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RESUMO

Entende-se que a cultura organizacional judiciária no Brasil deve se pautar por itens

como a transparência,  a impessoalidade, a celeridade e, fundamentalmente, pela

promoção  da  pacificação  social  e  pelo  exercício  da  cidadania.  Estes  itens  são

essenciais para uma administração estratégica, necessária ao alinhamento do Poder

Judiciário  à  administração  pública  gerencial.  O  longo  tempo  de  tramitação  de

processos nos fóruns judiciais é reiteradamente apontado como um dos maiores

obstáculos para a efetividade da justiça no Brasil. Instituídos como política pública

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os métodos consensuais de solução de

conflitos são um dos pilares do plano do Poder Judiciário, direcionado a atender o

anseio da sociedade pela rapidez na prestação jurisdicional. Sendo assim, procurou-

se identificar o atual modelo de controle gerencial e cultura organizacional instalada

no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e sua consonância com as

diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e com as demais políticas públicas dos

órgãos centrais  da administração pública federal.  Para isso,  analisou-se o Plano

Estratégico Institucional (PEI) da organização e sua relação com o Planejamento

Estratégico Situacional  (PES),  admitido neste trabalho como o mais adequado à

administração  pública,  utilizando-se,  também,  dos  modelos  contemporâneos  da

literatura atual como parâmetros para a formulação da tese. Identificando-se, ainda,

que a conciliação, utilizada como método consensual de solução de conflitos, é um

importante  instrumento  de  prestação  jurisdicional  célere  e  eficaz,  essa  pesquisa

pretendeu,  sobretudo,  verificar  os  índices  de  cumprimento  integral  de  acordos

realizados  no  âmbito  do  Centro  Judiciário  de  Solução  de  Conflitos  do  Fórum

Trabalhista da Zona Leste do município de São Paulo, bem como criar indicadores

de  desempenho,  amparados  no  acompanhamento  gerencial  de  208  processos,

escolhidos aleatoriamente entre aqueles que iniciaram sua tramitação por meio de

designação  de  sessão  conciliatória,  traçando-se  um  paralelo  entre  a  forma

tradicional de tramitação, até a fase de execução ou arquivamento, a fim de que

fossem  levantados  dados  comparativos  que  demonstrassem  uma  perspectiva

gerencial  sobre  ambas as  formas,  utilizando-se dados do Conselho Nacional  de

Justiça  como  parâmetros  para  formulação  da  análise  de  resultados  e  no

acompanhamento do cumprimento de sua missão institucional. 



Palavras-chave: Administração Pública. Poder Judiciário. Conciliação Trabalhista. 

Planejamento Estratégico. Prestação Jurisdicional.



ABSTRACT

It is understood that the judicial organizational culture in Brazil should be guided by

such items as transparency, impersonality, speed and, fundamentally, the promotion

of social pacification and the exercise of citizenship. These items are essential for a

strategic administration, necessary for the alignment of the Judiciary Power to the

public  administration  management.  The  long  process  of  proceedings  in  judicial

forums is repeatedly pointed out as one of the greatest obstacles to the effectiveness

of justice in Brazil. Established as a public policy by the National Council of Justice

(NCJ),  consensual  methods  of  conflict  resolution  are  one  of  the  pillars  of  the

Judiciary  Power  plan,  aimed  at  meeting  the  longing  of  society  for  speed  in  the

jurisdictional  provision.  Therefore,  it  was  sought  to  identify  the  current  model  of

managerial  control  and  organizational  culture  installed  within  the  scope  of  the

Regional Labor Court of the 2nd Region and its consonance with the guidelines of

the National Council of Justice and with the other public policies of the central organs

of federal public administration. For this reason, the Institutional Strategic Plan (ISP)

of the organization and its relationship with the Situational Strategic Planning (SSP),

admitted in this work as the most appropriate for the public administration, were also

analyzed, using contemporary models of the current literature as parameters for the

formulation  of  the  thesis.  Identifying,  further,  that  the  conciliation,  used  as  a

consensus method of conflict resolution, is an important instrument of expeditious

and effective judicial service, this research was mainly aimed at verifying the indexes

of full compliance with agreements made within the scope of the Judicial Center of

Conflict Resolution of the Labor Forum of the East Zone of the city of São Paulo, as

well as to create performance indicators, supported by the management follow-up in

208 different processes,  chosen at random from amongst  those who began their

process by means of a conciliatory session designation, parallel to the traditional way

of proceeding, to the execution or filing phase, in order to compile comparative data

that showed a managerial perspective in both forms, using data from the National

Council of Justice as parameters for the formulation of the analysis Results and in

monitoring the fulfillment of its institutional mission.



Keywords: Public Administration. Judiciary Power. Labor Reconciliation. Strategic 

planning. Adjudication.
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INTRODUÇÃO

A tutela no Estado Brasileiro, assim como nos demais países de desenvolvimento

tardio,  teve  sólida  formação baseada no  capitalismo industrial  e  na  complexidade do

processo  político,  sendo  o  Estado  a  matriz  geradora  dos  processos  sociais

(SCHWARTZMAN, 1975).  No caso do sistema político brasileiro,  os processos sociais

acontecem na ótica do Estado como polo ativo, com atuação superior à função de polo

aglutinador dos interesses sociais de grupos específicos e de política de efetivação de

demandas dominantes da sociedade em decisões e diretrizes concretas, apresentando

características  de  acentuado  grau  de  autonomia  e  centralização,  evidenciando  uma

relativa capacidade antecipatória na absorção e solução de conflitos sociais.

Lindblom (1981)  propôs  a  incorporação  de  outras  variáveis  à  formulação  e  à

análise de políticas públicas e à solução de conflitos sociais. Para o autor, a dominação é

realizada  por  grupos  de  pressão,  e  não  apenas  por  uma  elite  com  interesses

unidirecionais,  refletindo  maior  ou  menor  influência,  de  acordo  com  o  momento  de

interesse para formulação de agenda, em diferentes fases do processo decisório, não

havendo, necessariamente, intervenção linear de princípio e fim.

As  transformações  sociais  do  Brasil,  sobretudo  sob  o  aspecto  da

redemocratização, aliado ao acelerado desenvolvimento da tecnologia de informação, a

intensa  judicialização  das  ações  de  massa  e  o  aumento  da  violência  urbana,  têm

contribuído para o acréscimo da demanda judicial, reforçando, assim, o papel do Estado.

Sob o efeito da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, especificamente, a partir

da vigência da Emenda constitucional 45, o hábito da população brasileira de recorrer ao

Poder Judiciário para a resolução de seus conflitos cresceu significativamente (PNAD,

2009).

Ainda  no  contexto  da  Carta  Magna,  seu  artigo  37  elenca  os  princípios

relacionados à Administração Pública: o princípio da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da publicidade e da eficiência. Partindo-se desses princípios, nota-se que são

muitos  os  problemas  na  prestação  dos  serviços  públicos  no  Brasil  e,  em  relação  à

prestação  jurisdicional,  não  há  dúvidas  que  o  tempo  de  tramitação  de  processos

judiciais  é  reiteradamente  apontado  como um dos maiores  entraves  da  Justiça

brasileira. Nesse  cenário,  fica  claro  o  desalinhamento  com o  princípio  da  eficiência,

gerando  não  só  a  insatisfação  do  cidadão,  como,  também,  instabilidade  social,  pois
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demora-se  na  entrega  da  prestação  jurisdicional  e  macula-se  os  efeitos  da

pacificação social.

Sem o devido planejamento da organização e estrutura do Poder Judiciário, com

acréscimo proporcional à demanda e com a adequada alteração do sistema processual, a

grande quantidade de novos processos, muito acima da capacidade de julgamento dos

órgãos judiciais, aponta para a tendência de agravamento do quadro. Uma variação de

estruturas deve ser analisada sempre que houver determinados fatores contingenciais

que impliquem essa necessidade. Segundo Donaldson (2012), esses fatores podem ser

de natureza estratégica, em razão do tamanho da organização e incerteza em relação às

tarefas desempenhadas, devendo a organização adequar sua estrutura a seus fatores

contingenciais e, consequentemente, ao ambiente. 

Buscando-se compreender a organização da Justiça do Trabalho no Brasil e sua

relação  com  a  política  pública  de  tratamento  de  conflitos,  mais  especificamente  em

relação  à  estrutura  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2a.  Região,  optou-se  pela

pesquisa do modelo de planejamento estratégico e sua ligação com os objetivos gerais do

Poder Judiciário, entre eles, a taxa de congestionamento na Justiça do Trabalho, com

base  nos  dados  publicados  pelo  Conselho  Nacional  de  Justiça,  nos  documentos

intitulados “Relatório Justiça em Números” dos anos de 2014 e 2015. Posteriormente,

amparado no acompanhamento gerencial de 120 processos, escolhidos aleatoriamente

entre aqueles que iniciaram sua tramitação no Fórum Trabalhista da Zona Leste de São

Paulo  por  meio  de  sessão  conciliatória,  traçou-se  um paralelo  entre  as  formas  de

tramitação,  até  a  fase  de  execução  ou  arquivamento,  a  fim  de  que  fossem

levantados  dados  comparativos  que  demonstrassem  uma  perspectiva  gerencial

sobre ambas as formas.

Qualquer teoria sobre elaboração e implementação de políticas governamentais,

bem  como  os  efeitos  dessas  ações  sobre  o  mundo,  requer  uma  compreensão  do

comportamento dos principais tipos de instituições governamentais (legislaturas, tribunais,

agências administrativas), bem como o comportamento dos grupos de interesse, da mídia

e do público em geral. Sabatier (1991), ressalta a cidadania e participação política como

um fim em si, e não como um meio de influenciar decisões políticas. Di Pietro (2003),

ressalta que a definição  de Administração Pública, em sentido estrito, abrange tanto a

atividade  superior  de  planejar,  dirigir  e  comandar,  como  a  atividade  subordinada  de

executar, ou seja, deve estar preparada para detectar mudanças de ambiente e preparar

planos para correção de rumo. 
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Contextualização

A administração  pública  começou  a  se  organizar  nos  séculos  XVIII  e  XIX,

momento em que era ainda embrionária devido ao Estado Absolutista, que concentrava o

poder e não permitia um desenvolvimento público, praticando o que viria ser conceituada

atualmente  como  administração  patrimonialista.  A partir  da  Revolução  Francesa,  e  a

concepção do Estado de Direito,  com a separação dos três poderes, a administração

pública começa a se consolidar e a se delimitar, retirando a aplicação do direito privado

das relações jurídicas em que o Estado participa, conforme exposto por Bresser-Pereira

(2009).

Nesse contexto, a administração pública burocrática surge como forma substitutiva ao

modelo anterior, marcada pelo nepotismo e pelo envolvimento do interesse público com o

privado. Seus princípios orientadores são a impessoalidade, o formalismo, a hierarquia

funcional, a ideia de carreira pública e a profissionalização. Entretanto, conforme descreve

Marques (2008), a máquina administrativa não atendia ao seu objetivo principal, ou seja,

atender aos anseios da sociedade, tornando-se ineficiente, momento em que o Estado

limitava-se a manter a ordem e administrar a justiça, a fim de garantir os contratos e a

propriedade, e sua estrutura de autogestão era pouco teorizada.

A fim de corrigir essa distorção administrativa, a administração pública gerencial

extravasa as características principais do modelo burocrático, direcionando sua atuação

para o controle de resultados. A partir de então, a eficiência que, segundo Mello (2005),

não pode ser concebida senão na intimidade do princípio da legalidade, passa a ser o fim

e o meio da administração pública, um dever administrativo por excelência.

Como consequência administrativa da consolidação do Estado Social, a reforma

gerencial  se  apresenta  como  instrumento  e  fator  fundamental  para  sua  legitimação,

conforme  descreve  Bresser-Pereira  e  Spink  (2005).  Anteriormente,  a  administração

pública burocrática era a base de sustentação do Estado Social, garantindo um mínimo de

eficiência  que  o  tornava  economicamente  viável.  Entretanto,  na  medida  em  que  as

reformas sociais  avançavam,  tornava-se nítido  que esse mínimo era  insuficiente,  e  o

aumento do custo dos serviços do Estado impôs a adoção da reforma gerencial.

Ainda que controversa, surgindo num cenário econômico difícil, com a adoção de

medidas contestáveis  e  impopulares,  a  reforma do Estado Brasileiro  tem início  nesse

momento, em meio a uma grande crise econômica, que chega ao auge com um episódio
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hiperinflacionário. O ajuste fiscal, a privatização e a abertura comercial, que vinham sendo

ensaiados  nos  anos  anteriores  são  então  atacados  de  frente  (BRESSER-PEREIRA,

1998).

Para  a  população  em  geral,  embora  o  conceito  de  gestão  pública  seja

relativamente conhecido, poucas pessoas dominam o significado da expressão, e este

assunto é de fundamental importância à sociedade e, principalmente, ao administrador

público,  pois  delimita,  com absoluta clareza,  o  campo de sua atuação,  sendo,  assim,

inerente  às  funções  de  gerência  pública  dos  negócios  da  sociedade  e  do  governo,

(Santos,  2006).  O  administrador  público,  naturalmente,  não  pode  agir  em  interesse

próprio,  e  seu  poder  discricionário  tem  amparo  limitado,  para  a  garantia  da  correta

utilização dos recursos públicos e para o bem da transparência na administração.  Ilda

(1993) conclui  que,  talvez parte desde desconhecimento seja em razão do descrédito

sofrido  pelo  planejamento  nos  últimos  anos,  muito  pelo  fato  do  uso  inadequado  de

modelos tradicionais, sendo o planejamento estratégico uma alternativa por se apresentar

como um instrumento mais flexível, adequado para explicar as realidades complexas. 

Trosa  (2001),  levanta  essas  questões,  e  vai  além,  ao  questionar  o  papel  do

Estado na prestação de serviços à população. Por uma perspectiva ideológica, aborda o

tema da  atuação  direta  do  Estado  no  gerenciamento  dos  equipamentos  públicos,  no

enfoque à  terceirização,  por  meio  de  empresas  privadas contratadas.  Dialeticamente,

evidencia a adoção de parâmetros internacionais, estruturando a reforma administrativa

nos interesses do capital privado, estabelecendo como valor supremo a eficiência, sem a

contrapartida das considerações humanitárias.

