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RESUMO
Analisamos um projeto de cooperação judiciária entre juízes e procuradores do trabalho em
desenvolvimento no TRT da 1ª Região. Nosso recorte teórico vem de Habermas, Luhmann, Weber,
Gerlero, Dinamaraco, Bedaque, Mello e Santos que desenvolveu a tese sobre Parceirização Jurisdicional
Trabalhista. Para compreender esta dinâmica interacional, utilizamos revisão bibliográfica e visita à
escola judicial para coletar dados. Neste contexto, supomos que a gestão compartilhada de conflitos
trabalhistas pode melhorar a eficiência do sistema de justiça, através de hermenêutica adequada dos
fatos e instrumentalidade social do processo e das técnicas processuais. A cooperação judiciária
proposta requer comprometimento dos atores sociais envolvidos. Por conta disto, destacamos o papel
das Escolas Judiciais como centros de formação continuada de juízes e procuradores. Ao final,
pretendemos verificar a funcionalidade do sistema de justiça sob a ótica dos direitos humanos.
Palavras-chave: parceirização, cooperação, diálogo, instrumentalidade social do processo.

ABSTRACT
We analyzed a judicial cooperation project between judges and prosecutors from labor court developing
in the TRT of the 1st Region. Our theoretical framework comes from Habermas, Luhmann, Weber,
Gerlero, Dinamaraco, Bedaque, Mello and Santos who developed the thesis on Jurisdictional
Cooperation of Labour. To understand the interaction dynamics, we use literature review and a visit to
judicial school to collect informations. In this context, we assume that the shared management of labor
disputes can improve the efficiency of the justice system, through proper hermeneutics of facts and
social instrumentality of the process and procedural techniques. Judicial cooperation proposal requires
commitment of social actors involved. Because of this, we highlight the role of Judicial Schools as
continuing training centers for judges and prosecutors. In the end, we intend to verify the functionality
of the justice system from the perspective of human rights.
Keywords: cooperation, dialogue, social instrumentality of the process.
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INTRODUÇÃO
Comunicamos um projeto de pesquisa em andamento no Programa de Pós-Graduação
em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Ação comunicativa no sistema
de jurisdição trabalhista foi o tema escolhido. Assim, investigamos um movimento de
aproximação entre juízes e procuradores do trabalho como forma de aprimorar o
funcionamento sistêmico de suas instituições, através da ação cooperada em lides de impacto
351

coletivo.
A ampliação dos direitos sociais dos trabalhadores, o crescimento das demandas
trabalhistas e a atual configuração institucional da Justiça do Trabalho e do Ministério Público
do Trabalho, levam procuradores e juízes a um protagonismo sem precedentes. Neste contexto,
julgamos relevante investigar as transformações culturais neste ambiente institucional com
forte impacto nas relações sociais trabalhistas.

DIALÉTICA PROCESSUAL
O contraditório integra o conceito de ampla defesa constitucionalmente assegurado.
Manifestando-se uma das partes na relação processual, à outra é assegurado o direito de
manifestação. A alternância de turnos de fala na dinâmica processual é condição de validade
regular do processo. A contradição recíproca de argumentos vai preparando o caminho para a
decisão judicial, síntese do silogismo praticado entre os sujeitos do processo. Cuida-se, pois, de
verdadeira garantia processual das partes e forma de legitimação da decisão judicial a ser
proferida. Desta forma, observamos na relação processual dialética uma lógica discursiva de
participação.
Diante de casos difíceis com repercussão coletiva, podemos intuir um tipo de
contraditório particular. Na jurisdição trabalhista, por exemplo, vigora o princípio da
conciliação gerando uma dinâmica especial para a solução de conflitos trabalhistas. Neste
sentido, Enoque Ribeiro dos Santos (2012) invoca uma nova lógica de comunicação e
participação processual: solução dialógica dos conflitos coletivos. Para compreender esta
proposta, passemos à análise da participação dialógica em juízo.

PARCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA: COOPERAÇÃO NO SISTEMA JUDICIÁRIO
MELLO, Marcelo Pereira de ; CALLEGARI, José Antonio

Salvador BA: UCSal, 8 a 10 de Outubro de 2014,
ISSN 2316-266X, n.3, v. 15, p. 350-361

PARTICIPAÇÃO DIALÓGICA NO PROCESSO
Santos (2012) analisa a interação subjetiva na relação processual. Nela, sujeitos
processuais desenvolveriam uma racionalidade comunicativa emancipadora (HABERMAS,
2003). Neste ponto, intuímos existir uma interação comunicativa no interior de sistemas
autorreferentes e operacionalmente fechados (LUHMANN, 2009).
Para o autor, existiria um novo paradigma de ação, através do qual os sujeitos interagem
visando um entendimento comum. Com apoio em Paulo Freire, o professor Enoque defende
este novo modelo de ação coordenada, participativa e consensual como elemento indutor do
reconhecimento da pessoa como sujeito de direito e dignidade existencial.
Importa considerar não somente o direito de participação em contraditório e sim uma
participação comunicativa que viabilize soluções judiciais capazes de encerrar não somente a
lide processualizada, mas também a lide social produtora de dissensos.

JURISDIÇÃO COOPERADA
Supomos que a aproximação de juízes e procuradores do trabalho pode impactar a
cultura das instituições às quais pertencem. A gestão compartilhada de conflitos com
repercussão coletiva produziria soluções adequadas para conflitos com grande repercussão
social e econômica.
Diante desta hipótese, analisamos o caso concreto ocorrido no Estado do Paraná, onde
juízes do trabalho e procurador do trabalho levaram a termo um processo coletivo. Atuaram em
conjunto com o escopo de solucionar a crise econômico-financeira de um hospital. Ao final,
recuperou-se a saúde financeira da empresa, evitou-se dispensa de empregados, foram quitados
os débitos trabalhistas, ampliou-se a contratação de pessoal e foi mantida a prestação de
serviços de saúde à população da região.
Para entender o caso, notamos que a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do
Trabalho integram o sistema de justiça trabalhista. Neste sentido, supomos existir uma unidade
sistêmica que os aproxima, em que pesem as diferenças que os especializam segundo suas
expertises técnicas. Haveria uma unidade sistêmica e uma diferenciação funcional
separando-os em subsistemas que se comunicam normativamente.
No exercício de suas funções, supomos cada um deles como observador sistêmico,
reduzindo complexidades e produzindo decisões no âmbito de suas competências. Com apoio
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em Luhmann (2009) realizamos uma leitura sociológica deste movimento de aproximação
interinstitucional.
Na jurisdição trabalhista, existem normas de proteção do trabalhador e de promoção
social que são informadas pelo princípio do não retrocesso social. Ele atua como obstáculo para
a redução de direitos, evidenciando o seu aspecto estático. Em contrapartida, podemos supor
outro movimento que informa a melhoria constante das condições sociais dos trabalhadores. A
ele, podemos chamar princípio da progressão social. Revelaria o outro lado da moeda, o seu
caráter dinâmico. Isto porque, a melhoria progressiva das condições de vida é justa expectativa
do cidadão, incluindo por certo a pessoa do trabalhador. É neste contexto de proteção e
promoção dos direitos sociais dos trabalhadores e de compreensão da função social da empresa
que iremos analisar a atuação de juízes e procuradores do trabalho.
A cooperação sugerida evidencia uma nova forma de interpretar os conflitos
trabalhistas. A visão tradicional da lide individualizada passa a conviver com outra focada na
lide coletiva, mesmo que pulverizada em centenas de ações trabalhistas diluídas nas varas
judiciais. Neste sentido, a hermenêutica da norma passa a conviver com a hermenêutica do
caso, de onde o juiz pode extrair o domínio da causa e a fórmula jurídica mais adequada ao caso
concreto sob sua jurisdição.
A realidade observada sugere um tipo de relação dialógica (SANTOS, 2012), baseada
na ação de entendimento (HABERMAS, 2003) entre os envolvidos. A cooperação
interinstitucional, decorrente deste ativismo socialmente comprometido, leva em consideração
o telos institucional, projetando efeitos na cultura organizacional da Justiça do Trabalho e do
Ministério Público do Trabalho. O desempenho comunicativo destes atores sociais pode induzir
novas formas de observar e solucionar conflitos apreendidos pelo sistema de justiça.

