CURSO DE FORMAÇÃO DE CONCILIADORES E
MEDIADORES DO TRT 7 - 2018

FERRAMENTAS PARA
PROVOCAÇÃO DE
MUDANÇAS

APRESENTAÇÕES
E
COMBINADINHOS

Em 25 anos de magistratura:
48.600 audiências
-

Testemunhos falsos – resposta pessoal

-

Advogados – resposta pessoal

-

-

-

-

Número de sentenças incompatível com a
capacidade física e mental
Conexão ininterrupta com o Trabalho ( a ilusão do
incremento cibernético)
Gestão por metas e novas tecnologias (Pje)
Busca de fórmulas para produzir mais com os
mesmos recursos

-

Evitação dos sentimentos em sala de audiência

-

Sensação de impotência e exaustão

-

Falta de apoio interno

-

Adoecimento físico e mental

vídeo
•

Confusão no Fórum de São Luís: juiz chama
advogado para brigar

Dois modos
de dialogar

•

•

•

Paradigma
destrutivo ou
competitivo

•

•

Percepção:
guerra, briga,
disputa,
agressão,
tristeza,
violência, raiva,
perda, processo
Reações
fisiológicas:
transpiração,

•

Paradigma
colaborativo
Percepção:
entendimento,
compreensão,
empatia,
crescimento,
aproximação,
reconhecimento,
vulnerabilidade,
conexão
Reações

“Duas estradas bifurcavam
numa árvore,
Eu trilhei a menos percorrida,
E isto fez toda a diferença”
(Robert Frost)

MUDAR QUEM?

CAIXA DE
FERRAMENTAS

COMUNICAÇÃO
CONSTRUTIVA,
APRECIATIVA,
POSITIVA,
CONCILIATÓRIA:

ACOLHIMENTO – LEGITIMAÇÃO DOS SUJEITOS
PARTICIPANTES:
•

•

FERRAMENTAS PARA PROVOCAÇÃO
DE MUDANÇAS

•

•

Receber as pessoas com cortesia, ambiente
adequado, postura verbal e não verbal
congruentes
Pessoas em crise – afastadas do equilíbrio –
reagem a qualquer interferência externa –
pequenas intervenções podem causar grandes
efeitos – momento ótimo para intervenção
Legitimar a adequação que conseguem manter –
não deslegitimar eventuais inadequações
Normalização – redução do sentimento de
ameaça

•

Afago (advogados) sem desigualar o tratamento

•

Empoderamento – reforço positivo

ESCUTA ATIVA:

COMUNICAÇÃO
CONSTRUTIVA,
APRECIATIVA,
POSITIVA,
CONCILIATÓRIA:

FERRAMENTAS PARA PROVOCAÇÃO
DE MUDANÇAS

•

•

•

Coordenação de diálogo atenta e acolhedora,
linguagem verbal e não verbal
Escuta dinâmica – perguntas abertas – interesse
pelo outro – pedidos de esclarecimento ou
contextualização ligados à fala do outro.
Resumos
Interesse legitima o interlocutor. Conselho e
aconselhamento deslegitimam

•

Congruência

•

Estado de presença

•

Não julgamento

•

Suportar a diferença. Suportar a dor do outro

•

Mensagem “Eu” – 1ª pessoa singular. Fale por si
e não pelo outro

VALIDAÇÃO:

COMUNICAÇÃO
CONSTRUTIVA,
APRECIATIVA,
POSITIVA,
CONCILIATÓRIA:

FERRAMENTAS PARA
PROVOCAÇÃO DE MUDANÇAS

•

•

•

•

•

•

•

Legitimar, no sentido de justificar positivamente, condutas
aparentemente inadequadas: interrupção da fala do outro ou
posturas reativas, agressivas ou provocativas
Em lugar de intervenções pautadas por crítica, a validação
possibilita sensação de compreensão e acolhimento
Vincula o comportamento reativo ao cenário de desacordo e
não à pessoa: separar as pessoas dos problemas
Intenção # impacto. Axioma da PNL: o significado da
comunicação é a resposta que se obtém, independente da
intenção do comunicador
Nossa comunicação está baseada no que é entendido e não no
que é dito. Ruídos da comunicação por falha de entendimento.
Não conferir status de verdade às nossas interpretações
Sentimentos: são compreensíveis sistemicamente
Identificar preocupações ou valores feridos como justificativa
para sua ocorrência (“pela reação percebo que o respeito é um
valor relacional importante”)

COMUNICAÇÃO
CONSTRUTIVA,
APRECIATIVA,
POSITIVA,
CONCILIATÓRIA:

