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SITEMAS COGNITIVOS

Sistema 1 (intuitivo): opera de forma 
automática e rapidamente, como pouco ou 
nenhum esforço e nenhuma percepção de 
controle voluntário.

Sistema 2 (oneroso): opera atividades 
mentais laboriosas, incluindo cálculos 
complexos. Está associado a escolha e 
concentração.



CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 1
• Extremamente eficiente para atividades cotidianas;
• Responsável pela maioria das atividades 

praticadas, não requerendo um processo decisório 
complexo;

• Incluem habilidades que compartilhamos com 
outros animais, tais como percepção do mundo, 
orientação para interagir, comer, reagir ao perigo;

• Causal;
• Responsável pelo conforto cognitivo;
• Não trabalha com raciocínios estatísticos.



TAREFAS ASSOCIADAS AO SISTEMA 1

• Detectar que um objeto está mais distante do que 
outro;

• Orientar-se em relação a um forte som repentino;
• Detectar hostilidade em um som de voz;
• Ler palavras em grandes cartazes;
• Dirigir em uma rua vazia;
• Responder 2+2=?
• Completar a frase: “pão com ...?”



CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 2
• Ineficiente para atividades cotidianas;
• Responsável por atividades que exigem atenção e 

raciocínio;
• Responsável por atividades que não são 

compartilhadas com outros animais, como cálculos 
e reflexões intelectivas;

• Consequencial;
• Gera desconforto cognitivo;
• Trabalha com raciocínios estatíticos.



TAREFAS ASSOCIADAS AO SISTEMA 2
• Sondar a memória para identificar um som 

surpreendente;
• Preencher um formulário de imposto de renda;
• Monitorar a conveniência de seu comportamento 

em uma situação social;
• Realizar a seguinte operação matemática: 17x24;
• Fazer uma baliza;
• Levar em consideração as perdas e ganhos futuros, 

levando em consideração informações estatísticas 
globais.

   



CONFLITOS ENTRE OS SISTEMAS

Os sistemas 1 e 2 estão em constante interação. O 
sistema 1 é eficiente, mas pode gerar os chamados 
“vieses”, que nada mais são do que “ilusões 
cognitivas”, ou seja, erros que o pensamento intuitivo 
não detecta. Assim, o sistema 2 precisa, em certas 
situações, fazer os chamados “ajustes de tarefa” (task 
sets), corrigindo comportamentos com instruções 
que suplantam reações habituais.



EXEMPLO 1
Ilusão de Müller-Lyer



EXEMPLO 2

Um bastão e uma bola custam 1,10 reais

O bastão custa um real a mais do que a bola

Quanto custa a bola?



EXEMPLOS DE VIESES TRABALHISTAS
● Primeiros três meses são de experiência;
• O trabalhador pode vender 10 dias de férias;
• Menor aprendiz;
• Primeiro adverte, depois suspende e só depois 

demite;
• Abandono de emprego só é caracterizado após 30 

dias de afastamento;
• O empregador tem a obrigação de encaminhar o 

empregado para a Previdência Social



ATIVAÇÃO ASSOCIATIVA (PRIMING 
EFFECT)

O sistema 1 é bastante influenciado por associação de 
ideias, palavras e condutas. Existem três princípios básicos 
de associação: a) semelhança; b) continuidade de tempo e 
lugar; c) causalidade. 

Existe, ainda, a chamada conexão ideomotora, na qual o 
indivíduo é estimulado de modo inconsciente através de 
pensamentos que reforçam ações ou de ações que 
reforçam pensamentos.



EFEITO ÂNCORA

O efeito ancoragem funciona quando as pessoas 
consideram um valor particular para uma quantidade 
desconhecida, antes mesmo de estimar essa quantidade. 

A ancoragem pode acontecer no sistema 2 como uma 
espécie de ajuste. No sistema 1, a ancoragem acontece 
como um tipo de priming.

Exemplo de ancoragem nos acordos é o valor da causa ou 
acordos já feitos em outros processos. Mas pode também 
ocorrer a partir de expectativas.



HEURÍSTICA DA DISPONIBILIDADE

Processo que julga a frequência com 
que uma coisa ocorre com base na 
facilidade que determinadas 
ocorrências vêm à mente. Trata-se de 
uma operação automática que atua 
mais fortemente no sistema 1.



EXEMPLOS

• Um evento proeminente chama mais 
atenção (como assassinatos de famosos, 
escândalos sexuais);

• Um evento dramático aumenta a 
disponibilidade;

• Experiências pessoais ou com entes 
queridos.



CONSTRUÇÃO DE ARQUÉTIPOS

A contextualização e a construção de 
arquétipos facilita o processo de decisão. 
Informações sobre a situação dos 
envolvidos permite um processo de 
decisão mais consistente. 



POLÍTICAS DE RISCO

Escolha entre: 

A. Ganho seguro de 240 reais

B. 25% de chance de ganhar mil reais e 75% de 
chance de não ganhar nada.

Escolha entre: 

C. Perda segura de 750 reais

D. 75% de chance de perder mil reais ou 25% de 
chance de não perder nada.



A tendência do indivíduo é por escolhas 
seguras. Cerca de 73% das pessoas 
escolheriam A e C em detrimento de B e D.