PARCEIRIZAÇÃO E COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA
A parceirização trabalhista é o resultado do acoplamento estrutural entre sistemas
parciais: Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho. Neste acomplamento,
percebemos dois níveis de comunicação:
a)

Objetivo: comunicação sistêmica;

b)

Subjetivo: comunicação entre seus agentes: juízes, procuradores e partes;

A comunicação estabelecida possui dois sentidos:
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a)

Influência da cultura institucional sobre a conduta de seus agentes,

segundo o telos de cada sistema parcial (valores institucionais);
b)

Influência sobre a cultura organizacional conforme as referências

subjetivas de cada agente e a forma particular como eles interpretam casos
judicializados – hermenêutica do caso.
Este novo paradigma de atuação levaria a uma gestão processual menos burocrática,
considerando a dinâmica social envolvida em questões trabalhistas. Esta nova razão processual
facilitaria a promoção de direitos e a efetividade do acesso à justiça naquilo que Santos (2012)
denominou gestão processual compartilhada.
Uma gestão assim compartilhada tem um fim social, uma vez que viabilizaria os direitos
sociais dos trabalhadores e a preservação da empresa em situações de crise. Como paradigma
de gestão, o sucesso da parceirização trabalhista depende da criação de mecanismo de
compensação para juízes e procuradores (WEBER, 1974). Dentre eles, destacamos a criação de
metodologia adequada de avaliação de desempenho, na qual soluções alternativas de conflitos
coletivos tenham um peso maior do que as soluções de conflitos individuais do trabalho. Assim
pensamos, porque a lógica de resolução de conflitos com repercussão coletiva requer um
dispêndio de tempo e esforços consideráveis.
Os processos de parceirização trabalhista, neste contexto, servem para atacar de frente o
problema da externalização de custos empresariais e da baixa efetividade dos direitos sociais
dos trabalhadores. Como resultante da ação comunicativa voltada para o entendimento
(HABERMAS, 2003), a parceirização trabalhista é uma forma alternativa de resolução de
conflitos de natureza coletiva. Considerando o congestionamento crônico nas varas
trabalhistas, propostas de cooperação no sistema de justiça podem integrar as políticas de
gestão judiciária de apoio ao primeiro grau de jurisdição.
Diante da crise de eficiência deste Sistema, o Estado promoveu a chamada Reforma do
Poder Judiciário, mediante a Emenda Constitucional nº 45/04. Através dela, foi ampliada a
competência da Justiça do Trabalho e criado o Conselho Nacional de Justiça que, por sua vez,
implantou o modelo de gestão judiciária. O modelo de gestão, em progressiva fase de
aperfeiçoamento, integra o projeto de reforma administrativa levado a cabo com a Emenda
Constitucional nº 19/98.
Tais Emendas Constitucionais estabeleceram novos paradigmas de gestão pública
focados na legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoável duração
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do processo. Esperava-se com isto ampliar a eficiência administrativa e inaugurar uma cultura
da administração pública gerencial no Poder Judiciário, mediante planejamento anual de suas
atividades, estabelecimento de metas institucionais e monitoramento da produção judiciária
através de indicadores de desempenho.
Tradicionalmente, os Juízes atuam em processos cujas partes são autor e réu
considerados individualmente. Os membros do Ministério Público, por sua vez, atuam
rotineiramente em causas de interesse coletivo. A doutrina distingue estes dois tipos de ação,
nomeando as primeiras como processos atomizados; e os segundos como processos
moleculares.
Em tempos de crise de eficiência, o legislador vem testando várias formas de
modernização do sistema de justiça. Assim, reformas constitucionais, reformas processuais,
reestruturação do Poder Judiciário e do Ministério Público compõem o cenário em busca da
eficiência necessária para garantir o acesso dos cidadãos à Justiça. No entanto, os paradigmas
formais de resolução de conflitos mostram-se insuficientes para estabilizar o funcionamento
deste subsistema social. Por conta disto, ampliam-se as discussões sobre meios alternativos de
solução de conflitos, tais como medição, arbitragem e conciliação. Neste contexto, o
