados de maiores salários). 

• Simplificação Recursal – término do processo 
“bumerangue” (descida de RR para uniformização 
regional) e foco no efeito vinculante das decisões do TST 
em IRR.  

• Responsabilização Processual – honorários e multas para 
empregadores, empregados e testemunhas por conduta 
dolosa e “aventuras judiciais”. 



A RACIONALIZAÇÃO JUDICIAL 

PROMOVIDA PELA REFORMA

Critério de Transcendência do Recurso de Revista –
regulamentação da MP 2.226/01 pela Lei 13.467/17, 
densificando os parâmetros e o procedimento:

o Espécies de transcendência:

• Jurídica – matérias novas (ainda não pacificadas pela SDI-1);

• Política – matérias velhas (contrariadas pelos TRTs);

• Econômica – esgrimida pelo empregador (valor alto da 
causa, ACPs e substituição processual);

• Social – esgrimida pelo empregado (direito social 
constitucionalmente garantido);

o Procedimento:

• Transcendência nas Turmas – despacho do relator ou 
decisão colegiada irrecorrível (sem sustentação oral nos AI, 
triagem dos RR transcendentes, desafogando as Turmas);

• Incidente de Recursos Repetitivos na SDI-1 – uniformização 
dos temas selecionados nas Turmas nos quais divirjam, pela 
SDI-1 (com efeito vinculante).



O DESAFOGAMENTO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

PROMOVIDO PELA REFORMA

• Causas de um aparente e eventual crescimento da 

demanda:

o Jurisdição voluntária trabalhista – pretensão à homologação 

das demissões pela JT (acordos extrajudiciais);

o Contestações às Leis da Reforma (13.429 e 13.467/17) – ações 

e recursos contestando a constitucionalidade das leis (controle 

difuso).

• Motivos da redução paulatina das demandas:

o Segurança jurídica dos novos marcos regulatórios – regras 

claras diminuem os conflitos e os recursos por decisões judiciais 

ativistas (além do caráter vinculante das decisões do TST);

o Prestígio aos meios alternativos de composição de conflitos –

representantes dos empregados nas empresas, negociação 

coletiva e arbitragem (compondo fora do Judiciário).