Por outro lado, Marx e Engels (1998) reconhecem no Estado uma instituição em

disputa pelas classes em conflito, tendo em vista suas necessidades e seus interesses, e

que apresenta, portanto, uma estrutura socialmente antagonizada, com relação direta ao

advento  da  propriedade  privada  e,  consequentemente,  pela  estruturação  das  classes

sociais. Essa relação entre as classes tem seu âmago nas relações de trabalho, e nas

formas de sua apropriação. O trabalhador já não possui autonomia na forma de produzir e

a  energia  desprendida  no  momento  da  produção  passou  a  expressar  não  mais  sua

ulterior realização.

Ainda nesse sentido, e refletindo a legitimidade do Estado de exercer o poder sobre a

organização social, uma sociedade republicana espera que o Poder Judiciário o exerça

sobre determinada demanda, e considera justo o exercício dessa autoridade. Entretanto,
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as  relações  de  autoridade  podem  estar  colocadas  em  níveis  não  superiores  aos  da

simbologia ou da autoridade formal. Desta forma, ainda que não aparente, poderá haver

choque entre o titular da autoridade e o titular do direito, que o exerce por relações de

poder não formais e tem origens em expectativas vivenciadas no cotidiano, criando-se,

dessa maneira, autoridades limitadas e aparentes.

Surge, dessa maneira, alguns dilemas no tocante à legitimidade, à formulação e à

gestão de políticas públicas por parte do Estado: mesmo com a administração gerencial e

com  a  governança  moderna,  aparentemente,  o  Estado  continua  centralizador,  e  as

questões  relativas  à  participação  societal  pouco  avançaram.  Para  Lasswell  (1984),

estudar a influência de quem é influente é significativo, pois dela deriva a participação

ativa nas decisões políticas. Para o autor, é fundamental identificar quais atores ganharam

o quê, quando e como, a partir do processo político desenvolvido durante a formulação de

um determinado programa. 

O Poder Judiciário no Brasil vem buscando aprimorar seu modelo de atuação,

criando mecanismos que visam aproximar o cidadão da justiça célere e participativa. Nas

relações de trabalho,  segue a mesma diretriz,  privilegiando a autocomposição para a

solução  dos  conflitos  entre  o  capital  e  o  trabalho.  Para  Giglio  (2002),  a  conciliação

significa, entre outros, recomposição de relações desarmônicas, desarme de espírito e

ajustamento de interesse, sendo o acordo apenas a consequência material. No mesmo

viés, ressalta que a justiça se efetiva pela aplicação do conceito de equidade, que no

direito do trabalho exerce as relevantes funções de: “a) inspirar o legislador; b) nortear os

responsáveis  pela  solução  dos  dissídios  coletivos;  c)  orientar  os  mediadores  nas

conciliações de litígios individuais  e coletivos;  d)  orientar  o  juiz  na  escolha do direito

aplicável aos casos concretos.” (GIGLIO, 1977).

Para se ilustrar  a importância do fomento à solução consensual  dos conflitos,

contudo,  sem  deixar  de  se  observar  a  regulação  do  Poder  Judiciário  sobre,

essencialmente, o controle da legalidade e da pacificação social, ressalta-se que o maior

acordo  realizado  na  justiça  trabalhista  brasileira,  constituído  no  processo  RR 22200-

28.2007.5.15.0126, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), estabeleceu, entre outros, a

prestação universal e prévia à saúde dos trabalhadores e seus descendentes diretamente

afetados. Em recente tentativa de repactuação, parte dos beneficiários pretendem a troca

da assistência médica por indenização pecuniária. No cenário que se desenharia, parte

do  custo  pelo  tratamento  de saúde poderia  recair  sobre  o  Sistema Único  de Saúde,
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causando um desajuste social e onerando o Estado. Como o acordo foi realizado sob a

supervisão do Poder Judiciário, depende de nova homologação para surtir efeito, caso

seja levado adiante pelas partes.

Por derradeiro, Watanabe (2011), reafirmando a importância de um maior índice

de pacificação das partes em conflito, e não apenas solução dos conflitos, e suscitando o

disposto na Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, destaca que o sucesso

dessa política pública de tratamento adequado dos conflitos de interesses que ocorrem na

sociedade, dependerá, em grande parte, da correta implantação e, fundamentalmente, de

mecanismos de avaliação permanente, a fim de corrigir e estabelecer novos rumos.

Justificativas

Para Meirelles (2000), o controle é função essencial na verificação dos resultados,

pois faz com que a autoridade administrativa paute a sua atuação em defesa do interesse

coletivo,  mediante  a  fiscalização  orientadora,  corretiva  e  até  punitiva.  É,  ainda,

indispensável para acompanhar a execução de políticas públicas diretrizes institucionais,

a  fim  de  apontar  suas  falhas  e  desvios,  verificar  a  correta  aplicação  das  normas  e

princípios  adotados e constatar  a  veracidade das operações realizadas.  Desta  forma,

buscou-se verificar se o atual  modelo de gestão processual  na Justiça do Trabalho é

capaz de atender à crescente judicialização dos conflitos no Brasil, resolver os litígios e

promover a pacificação social.

A proposta da gestão do processo judicial e de processos derivados da conciliação

judicial trabalhista é trazer maior acessibilidade, celeridade e eficácia processual, pois, de

fato, quanto mais acessível, célere e eficaz for a prestação jurisdicional, mais próxima o

Poder  Judiciário  está  de  seu  ideal  maior,  ou  seja,  distribuir  justiça  amparada  na

pacificação social,  com o máximo de excelência. Observando a proposta mencionada,

levanta-se a hipótese da capacidade da conciliação ser um método eficaz – quando

comparada com uma decisão proferida por terceiros – na resolução dos conflitos

levados à Justiça do Trabalho.

Sendo assim, as justificativas para a proposta desta pesquisa estão baseadas em três

razões específicas, amparadas nas colocações de Viotti (2003):

A razão científica:  a  relação entre o diagnóstico, o  planejamento,  a execução e o

monitoramento  das estratégias de implementação e aprimoramento  das atividades de
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prestação jurisdicional e das características que colaborem ou que criem obstáculos para

a implementação de novos paradigmas processuais.

A razão política: vinculada à possibilidade de colaboração na formulação e avaliação

de novas políticas públicas envolvendo métodos consensuais de solução de conflitos.

A razão  pragmática:  construção  de  parâmetros  capazes  de  verificar  a  eficácia  -

entendida  como  cumprimento  integral  do  acordo  e  consequente  arquivamento  do

processo - da atual política de conciliação aplicada no âmbito do Fórum Trabalhista da

Zona Leste do município de São Paulo, por meio de monitoramento de desempenho e

análise de procedimentos operacionais.

Objetivos

O  objetivo  geral  desta  pesquisa  é  analisar  o  desempenho  da  atual  política  de

conciliação,  aplicada como método  consensual  de  solução  de  conflitos  no  âmbito  do

Centro  Judiciário  de  Solução  de  Conflitos  do  Fórum  Trabalhista  da  Zona  Leste  do

município de São Paulo.

Como  auxílio  para  o  alcance  do  objetivo  geral,  adiciona-se  a  esta  pesquisa  os

seguintes objetivos específicos: 

Expor  as  fases  da  administração  pública  e  sua  relação  com  a  administração

estratégica no Poder Judiciário;

Levantar a atual forma de planejamento e gestão da estrutura do Tribunal Regional do

Trabalho da 2a. Região;

Identificar  normatizações,  programas  e  projetos  utilizados  para  o  gerenciamento

judicial; 

Levantar  a  existência  de  propostas  inerentes  à  modernização  da  administração

judiciária e sua relação com métodos alternativos de solução de conflitos;

Analisar os índices de cumprimento de metas e implementação de projetos capazes

de diagnosticar e traçar prognósticos sobre desempenhos.

Motta (1990), ressalta que toda avaliação é melhor realizada após um processo de

monitoramento. Se a questão central levantada nesta pesquisa é a análise do presente

método consensual de solução de conflitos, desenhada como política pública no âmbito

do Poder Judiciário, especificamente no Fórum Trabalhista da Zona Leste do município de

São  Paulo,  natural  que  se  pretende  fazê-la  por  meio  da  análise  do  planejamento

estratégico  e  dos  procedimentos  operacionais,  podendo  representar  uma contribuição
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para a verificação dessa política pública como um eficiente instrumento de prestação

jurisdicional. 

Sem a pretensão de se estabelecer parâmetro único, adianta-se que para uma análise

mais  aprofundada  sobre  o  impacto  da  conciliação  como  um  método  consensual  de

resolução  de  conflitos  é  necessário  que  os  estudos  avancem  e  tracem  indicadores

capazes de refletir o desempenho dessa politica pública.
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CAPÍTULO 01 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

                                                                                                                      

No  limiar  da  administração  pública  percebe-se  com  clareza  a  necessidade  de

distinção  entre  o  planejamento  estratégico  público  e  o  planejamento  estratégico

corporativo,  tendo em vista  peculiaridade de cada setor  e,  no  caso do setor  público,

essencialmente  por  sua  complexidade  com  os  atores  sociais  envolvidos,  conforme

descreve Matus (2005). Essa complexidade se desenvolve quando, nas palavras do autor

"o ator social é uma pessoa, grupo ou organização que participa de algum 'jogo social',

que  possui  um projeto  político,  controla  algum recurso  relevante,  tem,  acumula  -  ou

desacomoda - forças no seu decorrer e possui, portanto, capacidade de produzir fatos

capazes de viabilizar seu projeto." (Matus, 1996a).

Macmillan  e  Guth  (1985)  ressaltam  que  é  importante  reconhecer  as  realidades

políticas e administrá-las, portanto, é possível supor, com base nos conceitos acima, mas

não somente por meio dessas análises, que a razão de parte do fracasso das ações

postuladas pode estar  relacionada com a falta  de planejamento estratégico.  O gestor

pode ser visionário, mas se não dominar seu ramo de atuação, nas esferas de micro e/ou

macro poder, pode ser engolido pela burocracia, pois, conforme exposto por Faria (2003),

nem sempre as relações de poder podem ser observadas de forma direta, pois é preciso

encontrá-las também na estrutura, nos modelos de gestão, nas políticas e estratégias

organizacionais potencialmente capazes de produzir mudanças significativas.

A utilização do princípio da publicidade, a motivação e participação popular apontam

para a exigência das práticas de  accountability nas atividades da administração pública

que, segundo Martins Júnior (2004), é fundamentalmente baseada na observância dos

princípios que a regem, quais sejam: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

eficiência, da proporcionalidade, sob os quais se estabelece a legitimação do Estado e

sua outorga no uso do poder.

É certo  que a  eficiência  é uma finalidade de toda ação administrativa,  mas nada

impede  que  o  constituinte,  o  legislador  ou  o  reformador  estabeleçam  novas  figuras

principiológicas  ou  reconheça  expressamente  o  que  a  doutrina  e/ou  a  jurisprudência

identificava como princípios implícitos no sistema constitucional.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 74, busca a eficiência ao instituir o

controle interno do Poder Judiciário, estabeleceu a manutenção, de forma integrada com

o Poder Legislativo e Poder Executivo, de um sistema de controle interno com a finalidade

de “ […] II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência,
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da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração

federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;”.

Especificamente na Justiça do Trabalho, a competência para o controle é atribuída ao

Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT):

[…] II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe exercer, na forma
da  lei,  a  supervisão  administrativa,  orçamentária,  financeira  e  patrimonial  da
Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema,
cujas decisões terão efeito vinculante  […].   (CF de 1988, artigo 111).

Entretanto, Conti (2006), nos recorda que o Poder Judiciário permanece praticamente

excluído desse processo, o que o fragiliza em matéria de finanças públicas, defendendo

sua imprescindível autonomia financeira, sem a qual não se concretiza a independência

de poderes assegurada pelo artigo 2º e artigo 99 da Constituição Federal, bem como a

previsto na Lei 4320/64, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito

Federal.

E na utilização desse poder, a administração pública, orientada pelas normas legais,

pressionada pela escassez de recursos financeiros, ou pelo seu uso inadequado, está

hoje colocada perante a necessidade urgente de adotar novos instrumentos de gestão. O

Balanced Scorecard (BSC) é um instrumento de gestão muito divulgado atualmente nas

empresas que praticam estilos de gestão modernos e orientados à estratégia. Entretanto,

em razão de suas peculiaridades, a administração judicial não pode se estabelecer sob os

mesmos parâmetros gerenciais da administração de empresas, sob o risco de transformar

o Balanced Scorecard, e outros instrumentos de gestão, como o PMBOK® Guide, em um

mero  conjunto  de  indicadores  ajustados  à  informação  disponível.  Conforme  Caldeira

(2009), a utilização da metodologia de  Balanced Scorecard numa organização do setor

público pressupõe uma visão horizontal de processos estruturados e orientados para o

cidadão e para as empresas.

Segundo Norton e Kaplan (1997),  sistemas de indicadores que possuem objetivos

meramente financeiros dificulta a obtenção de informações, que auxilia na identificação de

desempenho futuro. Quando se coloca em evidência o tema da administração pública,

deve-se atentar que as medidas não visam o lucro e formação de capital de investimento,

de uma maneira geral, mas, essencialmente, que estas devem estar em consonância com
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a prestação de serviços de qualidade à sociedade. Contudo, Quinn (1980), forte opositor

do modelo analítico na formulação das estratégias, defende que elas não se originam de

um processo formal, mas de um sistema de aprendizagem no qual os diversos níveis da

organização, de forma criativa, provocam o desenvolvimento de decisões estratégicas.

Sobretudo, o problema da ilusão de controle ensejará aposta em muitos resultados,

porém,  problemas  de  percepção  significam  que  estruturas  cognitivas  delimitam  o

reconhecimento e a captura de oportunidades adequadamente,  conforme exposto por

Tripsas e Gavetti (2000).

Para  além  de  indicadores,  é  necessário  compreender  as  peculiaridades  dos

corredores  da  administração  pública,  em todos  os  seus  setores.  A área  de  recursos

humanos  é  uma  das  áreas  mais  afetadas  pelas  recentes  mudanças  que  estão

acontecendo no mundo moderno.  O sistema de gestão de pessoas na administração

pública não segue a mesma lógica da iniciativa privada, mas muitos conceitos modernos

de gerenciamento ganham força na gestão de pessoas no serviço público, (Chiavenato,

2004).