IGUALDADE DE TRATAMENTO. PARTICIPAÇÃO DE
TODOS. IMPARCIALIDADE
•

•

FERRAMENTAS PARA PROVOCAÇÃO
DE MUDANÇAS

•

•

•

Dar voz e vez a todos os participantes,
qualidade e quantidade de informações e
intervenções
Expressão respeitosa. Considerar todos os
pontos de vista.
É elemento integrante da escuta ativa: articula
legitimação, balanceamento e ato de perguntar
Equidistância. Imparcialidade. Ética
Desafio da imparcialidade: “ir para o Camarote”
(William Ury)

“Não são ferramentas, portanto, porque nós
próprios vamos sendo aquilo que
comunicamos. E a nossa comunicação será a
nossa vida..” (Carlos Eduardo de
Vasconcelos)

ESCOLA DE
NEGOCIAÇÃO DE
HARVARD
1ª Ed. 1981 (37a)

Esta Foto de Autor Desconhecido está licenciado em CC BY-NC-ND

FERRAMENTAS DE
NEGOCIAÇÃO POR
PRINCÍPIOS – ESCOLA
DE HARVARD

PRIMEIRO PRINCÍPIO DA ESCOLA DE HARVARD:
SEPARAR AS PESSOAS DO PROBLEMA
•

•

•

•

Convida a focar no problema e não na relação com o
outro
Metáfora: “seja duro com as questões e afável com as
pessoas”. Não tratar a questão como pessoal
Demanda identificação da pauta objetiva (questão posta)
e subjetiva (relativa à relação e comunicação entre as
partes), sendo que esse princípio viabiliza que ambas
sejam objeto de cuidado
Recomenda-se tratar primeiro os aspectos subjetivos,
para desconstruir o conflito e propiciar o diálogo,
evitando que temas emocionais se apresentem
disfarçados nas questões objetivas e pecuniárias

FERRAMENTAS DE
NEGOCIAÇÃO POR
PRINCÍPIOS – ESCOLA
DE HARVARD

SEGUNDO PRINCÍPIO DA ESCOLA DE HARVARD:
IDENTIFICAR INTERESSES SOB AS POSIÇÕES CONCENTRAR NOS INTERESSES E NÃO NAS
POSIÇÕES
•

•

•

Premissa ganha-ganha: identificar reais
interesses pode gerar soluções de benefício
mútuo (Como dividir a laranja?)
É importante identificar e começar com os
interesses comuns e complementares
Quando a for divergente, pode-se identificar
convergência de valores. Necessidades
humanas básicas: segurança, bem-estar
econômico, pertencimento, reconhecimento,
controle sobre a própria vida

FERRAMENTAS DE
NEGOCIAÇÃO POR
PRINCÍPIOS – ESCOLA
DE HARVARD

TERCEIRO PRINCÍPIO DA ESCOLA DE HARVARD:
BUSCAR SOLUÇÕES DE BENEFÍCIO MÚTUO. CRIAR VARIEDADE
DE POSSIBILIDADES ANTES DE DECIDIR O QUE FAZER.
AUMENTAR O BOLO ANTES DE REPARTIR
•

•

•

•

Soluções de benefício mútuo demanda exercício de empatia
para identificação das necessidades, interesses, valores
Também identificar as possibilidades de atender às
necessidades do outro
Ter o outro como objeto de cuidado durante a negociação
exige que o conflito tenha sido minimamente cuidado, por
intermédio da estabilização da pauta subjetiva e relacional
(metáfora do elástico)
Este é um norteador difícil de ser praticado em nossa
cultura, pois é hábito sentar à mesa de negociação para
satisfazer às próprias necessidades, sem considerar as
necessidades e possibilidades do outro

FERRAMENTAS DE
NEGOCIAÇÃO POR
PRINCÍPIOS – ESCOLA
DE HARVARD

QUARTO PRINCÍPIO DA ESCOLA DE HARVARD:

CRITÉRIOS OBJETIVOS. INSISTA EM PADRÕES
OBJETIVOS. PRINCÍPIO PROTETOR CONTRA PRESSÃO
•

•

Este norteador possibilita que a subjetividade das
partes não seja norteador de decisões objetivas, de
forma a travar ou polarizar novamente a negociação.
Dados de realidade devem ser trazidos para a mesa,
de forma a trazer um norteador objetivo: contas,
índices, jurisprudência, precedentes, notícias de
jornais, etc.
TRABALHAR COM NO MÍNIMO 3 ALTERNATIVAS.
Evita a polarização entre a alternativa oferecida por
um e por outro. Duas alternativas reeditam o
cenário competitivo

