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1. É preciso mudar?
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2. É indispensável a 

mesa redonda?



1
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.
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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.
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5. Quais os preconceitos?



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.
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6. Quais os limites éticos?



Limites éticos da conciliaçãoLimites éticos da conciliação

De não afrontar questões de ordem 
pública ou prejudicar interesses e 
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.
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7. Qual a diferença entre 
Conciliação e Mediação?



1
8. Posso me desenvolver 

para atuar na 
Mediação/Conciliação ?



Competências

ATITUDES

HABILIDADES
CONHECIMENTO



1
9. Que competência outra 

é relevante?



Siga as instruções verbais!!!

Dinâmica 1Dinâmica 1





Comunicação

EMISSOR RECEPTOR



Verbal        Não verbal

Oral  Escrita
Gestos
Expressões
Postura
Tom de voz

Comunicação



7% da Comunicação se dá pelas 
palavras e seu conteúdo.

38% da Comunicação se dá pelas 
nuances da voz humana: 
tonalidade, velocidade, altura, 
melodia, etc...

55% da Comunicação se dá pela 
linguagem corporal: gestos, 
posturas movimentação, 
expressão facial, olhar, 
respiração, cores do vestuário, 
etc...

Comunicação



Dinâmica 2Dinâmica 2

De cada par de fotos a ser apresentado, 

anote o número correspondente à 

pessoa que você escolheria para 

integrar a sua equipe de trabalho.



1 2



3 4



5 6



7 8



1
10. Quais as habilidades 

importantes?



Paciência

Escuta ativa e empática 
(para aflorar a lide psicológica)

Pensar “fora da caixa”

Persistência



Dinâmica 3Dinâmica 3



1
11. Quais as atitudes 

relevantes?



1
Técnicas de Mediação e 

Conciliação



Assumir  postura de neutralidade 
e de respeito no trato pessoal

 Separar as pessoas do conflito

Manter o ritmo de andamento 
pelas partes

Controlar as intervenções



Valorizar as manifestações das 
partes

 Sumarizar prospectivamente os 
aspectos positivos

Produzir percepções de 
reciprocidade, provocando empatia 
entre as partes



 Gerar opções de ganhos 
múltiplos

 Manter o foco nos interesses e 
não nas posições

Alterar o debate dinamicamente

 Manter abertos espaços de recuo 
nas posições



 Superar falhas de comunicação e 
utilizar comunicação conciliatória

 Estabelecer referenciais 
quantitativos com critérios objetivos



Obrigado!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40