Para Chiavenato (2004), na medida em que o profissional que se dedica às atividades

administrativas  orientadas  para  o  campo  do  diagnóstico  e  da  decisão,  cresce  a

necessidade  de  se  fundamentar  em  conceitos  que  lhe  permitam  a  orientação  e  o

balizamento  de  seu  comportamento  ético-profissional  e,  no  caso  da  administração

judiciária, torna-se imperioso compreender que se pretende uma relação de troca, entre a

administração e  seu quadro de servidores,  o  que resulta  no  enfrentamento  de novos

desafios.

Schein (2009), a fim de entender e sistematizar a dinâmica da cultura organizacional

estabelece três níveis  de análise:  artefatos,  crenças e valores expostos e suposições

básicas. A estrutura física, as roupas, os rituais de comportamento visíveis e documentos

públicos são facilmente identificáveis, entretanto, difíceis de interpretar, tendo em vista

que decorrem da projeção de sentimentos e ações. Como apontam Motta e Vasconcelos

(2002), essa abordagem configura-se como voluntarista em relação à organização para

com seu ambiente externo, diferentemente de estruturas inertes que apenas se adaptam

ao ambiente, as organizações e os atores sociais constroem, a partir de suas interações,

as regras e estruturas do ambiente.

A burocratização no serviço  público,  objeto  de  muitas  análises,  aliada à  estrutura

normativa  das  instituições,  cria  barreiras  de  difícil  transposição  quando  se  trata  de

modernização de recursos humanos. Segundo Jordan e Rodrigues (2008), o controle de
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gestão nem sempre é visto com bons olhos pelos gestores. Para a gestão pública, resta o

desafio de ultrapassar essa barreira e propiciar uma reanálise de processos, mantendo-se

as exigências legais mínimas, que visem a segurança jurídica e administrativa dos atos,

mas que também seja capaz de superar as adversidades dos tempos atuais, a fim de se

readequar às novas expectativas dos cidadãos. 

A teoria dos jogos avançou nos estudos sobre descrição, mapeamento e análise do

comportamento  humano,  observando  os  fenômenos  resultantes  das  interações

econômicas e sociais entre tomadores de decisão, sob a forma de jogos estratégicos. Em

um ambiente em que as organizações interagem entre si, muitas vezes a competição e a

cooperação se cruzam no planejamento estratégico.  Brandenburger  e  Nalebuff  (1996)

introduziram  o  conceito  de  coopetição  na  administração  estratégica,  partindo  das

premissas da teoria dos jogos, combinando a palavra cooperação e a palavra competição.

Sendo  assim,  os  fatores  que  influenciam  os  relacionamentos  coopetitivos  e  a

correlação entre esta intensidade e os resultados obtidos estarão vinculados ao nível do

aprendizado  funcional,  que  trarão  uma  melhor  compreensão  da  complexidade  que

caracteriza  as  relações  interorganizacionais  e  intraorganizacionais.  Nesse  cenário,

organizações menores podem apresentar uma parcela menor de contribuição, em razão

da  sua  incipiência  organizacional  quanto  ao  aprendizado  e  conhecimento,  possuindo

maior  risco  de dependência dos benefícios  gerados pelo  relacionamento,  tornando-se

refém dessa estratégia (Osarenkhoe, 2010).

O gerenciamento e o compartilhamento do conhecimento entre organizações lança

luz sobre a interação sob a perspectiva da coopetição.  Contudo,  é necessário  que a

organização entenda seus departamentos como um fator que contribui para a promoção

do aprendizado sobre a realidade, o que só pode ser alcançado com êxito utilizando-se

boas ferramentas de indicadores de desempenho, uma correta análise e construção de

viabilidade  do  plano,  que  deve  apresentar-se  flexível,  porém,  vinculada  a  ação,  aos

resultados e impactos reais, adaptando-se às mudanças do cenário, conforme exposto

por Artmann (2000). 

De Toni  (2004)  ressalta  que o  planejamento  estratégico no setor  público  tem sua

finalidade atingida quando as ações inicialmente planejadas são executadas, abrangendo

não só nível hierárquico de planejamento, mas, também, o nível de execução, evitando a

separação  entre  planejadores  e  executores.  Nas  palavras  de  Mintzberg:  "...  focar  a

atenção da organização na essência da vitória; motivar pessoas ao comunicar o valor da

meta; deixar espaço para contribuições individuais e de equipes; sustentar o entusiasmo
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fornecendo definições para novas operações à medida que as circunstâncias mudam; e

usar  consistentemente  o  objetivo  para  guiar  as  alocações  de  recursos.  O  objetivo

estratégico captura a essência da vitória; é estável; estabelece uma meta que justifica

esforço pessoal e comprometimento (Mintzberg et al., 2006).

Dadas  as  diferenças  entre  a  administração  de  empresas  do  setor  privado  e  a

administração pública, assume-se o Planejamento Estratégico Situacional (PSE), admitido

neste trabalho como o mais adequado à administração pública, uma vez que projeta em

seu escopo a relação entre a capacidade de gestão, em sua competência no que se

refere ao acervo de técnicas, métodos, destrezas, habilidades e experiências de um ator e

sua equipe de governo, para conduzir o processo social a objetivos declarados.

O Poder Judiciário no Brasil vem buscando aprimorar seu modelo de atuação, criando

mecanismos que visam aproximar o cidadão da justiça célere e participativa. Nas relações

de trabalho, segue a mesma diretriz, privilegiando a autocomposição para a solução dos

conflitos  entre  o  capital  e  o  trabalho.  Matus  (1996b),  defende  que  escolher  os

mecanismos que ofereçam maior viabilidade e eficácia é algo que deve estar proposto na

estratégia da organização, no momento em que se monta o planejamento estratégico,

determinando as ações sociais que são inicialmente viáveis, para posteriormente colocá-

las em prática. 

1.1  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIÃO

O Plano Estratégico Institucional (PEI) do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região,

ao  descrever  sua  estratégia,  afirma  que:  "O  ambiente  de  atuação  do  maior  Tribunal

Trabalhista  do  país  sofre  influência  direta  da  estrutura  legal  e  normativa  vigente,  da

conjuntura econômica e social do país, da estrutura existente no órgão e da atuação do

corpo  diretivo,  dos  magistrados  e  servidores.",  e,  também,  “A  sociedade  demanda

profissionalismo, celeridade e excelência na entrega da prestação jurisdicional.  Diante

disso, é essencial que a Instituição esteja preparada para lidar com os riscos e incertezas

que possam comprometer sua atuação. A elaboração de uma estratégia eficaz e dinâmica

é essencial para as situações já estabelecidas e nos cenários futuros.”.

Diante do exposto, e da literatura consultada, decidiu-se partir  da formulação mais

recorrente nas teorias sobre planejamento estratégico, que está na necessidade de se

produzir  precisas  declarações  de  missão,  visão  e  valores,  estabelecer  bases  de
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informação, controle gerencial, gestão do desempenho e a utilização de indicadores de

processos,  produtos  e  resultados,  com  sistemas  capazes  de  mensurar  a  satisfação

interna e externa. Kotler e Keller (2005), explanam que a preservação da missão e da

visão da organização desenvolve nos funcionários um senso comum de oportunidade,

direção, significância e realização.

Sendo assim, seguiu-se na análise do plano estratégico do Tribunal, que aponta: "A

estratégia institucional  se define pelo caminho a ser trilhado ao longo do tempo para

legitimar a atuação do Tribunal  no âmbito  de sua competência,  de modo a cumprir  a

missão estabelecida e atingir a visão de futuro pretendida.". Neste ponto, nota-se perfeita

sincronia com as proposições teóricas, partindo-se, então, para a análise da missão e da

visão da organização, a fim de se verificar as projeções metodológicas. 

A missão do Tribunal consiste em " Promover a pacificação social oferecendo uma

prestação jurisdicional rápida, acessível e efetiva nos litígios trabalhistas.", e sua visão é:

"Ser  reconhecido  pela  sociedade  como  instituição  de  excelência,  que  atua  com

celeridade, credibilidade, relevância e efetividade na prestação jurisdicional.".  

1.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 2A. REGIÃO 2010-2020

A difícil  tarefa  de  executar  a  estratégia  exige  a  criação  de  instrumentos  que  a

traduzam  em  uma  linguagem  comum  a  todos  da  organização,  possibilitando  a  sua

execução,  inserindo  com  clareza  no  jogo  social.  Embora  nesta  pesquisa  adota-se  o

modelo PES como mais adequado à administração pública, não se nega a qualidade de

outros  instrumentos,  como  o  BSC,  que  acredita-se  que  podem  ser  utilizados  como

auxiliares.  Com  efeito,  nota-se  que  essas  fases,  no  âmbito  do  Tribunal  Regional  do

Trabalho  da 2a.  Região,  foram compiladas e  diagramadas  em mapas estratégicos,  a

representação gráfica da estratégia no Balanced Scorecard. Para Kaplan e Norton (1997),

o  mapa  estratégico  adiciona  a  dinâmica  temporal  da  estratégia,  introduzindo  uma

metodologia de gerenciamento de indicadores de desempenho. O  Balanced Scorecard,

adotado  como representação  visual  da  estratégia,  ilustra  o  papel  dos  indicadores  de

desempenho como sensores do líder da organização. No caso específico, assim foram

desenhados:
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Figura 1 - Mapa Estratégico do Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região, quinquênio 2010-2015

      

 Fonte: Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região
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Figura 2 - Mapa Estratégico do Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região, quinquênio 2015-2020

     

       Fonte: Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região
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Alguns ajustes foram produzidos, o que está dentro do esperado, pois houve variação

de estruturas de natureza estratégica e incerteza em relação às tarefas desempenhadas,

devendo a organização adequar-se ao ambiente. Conforme Brudney, Herbert e Wright

(1999), boa parte dessas alterações seguiriam determinadas mudanças em estruturas e

processos:  a)  descentralização  da  tomada  de  decisões;  b)  redução  dos  níveis

hierárquicos; c) maior poder discricionário aos gestores nas compras de bens e serviços;

d)  simplificação  da  regulamentação  de  pessoal;  e)  incentivos  relacionados  ao

desempenho dos servidores; f) maior flexibilidade na gestão orçamental; g) terceirização;

h) ações de parceria no setor público.

Essas questões ficam claras quando se analisam algumas dificuldades, consideradas

ameaças ao bom desempenho da organização:

A legislação processual desatualizada e ensejadora de inúmeros recursos protelatórios;

A delonga da reforma do Judiciário;

As  reformas  previdenciária  e  tributária,  que  devem  causar  expressivo  aumento  na

demanda de processos; 

A escassez de recursos e os cortes orçamentários;

O descrédito do Judiciário perante a sociedade;

A  demanda  represada  que  pode  chegar  ao  Tribunal  com  a  aceleração  do  trâmite

processual das instâncias inferiores;

A morosidade processual  em outros órgãos e o excesso de recursos interpostos pelo

Executivo contra as decisões judiciais.

Contudo,  para  Matus  (2000),  o  planejamento  tradicional,  nomeado  também  de

planejamento normativo, não fornece o instrumental necessário para realização efetiva do

planejamento estratégico governamental, uma vez que o jogo social requer um tipo de

planejamento que articule técnica com política, capaz de combinar o poder para fazer e a

capacidade cognitiva para fazer.

Segundo  Merchant  e  Van  Der  Stede  (2007),  medidas  de  desempenho  objetivas

fornecem algumas informações sobre os esforços dos agentes, mas estão muitas vezes

contaminadas  por  eventos  aleatórios  incontroláveis  que  ocorrem  fora  ou  dentro  da

organização.  A descentralização  da  tomada  de  decisões  e  a  utilização  de  medidas

subjetivas no processo de avaliação de desempenho dos gestores, como medidas de

desempenho não financeiras ressaltam condições para a proatividade, sendo os gestores

estimulados a atuar com maior autonomia e responsabilidade, com o objetivo de destacar

e valorizar posturas empreendedoras. O custo de oportunidade surge quando o agente
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necessita  decidir  entre  diversos  cursos  de  ação,  suportando  os  custos  da  melhor

alternativa desprezada, explicitando a meritocracia e o controle por resultados.

1.3  ORGANOGRAMA  GERENCIAL  E  GESTÃO  DE  PESSOAS  NO  TRIBUNAL

REGIONAL DO TRABALHO DA 2A. REGIÃO

No Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região, o modelo de gerenciamento se mostrou

dinâmico, estabelecendo boa parte de sua estrutura operacional em formas alternativas

de controle gerencial, mas apresenta características de centralidade peculiares à gestão

pública, ainda centrada na forte hierarquia das normas legais e no controle por pessoas-

cultura, como se observa:

Figura 3 - Organograma gerencial do Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região

     

      Fonte: Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região
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Conforme Osborne e Gaebler (1995), o governo empreendedor emprega maior poder

de  realização  em razão  de  sua  postura  de  controle  orientado  por  missões,  metas  e

objetivos, ao contrário do modelo burocrático cujo foco está no cumprimento dos custos

orçados,  de  detalhes  em meio  a  tarefas  amplas,  perdendo  a  capacidade  de  decidir.

Identificado  como  um  ponto  fraco  no  planejamento  estratégico  da  organização,  a

descrença no Poder Judiciário reflete, em última análise, na própria estrutura do Estado,

pois, “... pagar altos impostos por serviços cujos preços disparam, enquanto a qualidade

despenca; (…) uma frustração  crescente  entre os contribuintes é  não saber exatamente

o que estão recebendo pelo dinheiro que investem” (OSBORNE e GAEBLER, 1995, 152).

Oliveira (2010), apresenta colocações sobre a geração de valor na gestão do Estado,

em que os recursos financeiros e orçamentários são apresentados como despesas de

custeio,  que  representam  a  própria  manutenção  da  instituição,  e  de  capital,  o  que

agregaria  valor  e  patrimônio.  O cidadão observa apenas o gasto  público,  mas não a

receita gerada por aqueles ativos. Segundo Slomski (2014), com medidas capazes de

mensurar essa receita, o Estado poderia ser avaliado pelo que produziu, e não pelo que

consumiu.  As  medidas  de  controle  de  orçamento,  baseadas  em  princípios  de

economicidade, atravancam a real finalidade dos serviços públicos, que devem agregar

valor à vida dos cidadãos em virtude dos benefícios gerados, evidenciando,  assim, o

resultado econômico no setor público.