deslocamento do foco para a interpretação de conflitos de massa, em suas várias formas de
manifestação, e adequada solução deles é oportuno e relevante.
É neste contexto, que Santos (2012) propõe novas formas de resolução de conflitos
trabalhistas de natureza coletiva: parceirização jurisdicional trabalhista. Analisando as Leis
7.347/1985 e 8.078/1990, que para o autor funcionam como “pedra de toque” de sua tese,
sugere que elas “atribuem maiores poderes ao magistrado no processo coletivo” permitindo-lhe
promover a efetividade da jurisdição em conexão com os membros do Ministério Público do
Trabalho. Esta abertura normativa, facilita o acoplamento destes sistemas parciais
(LUHMANN, 2009), cuja atuação conjunta permite a interação de suas expertises, otimizando
a resolução dos conflitos desta natureza.
Além destas balizas normativas, o autor refere-se ao Anteprojeto de Código Brasileiro
de Processos Coletivos como indicador de mudanças necessárias para efetivação dos direitos
sociais. Para ele, os processos individualizados seguem formas rígidas, enquanto os processos
coletivos são informados por uma lógica mais aberta e flexível, mais apropriada às novas
demandas sociais.
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A flexibilização da gestão processual, ao contrário da flexibilização das normas
trabalhistas, implica uma nova dinâmica operacional aproximando juízes e procuradores do
trabalho. Cooperando entre si, podem desenvolver um novo modo de interpretar as normas em
razão da relevância dos casos de natureza coletiva: nova hermenêutica jurídica. Interpretamos
esta nova hermenêutica jurídica sugerida por Enoque Ribeiro dos Santos como hermenêutica do
caso. Através da adequada hermenêutica do caso, juízes e procuradores do trabalho podem
reduzir complexidades e apresentar soluções jurídicas mais adequadas às peculiaridades de
cada caso submetido ao sistema de justiça. Com apoio em Dinarmarco (1994) e Bedaque (1998)
podemos dizer que esta nova gestão processual viabiliza uma instrumentalidade social do
processo conferindo efetividade social à técnica processual.
Santos (2012) esclarece que o Ministério Público do Trabalho recebeu novas
atribuições, conforme disposto na Constituição Federal de 1988. Recebeu novas atribuições,
assegurada sua independência funcional. Na qualidade de agentes políticos, magistrados e
procuradores passaram a exercer um protagonismo jamais experimentado em nosso país. O
novo status da magistratura e dos procuradores insere-se na política de modernização do Estado
e formação de uma elite gerencial no serviço público, preconizada por Bresser Pereira e
Fernando Henrique Cardoso (BRESSER PEREIRA, 1996). O novo perfil destes agentes
políticos justificaria o ativismo crescente na afirmação de direitos de cidadania.
Este protagonismo, não deve ser confundido com voluntarismo. Pretende-se conferir a
estes atores sociais papel de articulares de uma interação comunicativa voltada para o bem
comum (HABERMAS, 2003) e satisfação do interesse público primário (SANTOS, 2012).
Considerando juízes e procuradores do trabalho como integrantes de sistemas peritos
(GIDDENS, 1991), a aproximação entre eles permite a troca de expertises, fortalecendo a
defesa de direitos sociais dos trabalhadores e a preservação da função social das empresas. Este
ativismo, em síntese, atuaria como fator de transformação social.
A transformação social sugerida implica também mudança na cultura das instituições
judiciárias. Neste sentido, o papel dos juízes e procuradores do trabalho tende a impactar o
modus operandi de suas instituições, sinalizando para a emergência de um novo paradigma de
atuação focado na resolução cooperada de conflitos coletivos. Neste sentido, importante
destacar o engajamento das Escolas Judiciais no processo de formação continuada de
magistrados e procuradores do trabalho, inserindo esta temática em suas grades curriculares.
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Em sua tese, Santos (2012) esclarece que o vocábulo parceirização é um neologismo.
Ele encontrou sua inspiração no termo “parceria” que é utilizado com frequência no mundo
econômico e nas áreas de planejamento estratégico. Parceria também é um termo utilizado em
acordos de cooperação técnica celebrados por alguns órgãos públicos entre si, e deles com