FERRAMENTAS DE
NEGOCIAÇÃO POR
PRINCÍPIOS – ESCOLA
DE HARVARD

MAANA - MELHOR ALTERNATIVA À NEGOCIAÇÃO DE UM ACORDO
•

•

•

•

•

Desenvolver a MAANA para: 1. protege contra acordo que deveria
rejeitar; 2. ajuda a extrair o máximo de recursos para satisfação dos
interesses em acordo que não poderia rejeitar
Piso mínimo: menor preço que aceitaria e maior que pagaria.
Protege mas polariza, pois enrijece (posição). Flexibilizar permite
atendimento de ambos interesses, ainda que parcialmente. Ceder
impõe adesão ao desejo do outro
Não definição de MAANA: negociação de olhos fechados, sem
avaliar integralmente as consequências de não chegar a um acordo.
Avaliação da proposta de acordo depende dos atrativos da sua
melhor alternativa disponível
O bom acordo, embora imperfeito, tem que ser melhor que a
MAANA. Quando o resultado melhor pode ser obtido fora da
negociação, não justifica permanecer na negociação. Quanto
melhor a MAANA, maior o poder
Caso haja risco de resultado desfavorável fora, as partes fazem mais
esforços para negociar

“NOSSA PRIMEIRA E MAIS IMPORTANTE NEGOCIAÇÃO:
AQUELA QUE REALIZAMOS COM NÓS MESMOS”.
O “SIM” EM 6 PASSOS: SIM PARA SI MESMO; SIM PARA A
VIDA; SIM PARA O OUTRO
•

•

•

•

•

•

1. COLOQUE-SE NO SEU LUGAR. Seu adversário mais poderoso é você.
Trate-se com empatia e coloque-se no seu lugar. “Se há um paradoxo
curioso é que, quando me aceito como sou, eu mudo” (Carl Rogers)
2. DESENVOLVA SUA MAANA INTERIOR. Torne-se responsável por suas
escolhas e interesses, independente do que o outro faça
3. REENQUADRE SEU PANORAMA. Veja a abundância e não a
escassez. A vida está do seu lado
4. MANTENHA-SE NO PRESENTE. Ressentimentos do passado e
preocupações com o futuro tiram a verdadeira satisfação com a vida
no agora
5. RESPEITE OS OUTROS. Não reaja à rejeição com rejeição, à exclusão
com exclusão
6. SAIBA DAR E RECEBER. Mudar o jogo do ganha-perde para o ganhaganha

•

1ª. Pertencimento (quem faz parte?)

•

2ª. Ordem ou Hierarquia (qual o meu lugar?)

•

LEIS SISTÊMICAS
•

•

3ª. Equilíbrio entre o dar e o receber/tomar
(estou permitindo as trocas propulsoras do fluxo
da vida?)
Perceber o outro sem julgamento exige a
permanência no próprio lugar, com aceitação
plena de tudo o que é, do jeito que é, e do
outro, ontologicamente certo em seu lugar. Essa
é a verdadeira empatia
Postura de presença, dentro de um centro vazio
de conhecimento, intenção, de desejo de ajudar
e de medo. Fenomenologia

Uma corrente é tão
forte quanto o mais
fraco de seus elos

•

•

•

DIAGNÓSTICO DO PODER
JUDICIÁRIO. DADOS DO
RELATÓRIO JUSTIÇA EM
NÚMEROS CNJ 2017

•

•

•

80 milhões de processos em andamento
Taxa de congestionamento (todas as fases) de
73%. Em cada 10 processos ajuizados, 2,7 são
obtêm solução
Taxa de congestionamento de 87% na execução.
Em cada 10 processos em execução, 1,3 são
solucionados definitivamente
Gasto da União com o Poder Judiciário: 84,8
bilhões (2016)
7ª VT Goiânia: 111% de produtividade correição
janeiro 2017. Foram 2.111 processos ajuizados e
2.336 resolvidos
Conciliação: índice regional na Correição 2016:
46,11%. Índice na 7ª VT: 61,33%, 2ª melhor
média do Foro

•

SOLUÇÕES PARA
DIMINUIR O ACERVO

•

•

1. PARAR A DISTRIBUIÇÃO POR QUASE 3
ANOS?
2. AUMENTAR A ESTRUTURA FÍSICA,
MATERIAL E PESSOAL DO PODER
JUDICIÁRIO?
3. PEGAR A OUTRA ESTRADA E FAZER
DIFERENTE, MUDANDO A CULTURA DO
LITÍGIO PARA A CULTURA DA SOLUÇÃO
CONSENSUAL?