No contexto apresentado, e de acordo com o conceito de problema apresentado por

Matus  (1993),  há  uma  situação-problema  como  objeto  do  planejamento  estratégico

definida  como  "  problema  quase-estruturado",  ou  seja,  pode-se  enumerar  apenas

algumas das variáveis que o compõem, precisar apenas algumas das relações entre as

variáveis, entender suas soluções como, necessariamente, situacionais, isto é, aceitáveis

para um ator e vistas com restrições por outros. Desse modo, é preciso revisar a forma de

delinear  planos  diante  das  incertezas  e  das  surpresas,  conforme  exposto  por  Matus

(1991):
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Figura 4 - Fluxograma Cenário de Incertezas

Fonte: Matus, 1991

Nota-se  que  algumas  ações  elaboradas  pelos  gestores  do  Poder  Judiciário,  e

adotadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região vai ao encontro da literatura

abordada,  podendo  ser  caracterizadas  como  ações  positivas  no  desenvolvimento  da

estratégia:

A tendência à integração de sistemas informatizados e à uniformização de procedimentos

no Judiciário;

A reforma processual;

O Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano firmado pelos

chefes dos Poderes da República;

O advento do Conselho Nacional de Justiça;

A abertura para intercâmbios;

A posição de destaque do tribunal no processo de modernização do Judiciário.

Nestes últimos, destaca-se a importância das interações entre tomadores de decisão.

A criação do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Emenda Constitucional Nº
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45,  de  30  de  dezembro  de  2004,  foi  um  impulso  às  transformações  ocorrerem  nos

diversos  tribunais  do  país,  inclusive,  àquelas  relativas  à  gestão  de  pessoas  e  de

processos,  encorajando  as  administrações  regionais  a  atingir  metas  e  níveis  de

desempenho, gerando inovação com rapidez. Há um esforço, atualmente, na ampliação

da  oferta  de  programas  de  capacitação  e  aperfeiçoamento,  visando  uma  melhor

prestação de serviço judiciário,  prevendo ações educacionais nas áreas de gestão de

pessoas,  gestão  de  processos,  controle  gerencial,  planejamento  e  administração

estratégica, dentre outras. 

Para  além  de  um  órgão  de  controlador,  a  criação  do  CNJ  representou  a

materialização de uma tentativa de modernização do Judiciário, com o intuito de torná-lo

ainda mais transparente e democrático, sem alcançar retrocesso para a independência

judicial, nas discussões pertinentes a efetivação dos direitos, nas aceitações das novas

formas  de  gestão  pública,  nas  práticas  de  cidadania  e  de  accountability,  como

mecanismos  para  assegurar  uma  administração  responsável  e  do  próprio  papel  do

Judiciário como agente indutor das transformações sociais. 

1.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 2A.  REGIÃO E O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL

(PES)

Verifica-se,  em  princípio,  que  o  planejamento  estratégico  institucional  do  Tribunal

Regional do Trabalho da 2ª Região mantém relação com as diretrizes estabelecidas no

planejamento estratégico governamental exposto por Dagnino (2012), pois, observando-

se sua estratégia para os anos de 2015-2020, nota-se que sua missão, visão, valores,

objetivos e ações estão sistematicamente alinhados, e os indicadores - fundamentais para

a identificar o que é importante para a organização, Hronec (1994) - utilizados mantêm-se

adequados ao acompanhamento gerencial. 

Consultando-se  a  estrutura  do  planejamento  estratégico  institucional  do  Tribunal

Regional do Trabalho da 2ª Região, nota-se que o presente se estabelece no seguinte

modelo:
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Figura 5 - Fuxograma Planejamento Estratégico Situacional

Fonte: Dagnino, 2012

Em que as fases são constituídas:

Diagnóstico: explicar a realidade sobre a qual se quer atuar e mudar; foi, é e tende a

ser. 

Formulação: expressar a situação futura desejada ou o plano; o que deve ser.

Estratégia: verificar a viabilidade do projeto formulado e conceber a forma de executá-

lo; é possível? Como Fazer?

Operação: agir sobre a realidade; fazer, implementar, monitorar, avaliar.

O Plano  Estratégico  Institucional  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho da 2ª  Região,

poderá contribuir para o acompanhamento dos indicadores necessários ao encontro de

sua estratégia com o Planejamento Estratégico Situacional desenvolvido por Carlos Matus

e descrito por Huertas (1996), ou seja, um planejamento baseado no preparo e prevenção

de  cenários  futuros,  e  não  para  predizê-lo.  Ainda  que  não  implementado  em  sua

totalidade,  a  administração  da  organização  tenciona-se  para  o  paradigma  de  gestão

situacional, como pode se verificar em registro feito em Ata de reunião do Comitê Gestor

Regional  para Implantação da Política Nacional  de  Atenção Prioritária  ao  1º  Grau de

Jurisdição, que "...o método PES está sendo sugerido como caminho para análise da

instituição e concepção de projetos para execução da estratégia.".

Para  essa  finalidade,  é  necessário  que  o  modelo  de  centralidade  da  gestão,

estabelecida na forte  hierarquia das normas legais e no controle  por pessoas-cultura,
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como se observa na figura 3, seja gradualmente substituído pelo modelo de interação dos

atores descritos no PES, com o intuito de conquistar sua colaboração ou vencer suas

resistências. Esta substituição significa um avanço na democratização dos processos de

planejamento e gestão, uma vez que valoriza a interpretação de cada indivíduo/ator da

situação problema, mediante suas crenças, experiências e posição no jogo social.

Matus  expõe  essa  situação  baseada  em  quatro  momentos,  que  indicam

circunstâncias  pontuais  de  um processo  ininterrupto,  em que  nenhum momento  está

isolado dos demais, e que podem ser recursivos e não-lineares, mas que representam um

sequenciamento  lógico  da  elaboração  teórica  do  planejamento,  sendo  suas

características básicas:

1. Momento Explicativo: a divisão em setores, utilizada no planejamento tradicional,

impõe uma divisão da realidade, e o método dos planejadores é tão fragmentado quanto

são  os  departamentos  dos  órgãos  de  planejamento.  Matus  defende  que  reduzir  o

problema a um determinado setor torna o planejamento genérico e pouco prático, pois é

resultado  de  uma  imposição  analítica.  Neste  momento,  o  planejamento  estratégico

situacional  propõe  sintetizar  a  noção  de  explicação  da  realidade  em  suas  múltiplas

dimensões, em que o ator saberá selecionar e identificar problemas reais. Neste caso, o

procedimento será baseado em critérios como: valor do problema para o ator principal,

para outros atores e para a população; custo econômico das soluções; custo político do

enfrentamento  ou  postergação  do  problema  e  eficácia  da  intervenção,  entre  outros.

Assim,  distinguir  causas  de  sintomas  e  consequências  representa  alterar

significativamente a prática tradicional dos diagnósticos convencionais.

2. Momento Normativo: realizado o diagnóstico, passa-se à seleção e à priorização de

problemas.  Neste  momento,  define-se  o  conteúdo  propositivo  do  plano,  por  meio  da

descrição dos indicadores, bem como com o debate sobre as causas, sintomas e efeitos

estamos,  buscando-se  detectar  as  causas  fundamentais  dos  problemas.  A descrição

deverá  ser  baseadas  em  bons  diagnósticos,  e  resultará  nos  indicadores  que  serão

utilizados para avaliar os impactos do plano. A proposição central é discutir a eficácia de

cada  ação,  relacionando  os  resultados  desejados  com os  recursos  necessários  e  os

produtos  de  cada  ação.  A verificação  deste  critério  deve  ser  realizada  por  meio  da

constatação da resolução do problema quando eliminados os fatores apontados pelos

atores envolvidos. Geralmente, após essas análises, os planos normativos convencionais

se encerram neste momento, já o planejamento estratégico situacional se estende aos

momentos estratégico e tático-operacional.
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3. Momento Estratégico: neste momento é realizada a análise de viabilidade do plano

nas suas várias dimensões: política, econômica, cognitiva e, neste caso, especificamente,

a organizativa. Como visto anteriormente, a realidade social não pode ser fragmentada

em  diferentes  setores,  e  há  que  se  considerar  que  outros  atores  pressionam  para

atendimento de seus próprios interesses. O indeterminismo no cenário, preponderante em

situações  como  essa,  uma  vez  que  a  organização  não  controla  todos  os  recursos

necessários para a realização do plano, torna o debate sobre a viabilidade estratégia das

ações planejadas indispensável. A estratégia é necessária tanto para as operações que

exigem cooperação com outros atores como para as de oposição e confronto, analisando-

se  os  cenários,  considerando  as  limitações  pela  qualidade  da  informação  disponível,

sobre  possíveis  arranjos  econômicos,  institucionais,  políticos  e  sociais,  capazes  de

influenciar positiva ou negativamente a execução das ações planejadas. O PES aponta

cinco possibilidades para utilização de estratégias específicas: imposição, referente ao

uso da autoridade em relação ao outro ator; persuasão, uma ação de convencimento em

relação ao outro ator; negociação cooperativa, utilizada quando há disposição dos atores

em fazer  concessões;  negociação  conflitiva,  quando  o  resultado  da  negociação  trará

perda para um ator e ganho para outro e confrontação, utilizada quando a medição de

força entre os atores envolvidos for necessária.

4. Momento Tático-Operacional: após a elaboração do plano, que deverá ser flexível e

adaptável  às  mudanças  de  cenário,  é  o  momento  debater  o  sistema  de  gestão  da

organização  e  até  que  ponto  ele  está  pronto  para  sustentar  o  plano  e  executar  as

estratégias propostas.  Para acompanhar a realização do plano de maneira a produzir

impactos reais, são necessárias formas adequadas de gerenciamento e monitoramento,

acompanhando-se a conjuntura detalhadamente e monitorando o andamento das ações

propostas e a situação dos problemas originais. Neste momento, são três os principais

sistemas que Matus apresenta e que são fundamentais para a utilização em nível local,

segundo Artmann (2000): a agenda do dirigente, que em nível local pode ser uma equipe

de trabalho responsável pelo plano; sistema de petição de prestação de contas: aplica-se

a todos, até ao nível mais descentralizado, solicitar e prestar contas sobre cada atividade

e  sistema  de  gerência  por  operações,  constituído  em  um  sistema  recursivo,  com

responsabilização até  aos níveis  operacionais,  sendo guiado pelo  critério  de  eficácia.

Deve-se reavaliar criticamente todo o processo interno de tomada de decisões, o sistema

de suporte à direção, os sistemas de informações, o processo operacional, sendo revistos

e reformulados quando necessário.
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CAPÍTULO  02  BREVE  RELATO  SOBRE  O  CONFLITO  E  OS  MÉTODOS

CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Para o estudo da natureza do conflito é necessária, sobretudo, a análise dos atores

que  o  produzem.  Nesta  pesquisa,  busca-se  verificar  o  desempenho  de  uma  política

pública adotada como alternativa aos métodos tradicionais de solução de conflitos dos

seres humanos, que estaria, no modelo de Montesquieu (2000), sob a responsabilidade

do Poder Judiciário.

Sendo o conflito uma recorrência na existência humana e, ainda dentro do prisma

filosófico, Hobbes (2004) afirma que o homem é mau por natureza, sendo a liberdade

ilimitada em seu estado natural  e,  na ausência da Lei,  há um estado permanente de

guerra entre os seres humanos.  Nesse mesmo sentido,  Maquiavel  (2011)  descreve o

comportamento humano como mau por natureza, em que procuram obter vantagens com

poucos esforços.  A bondade sempre seria motivada por  interesses e necessidades e,

ainda assim, não haveria mudanças significativas na natureza ao decorrer da história,

havendo, por esta razão, a necessidade imperiosa da formação de um contrato social

entre  os  seres  humanos,  um  acordo  para  este  estado  permanente  de  conflito  que

permitiria que vivessem em sociedade. 

Por outro lado, Locke(2005) defende que os seres humanos possuem uma natureza

boa no estado em que é livre e possui direitos naturais como a liberdade, a vida e a

propriedade e que, visando seu próprio interesse, respeita a vontade do outro.  Nesse

estado de natureza não há subordinação, e a violência é considerada um ato irracional,

que abandona os princípios da natureza humana, sendo passível de punição aplicada

pela sociedade. No viés do homem bom, Rousseau (2004) defende a ideia da natureza da

bondade dos seres humanos, contudo, a propriedade privada, iniciada com a formação do

núcleo familiar, corrompeu a sociedade em razão da competição gerada entre indivíduos,

ao disputarem a propriedade.

A  formação  do  Estado  moderno  e  sua  autoridade  evidenciada  no  conceito  de

soberania trouxe para o nível  internacional  a necessidade de resolução dos conflitos.

Após anos de confrontos bélicos, modelos de resolução de conflitos construídos com a

intenção de evitar  a violência entre os cidadãos de um mesmo Estado,  de diferentes

Estados e entre os Estados foram pensados com o intuito  de evitar  esse cenário  de

violência.  A  formação  da  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU),  foi  um  avanço

significativo para a mediação dos interesses dos Estados no mundo moderno. Embora
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haja  críticas  a  respeito  de  sua  formação  e  gestão,  institucionalizar  a  mediação  dos

conflitos em um órgão internacional supera o obstáculo inicial do conflito direto. 

Em 1992, a ONU divulga o documento “Agenda para a paz”. O documento traz cinco

grandes conceitos que devem guiar a atuação da ONU de forma a promover a segurança

internacional:  diplomacia preventiva, promoção da paz (peacemaking),  manutenção da

paz  (peacekeeping),  imposição  da  paz  (peace  enforcement)  e  construção  da  paz

(peacebuilding).  Os  conceitos  foram  baseados  nos  estudos  de  Galtung  (1975),  com

exceção  do  conceito  de  imposição  da  paz,  que  permite  a  intervenção  da  ONU  em

conflitos considerados ameaças à paz e à segurança internacional, sem a necessidade de

autorização das partes.