empresas de iniciativa privada.
Justificando a origem temática de sua tese, o autor revela que a parceirização
jurisdicional trabalhista resulta de uma atitude dinâmica e pró-ativa de um Poder do Estado
(Judiciário) e um Quase Poder (Ministério Público). Neste sentido, a parceirização tem como
fim a promoção de mudanças comportamentais e de atitude no relacionamento entre
Magistrados e Procuradores do Trabalho. A nova postura destes agentes políticos pode
viabilizar a atuação conjunta e novas formas de resolução de conflitos trabalhistas moleculares.
O compromisso social destes agentes e sua participação ativa na solução de casos socialmente
relevantes levam-nos a considerar aspectos sistêmicos desta relação. Por um lado, atuam como
observadores de sistemas que se comunicam objetivamente (LUHMANN, 2009). Por outro,
eles desempenham importante papel como agentes ativadores do diálogo social voltados para o
entendimento (HABERMAS, 2003). A aproximação comunicativa deles simplifica os
procedimentos, reduzindo os impactos das formalidades normativas, numa dinâmica
operacional em conformidade com a razão burocrática orientada por fins sociais (WEBER,
1974).
Em seus estudos sobre atores, sistema e gestão judicial, Mario Silvio Gerlero (2006)
propõe uma reforma do sistema de justiça que leve em consideração as mudanças normativas,
de cultura organizacional, atitudinal de seus atores com base em pressupostos
técnico-científicos não exclusivamente jurídicos.
Analisando o espaço das organizações, Gerlero destaca que as mudanças culturais
dependem também da vontade e do compromisso daqueles que exercem atribuições públicas.
Aqui, encontramos um ponto de inflexão com a tese de Enoque Ribeiro dos Santos. A mudança
de paradigma no Sistema Trabalhista, através da parceirização trabalhista, depende do grau de
comprometimento e participação de juízes e procuradores como agentes indutores de
mudanças, daí a importância da Escola Judicial como agente de transformação atitudinal destes
agentes do Estado.
Gerlero destaca ainda o protagonismo dos atores sociais em cada sistema no qual atuem.
Neste sentido, Enoque Ribeiro dos Santos sustenta que a parceirização jurisdicional trabalhista
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é o resultado deste protagonismo fortalecido após a constitucionalização de direitos sociais dos
trabalhadores e modernização do Poder Judiciário e do Ministério Público do Trabalho.
Prosseguindo com sua análise, Gerlero chama a atenção para o problema da cooperação
e da interdependência dos atores que atuam em organizações do sistema sócio jurídico. Ele
destaca três pontos de análise: 1) harmonização dos interesses de distintos atores sociais; 2)
intermediação de diferentes atores sociais e da sociedade como um todo e 3) um espaço de
análise das expectativas sociais e jurídicas.
Pensamos que Santos produz reflexões neste mesmo sentido. A aproximação de Juízes e
Procuradores do Trabalho tende a harmonizar a forma de gestão e solução de conflitos
trabalhistas, ampliando a segurança jurídica neste subsistema social. A parceirização
jurisdicional trabalhista resulta da intermediação de diferentes atores sociais envolvidos no
caso concreto. A relação que se estabelece ocorre em um espaço no qual interagem expectativas
sociais e jurídicas em torno de soluções de entendimento.
Podemos notar a convergência dos autores quando Gerlero defende a interatividade
entre uma pluralidade de agentes que atuam no sistema sócio jurídico. Da leitura de ambos,
concluímos que o protagonismo destes agentes públicos suscita novas formas de estabilização
das pretensões da coletividade e das pessoas que as integram.
Acompanhando o autor argentino, pensamos que os subsistemas integram uma unidade
maior, no caso o Sistema de Justiça. Assim, as diferenças entre Justiça do Trabalho e Ministério
Público do Trabalho ao invés de negar podem fortalecer esta unidade sistêmica e, porque não,
de uma possível unidade de ação como proposta por Enoque Ribeiro dos Santos. Na
parceirização jurisdicional trabalhista ocorreria o que ele denomina gestão processual
compartilhada.
Continuando a leitura de Gerlero, observamos que ele destaca quatro exigências
funcionais para o êxito da atuação conjunta dos subsistemas sociais, como proposto na tese do
autor brasileiro, a saber:
1.