Agora, avalie melhor: 

A e D: 25% de chance de ganhar 240 reais 
e 75% de chance de perder 760 reais

B e C: 25% de chance de ganhar 250 reais e 
75% de chance de perder 750 reais



SÍNTESE DAS POLÍTICAS DE RISCO

As pessoas tem uma tendência maior a 
não fazer um enquadramento amplo das 
perdas e dos ganhos. Normalmente, 
apegam-se ao que é mais garantido, sem 
levar em conta que determinados 
resultados poderiam ser melhor obtidos a 
médio e longo prazo. 



LIMITES SUBJETIVOS DA CONCILIAÇÃO

A quem alcança o acordo?

• As partes litigantes;
• A Fazenda Pública, no tocante às 

contribuições previdenciárias



ACORDO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Enunciado AGU Nº 67, de 03 de dezembro de 
2012 

Ementa: "Na Reclamação Trabalhista, até o 
trânsito em julgado, as partes são livres para 
discriminar a natureza das verbas objeto do 
acordo judicial para efeito do cálculo da 
contribuição previdenciária, mesmo que tais 
valores não correspondam aos pedidos ou à 
proporção das verbas salariais constantes da 
petição inicial."



ACORDO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

OJ-SDI1-376  É devida a contribuição 
previdenciária sobre o valor do acordo 
celebrado e homologado após o trânsito 
em julgado de decisão judicial, respeitada 
a proporcionalidade de valores entre as 
parcelas de natureza salarial e 
indenizatória deferidas na decisão 
condenatória e as parcelas objeto do 
acordo.



LIMITES OBJETIVOS DA CONCILIAÇÃO

O que alcança o acordo?

• As verbas objeto da reclamação
• Direitos não postos em juízo, mas da 

competência da Justiça do Trabalho 



LIMITES OBJETIVOS DA CONCILIAÇÃO

O que alcança o acordo?

• As verbas objeto da reclamação
• Direitos não postos em juízo, mas da 

competência da Justiça do Trabalho 



LIMITES TEMPORAIS DA CONCILIAÇÃO

Até quando vale o acordo?

• Acordo com efeitos pretéritos (retroativo);
• Acordo sujeito a termo ou limitação temporal;
• Acordo condicionado.

CPC, Art. 492 (...)

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que 
resolva relação jurídica condicional



INICIATIVA DA CONCILIAÇÃO
• Ausência de proposta de acordo;
• Proposta irrisória de acordo pelo empregador;
• Proposta vultosa de acordo pelo empregado;
• Sugestão de acordo pelo conciliador;
• Acordo e a facultatividade de homologação judicial.

TSTM SUM-418.  A concessão de liminar ou a 
homologação de acordo constituem faculdade do juiz, 
inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do 
mandado de segurança. 



DEBATES CONCILIATÓRIOS

Principais argumentos utilizados pelo empregado
• O discurso de hipossuficiência;
• O estado de necessidade;
• Os direitos sonegados.

Principais argumentos utilizados pelo empregador
• A falta de recursos;
• A necessidade do trabalhador.

Principais argumentos utilizados pelo juiz
• O risco e a demora



TÉCNICAS CONCILIATÓRIOS
• Incentivo ao ânimo conciliatório
• Exposição de riscos a partir das controvérsias 
• Exposição do ônus da demora
• Incursão no mérito da demanda? 
• O prejulgamento pode ser considerado técnica 

conciliatória?
• Pode o conciliador conversar reservadamente com a 

parte para convencê-la do acordo?



TERMO DE ACORDO

Condições de cumprimento

CLT, Art. 846 (...) 

§ 1º - Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado 
pelo presidente e pelos litigantes, consignando-se o 
prazo e demais condições para seu cumprimento



TERMO DE ACORDO

Cláusula penal

CLT, Art. 846 (...) 

§ 2º - Entre as condições a que se refere o parágrafo 
anterior, poderá ser estabelecida a de ficar a parte que não 
cumprir o acordo obrigada a satisfazer integralmente o 
pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem 
prejuízo do cumprimento do acordo

CC, Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula 
penal não pode exceder o da obrigação principal



TERMO DE ACORDO

PJe e a não exigência de assinatura das partes

RESOLUÇÃO CSJT 185/2017, Art. 23. (...)

§ 3º Na hipótese de celebração de acordo e ausência de 
assinatura imediata do arquivo eletrônico que utilize 
linguagem padronizada de marcação genérica referido 
no caput, havendo requerimento da parte, a ata deverá 
ser impressa, assinada manualmente pelas partes e 
magistrado e, então, digitalizada e inserida no PJe. 



ACORDOS EM PROCESSOS COLETIVOS

CDC, Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a 
sentença fará coisa julgada:

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por 
insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-
se de nova prova, na hipótese de direitos difusos;

II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou 
classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos 
termos do inciso anterior, na hipótese de direitos coletivos       

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para 
beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese de 
direitos individuais homogêneos. 
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