2.1 MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Com origem no sistema judiciário dos Estados Unidos da América, o termo  métodos

consensuais  de  solução  de  conflitos  é  uma  das  traduções  possíveis  ao  modelo  de

Alternative Dispute Resolution (ADR's), idealizado como alternativa ao padrão da solução

judicial do conflito. Em realidade não diferente da vivida atualmente no Brasil, o Poder

Judiciário  dos Estados Unidos da América,  iniciou,  por  volta  de  1970,  um projeto  de

modernização  da  administração  judiciária  local,  em  razão  da  grande  insatisfação  da

população  com  a  prestação  jurisdicional.  Conforme  De  Palo  (1999  apud FACCHINI

NETO,  2011),  em  1990,  a  publicação  do  Civil  Justice  Reform  Act afirmou  o

desenvolvimento das ADR's dentro da Justiça Federal dos Estados Unidos da América,

que passou a utilizar a utilizá-las como um meio de atender à demanda processual. Sua

efetiva institucionalização foi confirmada com a edição do Manual dos Juízes, adotado

nas cortes estadunidenses, em que são descritas como:

ADR  is  a  group  of  practices,  techniques  and  approaches  for  resolving  and
managing  disputes  short  of  full-scale  court  process.  Different  ADR  processes
target  different  problemsand  use  different  problem-solving  approaches.  Courts
approach ADR in a variety of waysand to achieve varied goals. One court may
determine  that  ADR  is  an  appropriate  responseto  local  needs;  another  may
conclude that ADR is ill-suited to local conditions or does not advance justice in its
jurisdiction. (NATIONAL ADR INSTITUTE FOR FEDERAL JUDGES,1993, p. 39).

No Brasil, essas alternativas foram adotadas, inicialmente, na justiça do trabalho. A

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), decretada no ano de 1943, e as disposições
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legais  complementares,  buscaram estabelecer  condições laborais  mínimas na relação

entre a livre iniciativa e a valorização do trabalho do homem. Nos casos de distrato entre

o trabalhador e o empregador, e o encaminhamento dessa demanda ao Poder Judiciário,

a CLT prevê que, obrigatoriamente, haverá oferta de autocomposição entre as partes por,

no mínimo, duas vezes no transcorrer do andamento processual. Assim, no âmbito das

relações do trabalho, essas alternativas estão sujeitas às diversas limitações advindas da

regulamentação  do  trabalho  subordinado  pelo  Estado.  Entretanto,  não  há  imposição

ampla  e  irrestrita  na  formatação  do  contrato  de  trabalho,  sendo  a  negociação  o

instrumento pelo qual a autonomia privada das partes se manifesta.

Observa-se  que  nesses  países,  onde  há  o  predomínio  de  políticas  públicas

constituídas no Estado Democrático de Direito, há algumas alternativas às resoluções das

disputas  sociais,  realizadas  dentro  ou  fora  do  Poder  Judiciário.  O CNJ,  por  meio  da

Resolução  nº  125/2010  e  suas  alterações,  incitou  os  Tribunais  de  todo  o  país  a

instaurarem os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e

os  Centros  Judiciários  de  Solução  de  Conflitos  e  Cidadania  (CEJUSCs).  Ademais,

conforme a Súmula nº 418 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), inexiste direito líquido

e  certo  das  partes  à  homologação  de  acordo  entabulado,  ou  seja,  não  basta  o

requerimento  das  partes  ou  o  simples  preenchimento  dos  requisitos  de  existência  e

validade deste negócio jurídico, se faz necessário o controle da legalidade e homologação

pelo magistrado, que deverá estar atento, dentre outros, aos possíveis vícios de vontade

e  à  desobediência  à  lei  e  aos  princípios  trabalhistas,  evitando-se  a  precarização,  a

flexibilização  inadequada  e  as  práticas  voltadas a  forçar  composições  que  impliquem

renúncia ou dilatação de direitos.

Recentemente,  o  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho  editou  a  Resolução

174/2016, que  “Dispõe sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado das

disputas  de  interesses  no  âmbito  do  Poder  Judiciário  Trabalhista  e  dá  outras

providências”. Até então, o tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito do

Poder Judiciário Trabalhista estava sob o disposto na Resolução 125/2010 do CNJ, que

define a política geral  de tratamento de conflitos no Poder Judiciário.  Assim, algumas

mudanças foram implementadas no cotidiano do tratamento das disputas de interesses

da Justiça do Trabalho, em se tratando de métodos adequados. Algumas, inclusive, de

natureza  conceitual,  como  a  determinação  de  criação  de  Centros  de  Conciliação  na

Justiça do Trabalho, presente no artigo 6º, e que passaram a ser chamados de Centro(s)

Judiciário(s) de Métodos Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT. Dentre as
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de maior impacto, destaca-se o esclarecimento da diferença conceitual entre conciliação e

mediação, e a adoção desta última na Justiça do Trabalho, a necessidade da presença

física e visualmente disponível  do juiz  no ambiente onde se realiza as audiências de

conciliação  e/ou  mediação  e  a  obrigatoriedade  da  participação  do  advogado  do

reclamante nas audiências realizadas nos CEJUSC-JT.

Entre as formas existentes de alternativas consensuais de resolução de conflitos, e a

fim de se limitar as possibilidades comparativas e exposição das práticas negociativas,

destacou-se neste  estudo as  técnicas da negociação,  da  mediação e da conciliação.

Como o foco desta pesquisa está na conciliação, mais especificamente, na conciliação

judicial  trabalhista, procurou-se restringir-se a essa concepção sobre o tratamento dos

conflitos no âmbito  da justiça do trabalho.  Contudo,  passa-se,  a  seguir,  a  uma breve

descrição dos métodos consensuais de solução de conflitos citados, para que haja uma

melhor abordagem do tema e compreensão do recorte efetuado.

2.2 NEGOCIAÇÃO

Diversos são os métodos de facilitação e condução de processos de negociação,

dentre eles, destaca-se a chamada negociação por princípios, da  Harvard Law School,

cuja técnica encontra-se no livro Getting a Yes. Na referida técnica, Fisher, Ury, e Patton

(2012) descrevem o desenvolvimento de negociações em que os sujeitos tenham seus

interesses atendidos,  sem a utilização de barganhas posicionais,  atingindo resultados

baseados em princípios ou méritos.

A negociação, em sentido amplo, é tomada como técnica, aplicando-se em todos os

mecanismos de solução de conflitos que utilizam o diálogo entre as partes na busca de

um remédio consensual que atenda aos interesses de ambas. De acordo com a pesquisa

empreendida  pela  Harvard  Law  School,  o  ser  humano  é  naturalmente  negociador,

recorrendo a esta técnica ainda que sem a plena consciência disso.

Contudo, para que haja condições que favoreçam a aplicação da técnica, os autores

destacam quatro elementos fundamentais: pessoas, interesses, opções e critérios.

 Pessoas:  Como  toda  atividade  humana,  uma  negociação  estará  cercada  de

atividades racionais e emocionais e, havendo na negociação, prevalência do lado

emocional,  poderia  haver  prejuízo  ao  senso  de  avaliação,  desestruturando  a

condução  e  a  estratégia  do  processo.  Assim,  uma  maneira  eficiente  de
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aperfeiçoamento da técnica da negociação seria, na medida do possível, reduzir os

fatores subjetivos do conflito.

 Interesses:  o  resultado  que  de  fato  cada  parte  pretende  com  a  negociação,

adotando,  a  partir  deles,  posições  rígidas,  que  se  deve  procurar  afastar.  Ao

contrário das posições, que representam os termos e condições dos envolvidos na

negociação, os interesses encontram-se por detrás destes termos e condições, e

representam as necessidades e objetivos de cada uma das partes.

 Opções: Entende-se que as opções devem ser avaliadas em fase anterior ao início

do processo de negociação, observando-se os interesses de todas as partes, a fim

de se estabelecer uma negociação verdadeiramente estabelecida. O prejulgamento

e a observância dos interesses de somente um dos sujeitos em um conflito são

erros comuns, estimulam situações de resposta única e a ideia de que uma das

partes ganha, e a outra necessariamente deve perder. 

 Critérios: Obviamente, para o sucesso na negociação os interessados devem estar

convencidos da imparcialidade dos objetivos, que devem ser claros, visivelmente

justos, compreensíveis e aplicáveis. A definição dos critérios nestes moldes permite

uma  negociação  facilitada,  com  redução  do  estresse  e  a  preservação  dos

relacionamentos. 

2.3 MEDIAÇÃO

Segundo Vezzulla (1998), a mediação pode ser definida como: 

Uma técnica  de solução  de  conflitos  não  adversarial  que,  sem imposições  de
sentenças ou de laudos e com um profissional devidamente formado, auxilia as
partes  a  acharem  seus  verdadeiros  interesses  e  a  preservá-los  num  acordo
criativo onde as duas partes ganhem. A mediação propõe, em breve tempo, com
baixos  custos  e  procurando  manter  o  bom  relacionamento  entre  as  partes,
construir  soluções  que  mais  beneficiem.  Ainda  se  defende que  a  mediação  é
indicada para conflitos de afetos. (VEZZULLA, 1998, p. 14).

Importante salientar que, para o autor, é evidente que a mediação pode ser aplicada

em casos de conflitos de afetos, entretanto, não é aconselhável nos casos de diferenças

patrimoniais sem história, sem afetos, nem desejo. Nos casos patrimoniais sem história,

se decidem as diferenças, e não há conflito a resolver. Nesse sentido, tal método tende a
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ser indicado para conflitos entre partes cuja inter-relação seja continuada, relevante num

passado ou futuro contínuo, prezando por sua preservação, se possível, e buscando, para

além da simples solução da controvérsia, a pacificação dos litigantes.

Na mediação, as reuniões são coordenadas pelo mediador, e podem ser conjuntas ou

individuais, buscando a promoção do diálogo a fim de possibilitar soluções baseadas em

seus efetivos interesses. Por sua natureza detalhista, tende a se prolongar por diversas

reuniões, respeitando o tempo das pessoas e buscando aproximar as partes envolvidas

para uma profunda reflexão da relação existente entre elas, evidenciando que a resolução

do conflito em questão poderá ou não ser construídos por eles.

A mediação e a conciliação são institutos bastante assemelhados, de forma que em

diversos  países  não  há  preocupação  em diferenciá-los.  Todavia,  ainda  que  não  haja

consenso, há algumas diferenças entre essas técnicas, que permitem alguma distinção. O

Conselho Nacional de Justiça define a mediação como um procedimento estruturado, que

não  tem um prazo definido,  e  pode terminar  ou  não  em acordo,  pois  as  partes  têm

autonomia para buscar soluções que compatibilizem seus interesses e necessidades. A

literatura vai ao encontro dessa tese, estabelecendo que o terceiro neutro na mediação

procura criar condições para os interessados encontrarem a solução, porém, sem propô-

la  diretamente.  Diferentemente,  na  conciliação,  o  terceiro  teria  maior  intervenção  no

sentido  de  obter  a  solução  e  apaziguar  as  partes,  podendo  sugerir  soluções  para  a

resolução do conflito instaurado. Contudo, Riskin (1997), define, em relação ao mediador,

duas características no processo de mediação:  o  mediador  que age com enfoque no

processo,  atuando como facilitador,  e o  mediador que avalia  o conteúdo do que está

sendo discutido, atuando, desta forma, também como avaliador. O autor destaca os níveis

dessa intervenção, entretanto, para fins de compreensão do objeto desta pesquisa, qual

seja verificar os índices de cumprimento integral de acordos realizados no âmbito

do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Fórum Trabalhista da Zona Leste

do município  de  São Paulo,  entende-se  desnecessário  adentrar  nos  aspectos  mais

específicos dos conceitos propostos pelo autor.

2.4 CONCILIAÇÃO

O termo conciliação advém do vocábulo em latim  conciliabulum que,  em tradução

livre,  significa  local  para  se  buscar  um  acordo,  o  que  remonta  à  origem  do  próprio
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instrumento no Direito Romano, conforme exposto por Braga Neto (2009). Trata-se de

método autocompositivo indireto ou triangular em que há a intervenção de terceiro de

maneira não impositiva e não vinculativa, a fim de auxiliar na resolução do conflito, sendo

comumente  indicado  para  aqueles  em  que  não  há  relacionamento  significativo  no

passado ou contínuo a futuro entre as partes. 

Ainda de acordo com Braga Neto (2009), é comum que a conciliação se desenvolva

em uma única sessão,  tendo,  em boa parte  das vezes sua estrutura estabelecida na

apresentação – oportunidade em que o conciliador  deve explicar  o  funcionamento do

método  e  o  seu  papel  e,  também,  o  papel  das  partes  e  seus  advogados,  quando

constituídos;  nos  esclarecimentos  –  momento  em  que  o  conciliador  convida  os

participantes a expor a relação existente entre eles, buscando conhecer os fatos, direitos

e toda a complexidade dessa relação, inclusive no que diz respeito à sua continuidade; na

criação de opções – momento em que se utiliza da criatividade na busca do maior número

de opções, com base nos efetivos interesses das partes e não na barganha posicional,

com o auxílio dos advogados no que tange aos requisitos legais e formais do possível

acordo  a  ser  firmado,  não  olvidando  seus  reflexos  jurídicos;  e,  por  fim,  na  própria

elaboração do acordo, quando a sessão de conciliação resulta em autocomposição. 

2.4.1 Conciliação Extrajudicial Trabalhista

A conciliação extrajudicial  ocorre fora do âmbito do Poder Judiciário,  e sem que o

conflito tenha sido judicializado. Em âmbito trabalhista, a conciliação extrajudicial ganhou

relevo  com as  Comissões  de  Conciliação  Prévia  (CCPs)  e  Núcleos  Intersindicais  de

Conciliação Trabalhistas (NINTERs). De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego

(MTE),  as  Comissões  de  Conciliação  Prévia  constituem  organismos  privados  de

conciliação,  ou  seja,  têm a  finalidade  de  mediar  e  tentar  conciliar,  fora  do  processo

judicial, os conflitos individuais advindos das relações de trabalho. No mesmo sentido o

MTE define os NINTERs como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos,

constituídos  pelos  sindicatos  representantes  da  categoria  profissional  e  da  categoria

econômica (intersindicais) mediante convenção coletiva de trabalho. 

O advento de tais convenções, apesar de apoiadas por alguns, no sentido de auxílio

ao Judiciário, elevação da via conciliatória, satisfação mais rápida e eficaz dos interesses

das partes e rompimento da cultura da litigância brasileira, sofreu também duras críticas,

especialmente no tocante à possibilidade de fraudes, esvaziamento da função sindical
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efetiva e precarização dos direitos trabalhistas. Também gerou polêmica a questão da

obrigatoriedade  desta  instância  extrajudicial  para  o  acesso  ao  Judiciário,  o  que  foi

afastado, conforme exposto por SILVEIRA e PIMENTA (2014).