Manutenção de um modelo de organização social e de redução de tensões

sociais. Neste particular, defendemos a tese de que Juízes e Procuradores do Trabalho
atuam conforme um programa constitucional comprometido com a defesa dos direitos
sociais dos trabalhadores. Eles atuam, pois, reduzindo as complexidades que se
manifestam nas tensões entre empregados e empregadores;
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2.

Realização dos objetivos do sistema, especialmente a conservação das sociedade

mesma. Neste sentido, a atuação conjunta destes agentes políticos pode servir como
fator de estabilização de expectativas no Sistema Trabalhista;
3.

Adaptação às mudanças. A este respeito, Enoque Ribeiro dos Santos destaca a

flexibilidade das normas coletivas e da nova hermenêutica jurídica como facilitadores
deste processo de adaptação às mudanças tão comuns nas relações trabalhistas. Neste
sentido, a adaptabilidade e a flexibilidade são fundamentais para o êxito da cooperação
no sistema judiciário;
4.

Integração dos diferentes agrupamentos como requisito necessário para a

coesão e interdependência do sistema. A proposta de Enoque Ribeiro dos Santos segue
esta mesma linha de reflexão. Juízes, Procuradores do Trabalho, empresa e
trabalhadores integram estruturas distintas, cuja integração fortalece o sistema como
resultado da coesão e interdependência de suas unidades parciais.
Com relação à possibilidade de mudanças de paradigmas atitudinais, Gerlero destaca
que os indivíduos mantem relações constantes de acordo com regras impostas a todos e que
definem a identidade de seus membros, endogrupo, em oposição a outros. No exogrupo estão
aqueles que integram outras unidades parciais do sistema. Nosso autor referenciado, afirma que
na relação constante ou interativa entre as distintas unidades de uma organização podemos
destacar a influência mútua.
Em outro contexto, Marcelo Pereira de Mello (2012) sustenta que a interação entre
indivíduos produz transação de subjetividades, aumentado sua fluência cultural. Esta transação
funciona como um processo de troca cultural, tendo como resultante o conhecimento mútuo dos
atores, aceitabilidade no grupo e harmonização de suas expectativas. No fundo, a transação de
subjetividades tende a facilitar a solução de possíveis conflitos de interesses, estabilizando o
funcionamento sistêmico, como preconiza Enoque Ribeiro dos Santos ao analisar a atuação
conjunta entre Juízes, Procuradores do Trabalho, empresários e trabalhadores.
Identificando nas organizações perfis de atores (conservador, moderado e inovador),
Gerlero mais uma vez aproxima-se da tese do professor brasileiro. A parceirização jurisdicional
trabalhista pode ser considerada uma proposta inovadora, requerendo, pois, uma postura
proativa de Juízes e Procuradores do Trabalho. No contexto de mudança cultural e formação de
um novo paradigma cognitivo, podemos intuir que os perfis conservador e moderado de certos
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agentes políticos podem atuar como obstáculos para implementação da parceirização
jurisdicional trabalhista.
Por esta razão, talvez seja necessário adequar o método de avaliação de desempenho de
Juízes e Procuradores do Trabalho conferindo peso maior aos indicadores estatísticos relativos
às soluções coletivas de conflitos trabalhistas. Uma nova metodologia de avaliação pode
fomentar ainda mais iniciativas de parceirização jurisdicional trabalhista. Weber, em suas
análises sobre a burocracia, pontuava a necessidade de mecanismos de compensação para
incentivar os agentes públicos a agirem de forma cooperada. Assim, mecanismos de
compensação podem atuar como fatores de adesão de Juízes e Procuradores a este processo de
resolução de conflitos trabalhistas, alterando a forma de interpretar as lides individuais que se
repetem à exaustão na Justiça do Trabalho, congestionando ainda mais o primeiro grau de
jurisdição como já diagnosticado pelo Conselho Nacional de Justiça.

CONCLUSÃO
Com esta comunicação, apresentamos uma nova forma de se interpretar e solucionar
conflitos trabalhistas com repercussão coletiva: parceirização jurisdicional trabalhista. Neste
contexto, supomos haver uma unidade sistêmica que aproxima juízes e procuradores do
trabalho, em que pese reconhecermos as diferenças institucionais que os habilitam como
sistemas peritos dotados de expertises próprias. As diferenças existentes confirmam a tese
sobre a aproximação institucional como forma de ampliar a eficiência do sistema de jurisdição
trabalhista, no momento em que cada um deles percebe seus papeis de forma complementar.
Esta aproximação interinstitucional e intersubjetiva implica mudança atitudinal dos
integrantes do sistema de justiça, decorrendo daí o papel fundamental das Escolas Judiciais
como centros de formação continuada de juízes e procuradores do trabalho.
Por certo, uma nova forma de interpretar os fatos judicializados, percebendo lides
coletivas em ações individuais pulverizados nas varas judiciais, pode contribuir para o
descongestionamento no primeiro grau de jurisdição, abreviando a solução dos conflitos
trabalhistas. Esta nova forma de gestão de conflitos alinha-se às estratégias institucionais de
Tribunais, Ministério Público do Trabalho, Conselho Nacional de Justiça, Conselhos
Superiores e Supremo Tribunal Federal.
Neste

contexto,

um

novo

paradigma

de

gestão

judiciária

compartilhada,

comprometendo os sujeitos processuais, pode impactar a cultura jurídica litigiosa que
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sobrecarrega a justiça brasileira com lides que podem ser resolvidas através da atuação
dialógica sincera.
O campo está aberto para novas incursões teóricas que auxiliem os profissionais do
direito a encontrar soluções criativas menos formalistas que coloquem em primeiro plano a
pessoa humana e suas necessidades existenciais.
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