SENTENÇA

ACORDO

Natureza retrospectiva, olha para o passado e para os
erros

Natureza prospectiva, olha para as alternativas de
solução para o futuro

Aponta culpados

Aponta responsabilidades e possibilidades de
reparação

Exige conhecimento jurídico unívoco

Natureza transdisciplinar do conhecimento

Sela a separação entre os envolvidos

Possibilita a reconciliação e percepção de influências
mútuas

Impõe normas obrigacionais que geram resistência ao
cumprimento por serem externas à relação

Decisão intra partes sobre o que é melhor, o que
possibilita altas taxas de cumprimento

Se limita à relação entre as partes

Abrange todo o círculo de relações e interesses,
inclusive os não judicializados

Estimula a continuidade do conflito

Previne novos litígios e desafoga o Judiciário

•

•

HISTÓRIA DO CEJUSCJT18

•

•

•

•

Câmara Permanente de Conciliação 2º
Grau – 2008.
Portaria de Juiz de Vara – anulação das
sentenças de revelia e arquivamento –
art. 764, § 1º, CLT.
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS E CIDADANIA –Junho 2013
pelo Desembargador Aldon do Vale.
Resolução n. 174 do CSJT, de
30.09.2016
Resolução n. 29 do TRT18, de 18.04.17.
Resolução CNJ N.125, de 29.11.2010 legitimadora

ATA DA CORREIÇÃO NO TRT 18 – DEZEMBRO DE 2013 – CORREGEDOR DO TST MINISTRO
IVES GANDRA FILHO

•

•

•

Inovação altamente alvissareira – criação do Núcleo
de Solução de Conflitos e Cidadania, como porta de
entrada da Justiça do Trabalho.
Lembrando as partidas simultâneas de xadrez, um
juiz do trabalho coordenador do Núcleo se posiciona
à frente de 6 saletas de conciliação visualmente
acessíveis ao magistrado, na qual um servidor
capacitado pela Escola Judicial em conciliação
recebe as partes.
Se a experiência lograr êxito, como parece fadada,
merece ser exportada aos demais Regionais.

•

Outra boa prática no campo judicial
é, sem dúvida, o Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania
do TRT18, que concentra não só as
questões relacionadas à conciliação,
mas também as audiências iniciais
das varas que aderiram ao projeto,
o que resultou em sensível redução
do prazo das pautas das audiências
de instrução.

ATA DA CORREIÇÃO NO TRT 18 – MARÇO DE 2015 –
CORREGEDOR MINISTRO RENATO DE LACERDA PAIVA

CEJUSC-JT18
•

•

LINHAS MESTRAS:
Audiências iniciais simultâneas, concentradas no mesmo
espaço, pauta homogênea, adesão espontânea 18 Varas

•

Servidores treinados para atuar na conciliação com FC4

•

Supervisão direta do juiz e homologação imediata

•

•

•

Questões simples: resolvidas na hora. Entendimento: ao
juiz da Vara
Instruções agendadas na pauta do juiz da Vara
Índice de 40% de conciliação do CEJUSC-JT 18 em 2016:
Corregedor Min. Renato de Lacerda em março/17

CONEXÃO.
EMPATIA.
RAPPORT

ETAPAS DA
AUDIÊNCIA E
PAPELO DO
CONCILIADOR

•

1ª ETAPA DA
AUDIÊNCIA:

•

•

AMBIENTAÇÃO
•

•

•

Momento de acolhimento e informação sobre os
princípios fundamentais e estruturais da conciliação
Visa gerar segurança e confiança no trabalho do
conciliador
Possibilita as partes assumirem postura colaborativa e
disposição para levar em consideração o ponto de vista
do outro
O DISCURSO OU DECLARAÇÃO DE ABERTURA estabelece
princípios éticos, procedimentos e compromisso. O
compromisso é o ritual de passagem que autoriza o início
do diálogo
Passar por esse ritual de abertura possibilita o resgate
dos princípios éticos e regras procedimentais aceitas, por
meio do “enquadre”
FERRAMENTAS: RAPPORT E EMPATIA, DECLARAÇÃO DE
ABERTURA

2ª ETAPA DA
AUDIÊNCIA:
REUNIÃO DE
INFORMAÇÕES
(RELATO DE
HISTÓRIAS)