Deste modo, os questionamentos suscitados são baseados nas tentativas de impor ao

trabalhador a via conciliatória por meio do comparecimento às Comissões de Conciliação

Prévias antes de recorrer ao Poder Judiciário. Nesse sentido, teria o  legislador criado

uma condição estranha ao ordenamento jurídico brasileiro em que,  em nenhum outro

segmento,  o  cidadão  é  impedido  de  levar  sua  demanda  ao  conhecimento  do  Poder

Judiciário, um direito assegurado na Constituição Federal de 1988. Ademais, sendo as

Comissões de Conciliação Prévia uma tentativa de efetivar o acesso à justiça, questiona-

se porque não houve, nos mesmos moldes trabalhistas, a implantação destas CCPs na

justiça comum, em que a morosidade é superior ao da Justiça do Trabalho.

2.4.2 Conciliação Judicial Trabalhista

 

A conciliação está bastante atrelada ao próprio Poder Judiciário, em especial à Justiça

do Trabalho, havendo diversas previsões legais acerca de seu emprego, muitas delas

inclusive  de maneira  obrigatória,  sendo no âmbito  do  atual  Código de Processo Civil

(CPC), dever e responsabilidade do juiz. O novo CPC, em seu artigo 1o., parágrafo 3o. A,

determina que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de

conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros

do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Todavia, por motivos como a

excessiva  carga  de  trabalho,  falta  de  tempo  e  condições  materiais,  ausência  do

necessário  preparo  ou  até  mesmo  para  evitar  o  prejulgamento,  tais  audiências  de

conciliação  resumiram-se  à  mera  formalidade  ou  a  despachos  determinando  a

manifestação das partes quanto ao interesse em sua realização. Isso frustra a tentativa do

legislador  de  dar  ênfase  à  mediação  e  à  conciliação,  com a  pretensão  de  inserir  o

processo no contexto social  e,  principalmente,  buscar  a  satisfação efetiva das partes,

entendendo que esta pode dar-se de modo mais intenso se a solução é por elas criada e

não imposta pelo juiz. 

A fim de concretizar tal premissa, dentre outros, o novo Código prevê a realização de

audiência de conciliação/mediação para tentativa de autocomposição das partes antes

mesmo da apresentação da contestação, cujo prazo apenas terá início se esta restar

infrutífera. Delgado (2002) conceitua a conciliação judicial trabalhista como “ato judicial,
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por meio do qual  as partes litigantes, sob a interveniência da autoridade jurisdicional,

ajustam solução transacionada sobre matéria objeto de processo judicial”. Natural, então,

supor que, ainda que haja declínio de pedidos constantes na exordial, esses estarão sob

a aprovação do magistrado.

Ademais,  como  frequentemente  levantado  nesta  pesquisa,  o  sucesso  de

implementação  de  uma  política  pública  está  diretamente  relacionado  com  seu

planejamento,  monitoramento  e  avaliação.  Dubugras  (2014)  aponta  alguns  fatores

necessários ao bom andamento das atividades da conciliação judicial trabalhista: 

 Tempo adequado;

 Conciliador capacitado;

 Ambiente conciliatório;

 Advogados comprometidos com a conciliação;

 Controle da legalidade e execução dos acordos não cumpridos sob a autoridade do

Judiciário.

A autora entende que a conciliação deve ser vista como um fato, um ato, um meio,

uma meta, um ajuste, uma composição e até como ciência, devendo ser desvinculada da

ideia  exclusiva  de  desafogamento  do  Poder  Judiciário.  Com  base  nesses  princípios,

apresenta o conceito de “Conciliação Judicial Qualificada”: 

A conciliação judicial  qualificada é mais do que uma forma rápida e eficaz de
solução  de  litígios  em  alternativa  à  sentença,  ela  é  um  tipo  de  prestação
jurisdicional adequada a alguns tipos de conflitos que pressupõe a atuação do
conciliador  de  forma  transparente  e  com  mais  empenho  para  que  as  partes
tenham  a  oportunidade  de  refletir  e  dialogar  sobre  suas  lides  e  conflitos
construindo, por elas mesmas, a solução mais adequada, para deixar ao Juiz o
julgamento das lides não passíveis de solução pelas próprias partes, o controle da
legalidade e a execução das decisões e acordos não cumpridos.  (DUBUGRAS,
2014, p. 117).
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CAPÍTULO  03  PLANEJAMENTO  ESTRATÉGICO  E  MÉTODOS  CONSENSUAIS  DE

SOLUÇÃO  DE  CONFLITOS  NO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  2a.

REGIÃO

Para  fins  de  análise  da  relação  da  forma  de  gestão  dos  recursos  no  âmbito  do

Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2a.  Região,  buscou-se  elementos  no  planejamento

estratégico  da instituição,  e  sua ligação com os objetivos  gerais  do  Poder  Judiciário.

Assim, observou-se que a mensuração de desempenho e resultados no Tribunal Regional

do Trabalho da 2a.  Região utiliza indicadores físicos e qualitativos que identificam os

objetivos  e  metas,  buscando  implementar  ações  para  acompanhamento  e  avaliação,

conforme descrito abaixo:

Objetivos Estratégicos 

Perspectiva Recursos

1. Promoção da valorização das pessoas e da qualidade de vida

2. Provimento de infraestrutura física adequada às atividades judiciais e administrativas

3. Garantia de infraestrutura e recursos tecnológicos adequados às atividades judiciais e

administrativas

4. Alinhamento do plano orçamentário à estratégia Institucional

Perspectiva Processos Internos

5. Gestão da governança judiciária e administrativa

6. Gestão da governança de Tecnologia da Informação e Comunicações

Perspectiva Sociedade

7. Garantia da razoável duração do processo na prestação jurisdicional

8. Garantia da efetividade na prestação jurisdicional

9. Garantia de atuação com responsabilidade socioambiental

Ações Estratégicas
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Ação 1 - Reduzir o saldo residual dos processos na fase cognitiva

Ação 2 - Promover a efetividade do processo de execução

Ação 3 - Munir o Tribunal de sistemas de gestão administrativa

Ação 4 - Estabelecer a gestão por processo nas unidades judiciais e administrativas do

TRT2

Ação 5 - Capacitar continuamente magistrados e servidores nas competências essenciais

e na gestão administrativa

Ação 6 - Prover infraestrutura adequada para o funcionamento das unidades judiciais e

administrativas

Ação 7 - Aprimorar a gestão de pessoas

Ação 8 - Aperfeiçoar a gestão de recursos orçamentários e financeiros

Ação 9 - Adotar práticas voltadas à responsabilidade socioambiental

Ação 10 - Implementar programas em prol da qualidade de vida

Ação 11 – Acompanhar as ações relacionadas à gestão da governança definidas no plano

estratégico de tecnologia da informação e comunicação (PETI)

Indicadores de Desempenho 

Indicador 1: Capacitação dos Magistrados nas Competências Institucionais

Indicador 2: Capacitação dos Servidores nas Competências Institucionais

Indicador 3: Índice Médio de Capacitação dos Servidores em Competências Institucionais 

Indicador 4: Percentual do Orçamento de Custeio aplicado em Capacitação

Indicador 5: Índice de Clima Organizacional

Indicador 6: Índice de Instalações Físicas Adequadas

Indicador 7: Índice de Adequação aos Padrões de Nivelamento de TI Estabelecidos pelo

CNJ (Resolução 90, itens de infraestrutura) 

Indicador 8: Índice de Disponibilidade de Serviços de TI

Indicador 9: Taxa de Satisfação dos Clientes Internos com as Soluções de TI oferecidas

pelo Regional

Indicador 10: Taxa de Satisfação dos Clientes Internos com o PJe-JT

Indicador 11: Índice de Execução do Plano Orçamentário

Indicador 12: Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado

Indicador 13: Índice de Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos

Indicador 14: Índice de Projetos Estratégicos executados dentro do prazo
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Indicador 15: Índice de Eficiência Operacional – Em Tramitação

Indicador 16: Índice de Eficiência Operacional – Entrados

Indicador 17: Índice de Atendimento das Metas do PETI

Indicador 18: Índice de Maturidade em Segurança da Informação

Indicador 19: Índice de Capacitação dos Gestores de TI

Indicador 20: Índice de Processos de TI Aderentes às Melhores Práticas do COBIT

Indicador 21: Índice de Atendimento ao Acordo de Nível de Serviço (ANS) estabelecido

para os Serviços de TI

Indicador 22: IGOV-TI

Indicador 23: Índice de Satisfação dos Usuários com os Serviços de TI

Indicador 24: Tempo de Ciclo Total (1º Grau)

Indicador 25: Prazo Médio de Julgamento no 1º Grau (Conhecimento) com Perícia

Indicador 26: Prazo Médio de Julgamento no 1º Grau (Conhecimento) sem Perícia

Indicador 27: Prazo Médio de Julgamento em 2ª Instância (Conhecimento) – Primeiro

julgamento

Indicador  28:  Prazo  Médio  de  Julgamento  em  2ª  Instância  (Conhecimento)  –  Último

Julgamento

Indicador 29: Índice de Processos Antigos

Indicador 30: Índice de Virtualização dos Processos Novos

Indicador 31: Taxa de Congestionamento de 1º Grau (Conhecimento)

Indicador 32: Taxa de Congestionamento de 2º Grau (Conhecimento)

Indicador 33: Porcentagem de Conciliação

Indicador 34: Taxa de Congestionamento de 1º Grau (Execução)

Indicador 35: Pesquisa de Satisfação (Grau de Satisfação com os Serviços Prestados)

Indicador 36: Índice de Concentração dos Processos dos Maiores Litigantes

Indicador 37: Porcentagem de Solucionados dos Maiores Litigantes

Indicador 38: Índice de Consumo de Energia Elétrica

Indicador 39: Índice de Consumo de Água

Indicador 40: Índice de Consumo de Papel

Indicador  41:  Índice  de  Edificações  que  possuem  acesso  para  Portadores  de

Necessidades Especiais

Indicador 42: Índice de Coleta Seletiva
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Analisando  seu  planejamento  estratégico,  e  verificando  a  literatura  levantada,

descreve-se os objetivos estratégicos, ações estratégicas e indicadores de desempenho

relacionados à política de resolução de conflitos utilizando-se dos métodos consensuais

de solução de conflitos: 

Gestão da governança judiciária e administrativa (Objetivo estratégico 5)

Compreende a implantação e monitoramento da uniformização dos procedimentos e

rotinas de atuação das unidades administrativas e judiciárias, garantindo que se alinhem

ao Planejamento Estratégico e às metas da Instituição. Propõe-se à adoção de modelos

de gestão comprometidos com o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira,

com a transparência e com a proteção da coisa pública, visando à eficiência operacional e

à  probidade  administrativa.  Considera  o  estabelecimento  das  melhores  práticas  de

comunicação  da  estratégia,  de  gestão  documental,  da  informação,  de  processos  de

trabalho e de projetos. As ações relacionadas são: Ação 03 - Munir o Tribunal de sistemas

de gestão administrativa;  Ação 04 -  Estabelecer a  gestão por processo nas unidades

judiciais e administrativas do TRT2; Ação 05 - Capacitar continuamente magistrados e

servidores nas competências essenciais e na gestão administrativa;  Ação 07 - Aprimorar

a gestão de pessoas. Os indicadores relacionados são: Indicador 13 - Índice de Sucesso

na Execução dos Projetos Estratégicos; Indicador 14 - Índice de Projetos Estratégicos

executados  dentro  do  prazo;  Indicador  15  -  Índice  de  Eficiência  Operacional  -  Em

Tramitação; Indicador 16 - Índice de Eficiência Operacional – Entrados.

Garantia  da  razoável  duração   do  processo  na  prestação  jurisdicional  (Objetivo

estratégico 7)

Compreende a entrega da jurisdição em prazo razoável,  observando a segurança

jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais. Objetiva a elevação da

produtividade dos servidores  e magistrados,  promovendo melhorias  nas condições de

execução do trabalho. Engloba o gerenciamento de custos e a satisfação da sociedade

quanto à atuação do Judiciário Trabalhista, com vistas a atenuar as desigualdades sociais

e garanti  r  os direitos  da cidadania.  Ações Relacionadas:  Ação 01 -  Reduzir  o  saldo

residual dos processos na fase cognitiva; Ação 04 - Estabelecer a gestão por processo

nas unidades judiciais e administrativas do TRT2. Indicadores Relacionados: Indicador 24:
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Tempo de Ciclo Total (1º Grau); Indicador 25: Prazo Médio de Julgamento no 1º Grau

(Conhecimento)  com  Perícia;  Indicador  26:  Prazo  Médio  de  Julgamento  no  1º  Grau

(Conhecimento) sem Perícia; Indicador 27: Prazo Médio de Julgamento em 2ª Instância

(Conhecimento) – Primeiro julgamento; Indicador 28: Prazo Médio de Julgamento em 2ª

Instância (Conhecimento) - Último Julgamento; Indicador 29: Índice de Processos Antigos;

Indicador  30:  Índice  de  Virtualização  dos  Processos  Novos;  Indicador  31:  Taxa  de

Congestionamento de 1º Grau (Conhecimento); Indicador 32: Taxa de Congestionamento

de 2º Grau (Conhecimento).

Garantia da efetividade na prestação jurisdicional (Objetivo estratégico 8)

Trata-se  de objetivo  que visa  a  garantir  a  entrega do bem da vida,  solucionando

problemas relativos ao acesso à Justiça, à duração e ao custo do processo. Pretende a

redução das demandas relacionadas aos grandes litigantes com o auxílio da gestão da

informação  e  do  uso  de  sistemas  eletrônicos.  Considera  conferir  efetividade  às

execuções, com a adoção de mecanismos, tais como os sistemas de bloqueio de ativos

do devedor (BACENJUD, RENAJUD, ARISP), a realização de leilões judiciais unificados,

a celebração de parcerias com as Procuradorias da Fazenda, juntas comerciais, cartórios

de  registro  de  imóveis,  assim  como  a  utilização  do  Banco  Nacional  de  Devedores

Trabalhistas – BNDT e outras ações.  Engloba a adoção de iniciativas que estimulem

meios alternativos de solução de conflitos, com a participação ativa do cidadão. Ações

Relacionadas: Ação 02 - Promover a efetividade do processo de execução; Ação 04 -

Estabelecer  a  gestão por  processo nas unidades judiciais  e  administrativas do TRT2.

