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1 É preciso mudar?











O grande desafio, hoje, é o de tentar atender a novas 
demandas sociais, na desilusão das promessas da 
modernidade. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 
encontram muitas barreiras na sua concretização, 
diagnosticadas nos indicadores globais de exclusão social, de 
retração econômica e de crise nos sistemas políticos de 
democracia representativa.

Nesse contexto, deve-se oferecer uma resposta às 
críticas da sociedade ao trabalho da Justiça, que não pode 
ignorar o essencial: para a sociedade, o papel da instituição 
judiciária, e, pois, do próprio Juiz, é o de resolver o 
CONFLITO e não apenas o PROCESSO.



2 A conciliação resolve o 
conflito?



3 Quem nos legitima a 
conciliar?



“E no começo da demanda dirá o Juiz a 
ambas as partes que antes que façam despezas, 
e se sigam entre elles os ódios e dissensões, se 
devem concordar; e não gastar suas fazendas 
por seguirem suas vontades, porque o 
vencimento da causa sempre he duvidoso...”

(Ordenações Filipinas)



Art. 764 da CLT - Os dissídios individuais ou coletivos 
submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão 
sempre sujeitos à conciliação.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do 
Trabalho empregarão sempre os seus bons ofícios e 
persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos 
conflitos.

§ 3º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao 
processo ainda mesmo depois de encerrado o juízo 
conciliatório.



4 Quais as dificuldades?



DificuldadesDificuldades

Operadores do Direito são preparados somente 
para litigar;

Mecanismo predominantemente utilizado pelo 
nosso Judiciário é o da solução adjudicada dos 
conflitos;

Cultura de que a entrega da jurisdição se dá na 
prolação da sentença.



5 Quais os preconceitos?



Justiça que concilia é menorJustiça que concilia é menor

O CNJ promove a conciliação;

O Ministério da Justiça defende a conciliação;

A Justiça Federal promove mutirões de 
conciliações.



Sistema processual trabalhista é Sistema processual trabalhista é 
defeituosodefeituoso

É imitado pelo processo civil. Vide reforma do 
CPC.



Acordo estimula reclamatóriasAcordo estimula reclamatórias

Não, se houver efetiva ponderação de riscos;

Jurisprudência contrária à demandada poderá 
estimular.



Conciliação é prejudicial ao Conciliação é prejudicial ao 
trabalhadortrabalhador

Não o será se, em havendo res dubia, for bem 
calculado o risco de improcedência;

Não o será se, transitada em julgada a decisão, 
inclusive do cálculo, for bem avaliado o risco 
de inexequibilidade.



6 Quais os limites éticos?



Limites éticos da conciliaçãoLimites éticos da conciliação

De não afrontar questões de ordem pública ou 
prejudicar interesses de terceiros;

De garantir a integridade da efetiva autonomia 
de vontade dos envolvidos;

De persuadir, sem impor;

De ponderar os riscos das partes, sem jamais 
pré-julgar.



7
Dilema:

Coisa julgada ou 
Solução justa?



8
Há processo que só 

possa ser solucionado 
pela via da conciliação?



9
Técnicas de mediação 
podem ser aplicadas à 

conciliação judicial 
trabalhista?



HabilidadesHabilidades

Paciência

Escuta ativa e empática (para aflorarem as lides 
psicológica e sociológica)



TécnicasTécnicas

Objetivar o conflito;

Controlar as intervenções;

Manter abertos espaços para recuo;

Abordar prospectivamente;

Respeitar o ritmo das partes;

Valorizar as manifestações;

Estabelecer referenciais quantitativos;



TécnicasTécnicas

Sumarizar aspectos positivos;

Produzir percepções de reciprocidade;

Isolar parte e advogados com o Juiz;

Superar falhas de comunicação e conflitos.



Esforço para mudança de culturaEsforço para mudança de cultura

Palestras em seccionais da OAB





Esforço para mudança de culturaEsforço para mudança de cultura

Palestras em seccionais da OAB

Palestras em faculdades de direito





CompetiçãoCompetição
XX

ColaboraçãoColaboração
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