•

•

•

•

•

Momento para conhecer a desavença, a partir do ponto de vista de
cada participante, suas motivações para o conflito e disposição para
a autocomposição
O relato das histórias reedita os aspectos emocionais do conflito.
Trata-se de uma etapa de desconstrução do conflito, onde trabalhase mais com a pauta subjetiva, pela restauração do diálogo
O conciliador deverá identificar questões objetivas a serem
trabalhadas, bem como as pautas subjetivas: interesses,
sentimentos, propostas implícitas
Importante que o conciliador mantenha a imparcialidade e
isonomia: todos falam, sem interrupção. Colocar papel e caneta à
disposição pode ser um recurso adicional
FERRAMENTAS: RAPPORT, EMPATIA, VALIDAÇÃO, ESCUTA ATIVA,
ENQUADRE, REUNIÕES PRIVADAS (CAUCUS)

3ª ETAPA DA
AUDIÊNCIA:
ESCLARECIMENTO
DA CONTROVÉRSIA
(DEFINIÇÃO DA
PAUTA/AGENDA DE
TRABALHO)

•

•

•

•

Momento de tornar claros os termos objetivos e subjetivos
que carecem de esclarecimento e decisão; agrupar os
assuntos e eleger a ordem de abordagem; ampliar
alternativas e escolhas de opções
Compete ao conciliador organizar a pauta, trabalhando,
primeiro, com os temas subjetivos, que são apresentados,
preferencialmente, por meio de resumos, destacando os
interesses comuns e complementares, cuja resolução
empodera as partes
A pauta é composta de questões, interesses, necessidades e
sentimentos
FERRAMENTAS: RAPPORT, EMPATIA, ESCUTA ATIVA,
NORMALIZAÇÃO, AUDIÇÃO DE PROPOSTAS IMPLÍCITAS,
REUNIÕES PRIVADAS

4ª ETAPA DA
AUDIÊNCIA:
RESOLUÇÃO DAS
QUESTÕES
(NEGOCIAÇÃO DA
PAUTA)

•

•

•

•

•

Momento de construção de alternativas para cada item da
pauta. Análise e negociação das propostas, com vistas a
eleger opções que contemplem interesses e necessidades de
todos e gerem satisfação mútua
Necessário propiciar o surgimento de várias propostas e
alternativas de solução, cabendo ao conciliador ajudar na
análise dos custos e benefícios para ambos e terceiros, sem
juízo crítico quanto às propostas
Norteador universal em processos negociais: não proferir
juízo de valor quanto às alternativas (bom/ruim,
adequado/inadequado)
Trabalhar com não menos de 3 alternativas de solução
FERRAMENTAS: EMPATIA, RAPPORT, TESTE DE REALIDADE,
VALIDAÇÃO, SESSÕES PRIVADAS, AUDIÇÃO DE PROPOSTAS
IMPLÍCITAS, ORGANIZAÇÃO DE QUESTÕES/INTERESSES,
GERAÇÃO DE OPÇÕES MÚLTIPLAS

5ª ETAPA DA
AUDIÊNCIA:
ELABORAÇÃO DO
TERMO DE ACORDO
OU DECLARAÇÃO
DE IMPASSE

•

•

•

•

•

•

Momento de constar na ata os termos e condições do
acordo, propiciando revisão e ratificação por todos.
A revisão visa avaliar a compatibilidade com todos os
interesses e com a legislação aplicável.
A ratificação visa obter a concordância expressa, como a
finalização do ritual de passagem que visa a obtenção do
compromisso de cumprimento e finalização do conflito.
O conciliador deve indagar as partes se compreendem os
termos do acordo e os advogados se o consideram
satisfatório.
Em caso de impasse, o conciliador deve validar os
esforços colaborativos e deixar aberta a possibilidade de
futuro acordo.
FERRAMENTAS: EMPATIA, RAPPORT, VALIDAÇÃO, TESTE
DE REALIDADE, RESPEITO À AUTONOMIA DA VONTADE.

6ª ETAPA DA
AUDIÊNCIA:
ENCERRAMENTO

•

•

•

Momento de despedir-se das partes com validação
de seus esforços, quer tenham feito acordo, quer
não tenham feito, respeitando-se a autonomia da
vontade
O papel do conciliador é despedir-se com rapport e
empatia
FERRAMENTAS: EMPATIA, RAPPORT

“Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode
nunca ser o bastante,
Dê o melhor de você, assim mesmo.
Veja você que, no final de contas, é
Entre você e Deus e não entre você e os homens.”
(Madre Teresa de Calcutá)

Wanda Lúcia Ramos da Silva
wandaramos@uol.com.br
62-99695-4509