Indicadores Relacionados: Indicador 33: Porcentagem de Conciliação; Indicador 34: Taxa

de Congestionamento de 1º Grau (Execução); Indicador 35: Pesquisa de Satisfação (Grau

de Satisfação com os Serviços Prestados);  Indicador 36: Índice de Concentração dos

Processos  dos  Maiores  Litigantes;  Indicador  37:  Porcentagem  de  Solucionados  dos

Maiores Litigantes.

Reduzir o saldo residual dos processos na fase cognitiva (Ação estratégica 1)

Identificar os gargalos responsáveis pela demora no tempo de tramitação do processo na

fase de conhecimento, com vistas a fornecer meios que viabilizem a razoável duração do
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processo e a redução do saldo processual. Objetivo relacionado: 7.Garantia da razoável

duração do processo na prestação jurisdicional.

Promover a efetividade do processo de execução (Ação estratégica 2)

Fornecer  mecanismos  que  incentivem  a  uniformização  de  procedimentos  e

entendimentos  na fase de execução do processo trabalhista,  de  forma que se  possa

atingir  maior  efetividade  e  celeridade.  Pretende  fornecer  mecanismos,  novos  ou

aprimorados, que viabilizem a concretização da satisfação do débito trabalhista. Objetivo

relacionado: 8. Garantia da efetividade na prestação jurisdicional.

Conforme descreve Anthony e Young (1994), na escolha de um conjunto de medidas

de saída,  deve-se reconhecer que as exigências para fins de controle de gestão são

bastante  diferentes  daqueles  para  a  formulação  da  estratégia.  Portanto,  deve  ter  o

cuidado de escolher as medidas de saída que são apropriadas para os fins a que eles vão

ser colocados, levando em conta três assuntos distintos, mas relacionados entre: (a) o

subjetivo e o objetivo, (b) quantitativa e não quantitativa, (c) discreto e escalar, (d) reais e

substitutos, e (e) quantidade e qualidade. 

Para efeito  de comparação com a proposta de análise apresentada neste estudo,

selecionou-se  alguns  indicadores,  em  especial  aos  relacionados  com  a  tramitação

processual e com os métodos alternativos de solução de conflitos, a fim de estabelecer

parâmetros de verificação: Em seu indicador 33, o plano estratégico do TRT2 calcula o

percentual de processos que foram solucionados por conciliação, utilizando:

Fórmula:    Conc1 x 100

         Sol1

Variáveis: Conc1 - Quantidade de processos solucionados por conciliação - 1º Grau

      Sol1 - Total de processos solucionados - 1º Grau

Esse  indicador  está  alinhado  com  objetivos  estratégicos  elencados,

fundamentalmente com o objetivo estratégico 8, que pretende garantir a efetividade na

prestação  jurisdicional,  por  meio  de  iniciativas  que  estimulem  meios  alternativos  de

solução de conflitos, com a participação ativa do cidadão, entre outros.
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 Como demonstração da efetividade da política de resolução de conflitos por meios

alternativos  adotada  no  plano  estratégico  do  Tribunal,  nota-se  uma  preocupação

crescente com a redução de processos congestionados, tendo em vista a projeção de

incremento anual em dez por cento de arquivamento de processos, ultrapassando o limite

de distribuição anual, reduzindo, dessa maneira, o passivo acumulado ao longo dos anos.

A preocupação se justifica quando analisados os indicadores abaixo: 

Figura 6 - Indicador 15 (adaptado)

Fonte: Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região
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Figura 7 - Indicador 16 (adaptado)

Fonte: Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região

 

Relacionadas aos processos em fase de execução, ou seja, processos que já estão

tramitando no Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região e representam um passivo de

processos a serem solucionados, as ações do TRT 2 visam, entre outros, a adoção de

iniciativas que estimulem meios alternativos de solução de conflitos. O indicador 34, que

estabelece a redução a taxa de congestionamento de 1º Grau nos processos em fase de

execução  em  dezesseis  por  cento  até  o  ano  de  2020,  será  abordado  com  maior

abrangência no capítulo 4.
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MÉTODO

Buscou-se realizar uma pesquisa descritiva e bibliográfica, em que se pretendeu

analisar fatores internos e externos que constituem o atual modelo de gerenciamento e

acompanhamento processual da Justiça do Trabalho no Brasil. Foram utilizadas, como

instrumentos de pesquisa auxiliares, informações fornecidas por outros órgãos públicos,

relevantes para o estabelecimento de um paralelo das atuais formas de gerenciamento

processual. Iniciou-se pelo levantamento de dados sobre a taxa de congestionamento na

Justiça  do  Trabalho,  apoiando-se  nos  dados  publicados  pelo  Conselho  Nacional  de

Justiça, nos documentos intitulados “Relatório Justiça em Números” dos anos de 2014 e

2015.  Posteriormente,  amparado  no  acompanhamento  gerencial  de  120  processos,

escolhidos  aleatoriamente  entre  aqueles  que  iniciaram  sua  tramitação  no  Fórum

Trabalhista da Zona Leste de São Paulo por meio de sessão conciliatória, traçou-se um

paralelo entre as formas de tramitação, até a fase de execução ou arquivamento, a fim de

que  fossem  levantados  dados  comparativos  que  demonstrassem  uma  perspectiva

gerencial sobre ambas as formas. Por fim, delimitou-se uma amostra de 88 processos,

sendo  estes  a  totalidade  de  processos  de  uma  determinada  pauta  de  sessão  de

conciliação do ano de 2015.  Essa sessão foi  escolhida pois  representava com maior

proximidade os dados gerais do ano de 2015, levando-se em conta parâmetros como o

número de processos em pauta,  o  percentual  de  presença das partes  e  o  índice  de

acordo.
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CAPÍTULO 04 CONCILIAÇÃO E REDUÇÃO DA TAXA DE CONGESTIONAMENTO

Os dados levantados nesta pesquisa evidenciam alto índice de cumprimento imediato

dos acordos, indicando que a política pública de métodos consensuais de solução de

conflito vai ao encontro do pretendido no indicador de desempenho no. 34, do Tribunal

Regional do Trabalho da 2a. Região, conforme se observa:

Figura 8: Indicador 34 (adaptado)

 Fonte: Tribunal Regional Trabalho da 2a. Região

Números  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  demonstram  que  um  dos  principais

desafios a serem enfrentados pela Justiça Trabalhista  está na fase de execução. Em

2013, a Justiça do Trabalho apresentou taxa de congestionamento de 67,5%, ou seja,

aproximadamente três a cada 10 processos de execução tiveram baixa. No ano de 2014,

o número foi de 66,2%, representando queda de 2,17 pontos percentuais. Os dados são

do Relatório Justiça em Números (2014 e 2015), e apontam, também, que no Tribunal

Regional do Trabalho da 2a. Região, a taxa foi de 62,1% em 2014. Os  números  foram

tratados estatisticamente e são representados pelos gráficos:
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Gráfico 1 - Dados gerais cumprimento acordo

Fonte: Autor

O gráfico acima revela que, dentre os cento e vinte processos da amostra analisada,

cento e dois processos foram arquivados após o integral cumprimento do acordo. Em três

processos houve quebra do acordo no transcorrer de sua validação, entretanto, as partes

firmaram  nova  pactuação.  Em  razão  do  número  de  parcelas,  cinco  processos  ainda

aguardam o  integral  cumprimento  do  acordo  firmado,  não  havendo,  até  o  momento,

manifestação de execução das parcelas restantes. Dez acordos não foram cumpridos,

sendo que em um deles, após o trâmite legal, foi executado positivamente, tendo o acordo

sido cumprido por meio de constrição judicial, acrescida das respectivas cláusulas penais.

Sendo assim, apenas 9 processos não tiveram sucesso para a redução da taxa

de congestionamento pretendida no objetivo estratégico no. 8 do Tribunal Regional do

Trabalho da 2a. Região. Esse número representa 7,5% do total de processos analisados,

bem  abaixo  dos  62,1%  da  média  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  2a.  Região,

conforme demostrados nos gráficos abaixo:
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Gráfico 2 - Dados de acordos, em percentuais

Fonte: Autor

Figura 9 - Dados CNJ, em percentuais (adaptado)

Fonte: CNJ
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CAPÍTULO 05 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA PAUTA DE CONCILIAÇÃO

DELIMITADA COMO AMOSTRA

Vistos  como  uma  das  maiores  ações  de  política  pública  atualmente  em

implementação  no  Poder  Judiciário,  os  métodos  consensuais  de  solução  de  conflitos

dividem as opiniões dos especialistas por diversos motivos, muitos deles já levantados e

apresentados  nesta  pesquisa.  Contudo,  poucos  são  os  registros  e  as  análises  de

resultados baseados em levantamentos estatísticos sobre os efeitos da utilização destes

métodos na justiça brasileira.  Esta  pesquisa pretendeu compreender esses efeitos  na

justiça trabalhista, com o intuito de trazer luz sobre os resultados estatísticos, a fim de

subsidiar  as  afirmações,  favoráveis  e  contrárias,  a  respeito  da  utilização  do  método

conciliatória naquela justiça especializada.

Para  isso,  definiu-se  como fator  de  análise  os  indicadores que  apresentavam

maior relação direta com o objetivo da pesquisa, quais sejam:

1. Data da distribuição

2. Rito processual 

3. Tipo de pedidos

4. Valor da causa

5. Audiência anterior

6. Fase processual

7. Horário das sessões de conciliação

8. Presença das partes

9. Ausência

10.Resultado

11. Valor acordo

12.Parcelas do acordo

13.Audiência posterior

14.Revelias e arquivamentos por ausência

15.Acordos em sessão NC

16.Acordos em sessão NR

17.Vínculo empregatício em sessão AC

18.Vínculo empregatício em sessão NC e NR

19. Inadimplemento em AC

20. Inadimplemento em NC e NR
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21.Sentença

22.Recurso

23.Liquidação

24.Execução

25.Tipo pagamento execução

26.Data pagamento execução

27.Desistência

28.Situação atual

29.Atividade econômica da empresa

30.Porte da empresa

31.Profissão do trabalhador

A escolha dos indicadores foi  baseada na premissa de Artmann (2000)  de que é

necessário que a organização entenda seus departamentos como um fator que contribui

para a promoção do aprendizado sobre a realidade, o que só pode ser alcançado com

êxito utilizando-se boas ferramentas de indicadores de desempenho. Esse parece ser o

estrito caso da conciliação judicial  trabalhista,  que necessitará,  ainda nas palavras de

Artmann (2000), de uma correta análise e construção de viabilidade do plano, que deve

apresentar-se flexível,  porém, vinculada à ação,  aos resultados e aos impactos reais,

adaptando-se às mudanças do cenário. Ademais, Kaplan e Norton (1997), ressaltam que

introduzir uma metodologia de gerenciamento de indicadores de desempenho adiciona a

dinâmica temporal da estratégia e ilustra o papel dos indicadores de desempenho como

sensores do líder da organização.

5.1 ANÁLISE DESCRITIVA DOS INDICADORES SELECIONADOS

A partir da definição dos fatores a serem analisados, partiu-se para a análise dos seus

resultados. A análise foi realizada em duas etapas, sendo a primeira etapa descritiva, com

o intuito de ilustrar a distribuição das ocorrências em relação à totalidade da amostra, e a

segunda etapa visou traçar paralelos entre os fatores selecionados, buscando-se verificar

a correlação entres os fatores. A análise está representada por meio de tabelas e gráficos,

a seguir apresentados sequencialmente:
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Tabela 1 - Data da distribuição

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 01.04.2015 4 4,5 4,5 4,5

01.06.2015 1 1,1 1,1 5,7

02.04.2015 4 4,5 4,5 10,2

02.05.2015 1 1,1 1,1 11,4

02.06.2015 1 1,1 1,1 12,5

04.05.2015 7 8,0 8,0 20,5

05.05.2015 5 5,7 5,7 26,1

06.04.2015 2 2,3 2,3 28,4

06.05.2015 3 3,4 3,4 31,8

09.04.2015 1 1,1 1,1 33,0

09.05.2015 1 1,1 1,1 34,1

10.04.2015 1 1,1 1,1 35,2

11.05.2015 1 1,1 1,1 36,4

12.04.2015 1 1,1 1,1 37,5

13.04.2015 4 4,5 4,5 42,0

13.05.2015 1 1,1 1,1 43,2

14.04.2015 1 1,1 1,1 44,3

15.04.2015 5 5,7 5,7 50,0

15.05.2015 1 1,1 1,1 51,1

16.04.2015 4 4,5 4,5 55,7

17.04.2015 4 4,5 4,5 60,2

18.04.2015 1 1,1 1,1 61,4

18.05.2015 1 1,1 1,1 62,5

20.05.2015 1 1,1 1,1 63,6

21.04.2015 1 1,1 1,1 64,8

21.05.2015 3 3,4 3,4 68,2

22.05.2015 3 3,4 3,4 71,6

23.04.2015 1 1,1 1,1 72,7
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Tabela 1 - Data da distribuição

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

24.05.2015 1 1,1 1,1 73,9

25.05.2015 2 2,3 2,3 76,1

26.05.2015 3 3,4 3,4 79,5

27.04.2015 2 2,3 2,3 81,8

28.04.2014 1 1,1 1,1 83,0

28.04.2015 2 2,3 2,3 85,2

29.04.2015 2 2,3 2,3 87,5

30.03.2015 1 1,1 1,1 88,6

30.04.2015 4 4,5 4,5 93,2

31.03.2015 6 6,8 6,8 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Para este indicador, buscou-se verificar o interstício entre a data em que o processo

foi  distribuído  e  de  nova  audiência  na  Vara  e  data  em  que  ocorreu  a  sessão  de

conciliação.  Dos oitenta e oito  processos analisados,  sete processos tiveram sessões

agendadas para até três meses após a distribuição, quarenta e quatro processos tiveram

sessões agendadas para até dois meses após a distribuição, trinta e quatro processos

tiveram sessões agendadas para o mês posterior ao mês de distribuição, dois processos

tiveram sessões agendadas no mesmo mês de distribuição e um processo teve sessão de

conciliação agendada quatorze meses após a distribuição -  essa sessão foi  realizada

após a audiência designada na Vara do Trabalho de origem do processo, na presença do

magistrado titular, conforme descrito na tabela 5. 
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Tabela 2 - Rito processual

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
l
i
d

Ordinário 31 35,2 35,2 35,2

Sumário 1 1,1 1,1 36,4

Sumaríssimo 56 63,6 63,6 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Gráfico 3 - Rito processual

Fonte: Autor

Entende-se importante analisar o rito processual pois eles são determinantes para a

formulação da expectativa  inicial  das partes  e de seus advogados sobre o tempo da

tramitação do processo, bem como de sua complexidade. As características principais são

assim definidas, nos termos do DECRETO-LEI nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da LEI nº

5.584, de 26 de junho de 1970 e da LEI nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973:
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Procedimento  Sumário:  rito  processual  mais  célere,  a  decisão  não  é  passível  de

recurso  nesse  procedimento,  salvo  se  versarem  sobre  matéria  constitucional,  sendo

possível um pedido de revisão. Utilizado em causas cujo o valor seja equivalente a até 2

salários-mínimos.

Procedimento  Sumaríssimo:  o  valor  da  causa  não  pode  ultrapassar  40  salários-

mínimos,  os  pedidos  deverão  ser  certos  ou  determinados,  porém,  é  obrigatório  a

apresentação  de  pedidos  líquidos.  A inobservância  desses  dois  requisitos  levará  ao

arquivamento  do  processo  e  a  condenação  do  autor  ao  pagamento  de  custas

processuais, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Procedimento  Ordinário:  esse  rito  é  usado  quando  não  couber  o  rito  sumário  ou

sumaríssimo e quando o valor da causa ultrapassar 40 salários-mínimos, sendo usado

para casos de maior complexidade.

Na situação exposta,  a  maior  parte  dos processos analisados tramitavam em rito

sumaríssimo, com 63,6 por cento. Apenas um processo tramitava em rito sumário. Nesse

quadro, nota-se prevalência do rito sumaríssimo, entretanto, não se pode afirmar que há

preferência por  tal  rito  processual,  pois,  em tese,  os processos que tramitam em rito

sumário seriam mais indicados à solução consensual, em razão de sua simplicidade. 

Tabela 3 - Tipos de pedidos

Value Count Percent

Standard Attributes Position 1

Label Tipo de pedidos

Type Numeric

Format F40

Measurement Scale

Role Input

N Valid 774

Missing 0
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Central Tendency 
and Dispersion

Mean 9,87

Standard 
Deviation

7,789

Percentile 25 4,00

Percentile 50 8,00

Percentile 75 13,00

Labeled Values 1
Multa de 40% 
FGTS

62 8,0%

2
Multa do Artigo 
467 da CLT

57 7,4%

3
Multa do Artigo 
477 da CLT

67 8,7%

4 Rescisão indireta 9 1,2%

5
Liberação das 
guias

27 3,5%

6 Aviso prévio 63 8,1%

7 13o. Salário 74 9,6%

8 Férias 69 8,9%

9 Saldo de salário 57 7,4%

10 Insalubridade 14 1,8%

11 Periculosidade 3 0,4%

12 Horas extras 53 6,8%

13
Diferença/não 
recolhimento 
FGTS

59 7,6%

14 Dano moral 29 3,7%

15
Acidente de 
trabalho

2 0,3%
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Tabela 3 - Tipos de pedidos

Value Count Percent

16
Acúmulo de 
função

3 0,4%

17
Indenização 
seguro 
desemprego

15 1,9%

18 Dano material 3 0,4%

19 Adicional noturno 9 1,2%

20
Honorário 
advocatício

24 3,1%

21
Honorário de 
sucumbência

3 0,4%

22 Vale refeição 7 0,9%

23 Vale transporte 6 0,8%

24
Participação 
líquida nos 
resultados

5 0,6%

25 Cesta básica 9 1,2%

26 Paradigma 4 0,5%

27 Indenização PIS 1 0,1%

28
Reconhecimento 
do vínculo 
empregatício

15 1,9%

29
Dispensa 30 dias 
anteriores 
correção salarial

1 0,1%

30
Multa do Artigo 
479 da CLT

1 0,1%

31 Salário família 1 0,1%
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Tabela 3 - Tipos de pedidos

Value Count Percent

32 Convênio médico 1 0,1%

33
Indenização por 
morte - seguro

2 0,3%

34 Diferença salarial 9 1,2%

35 Reintegração 1 0,1%

36
Multas 
Convenção 
Coletiva Trabalho

6 0,8%

37 Auxílio creche 1 0,1%

38
Estabilidade 
gestante

1 0,1%

39 Auxílio Funeral 1 0,1%

Fonte: Autor

Foram  identificados  trinta  e  nove  tipos  de  pedidos  nos  oitenta  e  oito  processos

analisados.  No  total,  setecentos  e  setenta  e  quatro  pedidos  foram  elaborados  nas

petições  iniciais  dos  oitenta  e  oito  processos  analisados.  Desses  pedidos,  a  maior

recorrência refere-se ao pagamento, integral ou proporcional, do décimo terceiro salário,

presente no rol de pedidos de setenta e quatro processos. Os pedidos "Indenização PIS",

"Dispensa 30 dias anteriores", "Multa do Artigo 479 da CLT", "Salário família", "Convênio

médico",  "Reintegração",  "Auxílio  creche",  "Estabilidade  gestante"  e  "Auxílio  Funeral"

foram o que apresentaram a menor repetição na amostra analisada, com apenas uma

ocorrência cada.
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Tabela 4 - Valor da causa

Valor causa

N
Valid 88

Missing 0

Mean $28,818.88

Median $20,747.09

Std. Deviation $32,336.12

Variance 1045625137,477

Minimum $755.19

Maximum $190,263.65

Fonte: Autor

Este  indicador  foi  estabelecido  com o intuito  de  analisar  os  valores  atribuídos às

ações pertencentes à amostra, pois esses valores estão relacionados, indiretamente, com

a  complexidade  da  causa  e,  diretamente,  com  o  rito  processual.  Conforme  exposto

anteriormente, uma das definições do rito de tramitação do processo é o valor atribuído à

causa. Na amostra selecionada, o menor valor de uma ação foi R$ 755,19, relativo ao

processo que teve sua tramitação definida pelo rito sumário. O maior valor encontrado na

amostra foi R$ 190.263,65, e a média dos valores das ações foi R$ 28.818,88.

Tabela 5 - Audiência anterior

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

Instrução 1 1,1 1,1 1,1

Não 87 98,9 98,9 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor
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Buscou-se identificar a relação entre a sessão de conciliação realizada considerando-

a o contato inicial das partes envolvidas no processo com o Poder Judiciário e a sessão

de conciliação realizada em processos em que já havia realização de audiência anterior.

Na amostra, apenas um processo já havia ocorrido situação de audiência anterior, sendo

a última audiência realizada uma audiência de instrução. Nos outros processos, a sessão

de conciliação foi a primeira oportunidade de contato presencial entre as partes, o que

representa 98,9% dos casos em análise.

Tabela 6 - Fase processual

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
li
d

Conhecimento 87 98,9 98,9 98,9

Execução 1 1,1 1,1 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Gráfico 4 - Fase processual

Fonte: Autor
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Da mesma forma,  a  fase processual  foi  analisada uma vez que,  via  de regra,  os

processos em fase de conhecimento possuem maior liberdade de transação dos termos

de acordo entre as partes, pois ainda não houve trânsito em julgado. Por sua vez, os

processos em fase de liquidação apresentam característica de superação de discussão

do mérito dos pedidos elencados nos processos, e os processos em fase de execução já

iniciam o procedimento de cálculos dos pedidos procedentes. Na amostra analisada não

houve registro de processos em fase de liquidação, e um único processo em fase de

execução.  Neste  processo  em  fase  de  execução,  houve  audiência  de  instrução,

identificada na análise do indicador " Audiência anterior". 

Tabela 7 - Horário da sessão de conciliação

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
l
i
d

09h00 7 8,0 8,0 8,0

09h10 1 1,1 1,1 9,1

09h20 5 5,7 5,7 14,8

09h30 3 3,4 3,4 18,2

09h40 5 5,7 5,7 23,9

09h50 1 1,1 1,1 25,0

10h00 9 10,2 10,2 35,2

10h10 1 1,1 1,1 36,4

10h20 5 5,7 5,7 42,0

10h30 4 4,5 4,5 46,6

10h40 5 5,7 5,7 52,3

10h50 1 1,1 1,1 53,4

11h00 8 9,1 9,1 62,5

11h20 4 4,5 4,5 67,0

11h30 3 3,4 3,4 70,5
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Tabela 7 - Horário da sessão de conciliação

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

11h40 4 4,5 4,5 75,0

12h00 10 11,4 11,4 86,4

12h20 4 4,5 4,5 90,9

12h30 4 4,5 4,5 95,5

12h40 2 2,3 2,3 97,7

13h00 2 2,3 2,3 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Gráfico 5 - Horário das sessões de conciliação

Fonte: Autor
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O horário das sessões de conciliação foi inserido como item de análise para que se

pudesse  verificar  a  possível  relação  entre  o  resultado  das  sessões  -  acordo,  não

realizada,  não  conciliados  -  com  o  momento  do  dia  em  que  se  agendou  a  sessão

conciliatória. Nessa amostra, de todos os horários disponíveis, não houve agendamentos

apenas nos horários das 11h10, 11h50, 12h10 e 12h50. O horário em que houve maior

agendamento foi às 12h00, correspondendo a 11,4%.

Tabela 8 - Presença das partes

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
l
i
d

Não 22 25,0 25,0 25,0

Sim 66 75,0 75,0 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Importante salientar que a presença das partes considerada neste indicador refere-se

à presença, ao menos, do reclamante e/ou seu advogado e da primeira reclamada e/ou

seu advogado,  uma vez que a  presença destes  torna-se  suficiente  para  o início  das

tratativas.  Neste  cenário,  três  a  cada  quatro  sessões  de  conciliação  mostraram-se

frutíferas.

Tabela 9 - Ausência

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
l
i
d

Presença total 64 72,7 72,7 72,7

2ª Reclamada e 
adv

1 1,1 1,1 73,9

Reclamada e adv 15 17,0 17,0 90,9

Reclamante 1 1,1 1,1 92,0
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Tabela 9 - Ausência

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Reclamante e 
adv

3 3,4 3,4 95,5

Ausência total 4 4,5 4,5 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Conforme  descrito  na  tabela  7,  foi  considerado,  para  fins  de  contabilização  da

presença das partes,  a presença,  ao menos, do reclamante e/ou seu advogado e da

primeira reclamada e/ou seu advogado. Contudo, ao analisar-se a ausência, considerou-

se a totalidade das partes na demanda, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Sendo

assim, observou-se que em apenas 4 sessões houve ausência da totalidade das partes

envolvidas, o que representa apenas 4,5% do total de sessões de conciliação agendadas.

O maior  índice  de abstenção entre  as  partes  foi  verificado entre  as  reclamadas,  que

deixaram de comparecer ou enviar procurador em 15 sessões agendadas.

Gráfico 6 - Ausência

Fonte: Autor
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Tabela 10 - Resultado

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

AC 38 43,2 43,2 43,2

NC 28 31,8 31,8 75,0

NR 22 25,0 25,0 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

As siglas  "AC",  "NC"  e  "NR",  representam,  respectivamente,  as  sessões  em que

houve acordo entre as partes, as sessões em que não houve acordo entre as partes e as

sessões em que a totalidade de ao menos uma das partes não compareceu à sessão

agendada. Conforme visto na tabela 7, em 25% das sessões houve ausência de uma das

partes e seus advogados. Em 28 processos não houve composição entre as partes, e em

38 sessões de conciliação agendadas as partes se compuseram amigavelmente. Os 38

acordos entabulados representam 43,2% do total de sessões agendadas, e 57,6% das

sessões em que as  partes  estiveram presentes,  conforme exemplificado no gráfico  a

seguir:

Gráfico 7 - Percentuais de acordo

Fonte: Autor
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Tabela 11 - Valor do acordo

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 50 56,8 56,8 56,8

$1000,00 3 3,4 3,4 60,2

$1200,00 1 1,1 1,1 61,4

$1251,00 1 1,1 1,1 62,5

$13500,00 1 1,1 1,1 63,6

$1500,00 2 2,3 2,3 65,9

$1600,00 1 1,1 1,1 67,0

$2000,00 4 4,5 4,5 71,6

$2000,07 1 1,1 1,1 72,7

$2000,18 1 1,1 1,1 73,9

$20000,00 1 1,1 1,1 75,0

$2250,00 1 1,1 1,1 76,1

$2500,24 1 1,1 1,1 77,3

$2700,00 1 1,1 1,1 78,4

$3000,00 2 2,3 2,3 80,7

$3300,00 2 2,3 2,3 83,0

$3400,00 1 1,1 1,1 84,1

$4000,00 3 3,4 3,4 87,5

$4200,00 2 2,3 2,3 89,8

$4500,00 1 1,1 1,1 90,9

$4550,00 1 1,1 1,1 92,0

$500,00 1 1,1 1,1 93,2
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Tabela 11 - Valor do acordo

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

$6000,00 1 1,1 1,1 94,3

$8000,00 2 2,3 2,3 96,6

$80000,00 1 1,1 1,1 97,7

$8550,00 1 1,1 1,1 98,9

Guias 1 1,1 1,1 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Nas  38  sessões  de  conciliação  agendadas  em  que  as  partes  se  compuseram

amigavelmente, em quatro ocasiões o valor acordado ficou estabelecido em R$ 2.000,00.

O acordo de maior valor foi pactuado em R$ 80.000,00 e o menor em R$ 500,00. Em uma

ocasião não houve valores referentes às verbas rescisórias, apenas emissão de guias

para levantamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e para habilitação

em Seguro Desemprego (SD), resultante de acordo de reconhecimento de dispensa sem

motivo justo. A média dos valores dos acordos foi de R$ 7.057,75.

Tabela 12 - Parcelas do acordo

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 50 56,8 56,8 56,8

10 1 1,1 1,1 58,0

13 1 1,1 1,1 59,1

15 1 1,1 1,1 60,2

2 7 8,0 8,0 68,2

3 6 6,8 6,8 75,0
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Tabela 12 - Parcelas do acordo

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

4 4 4,5 4,5 79,5

6 1 1,1 1,1 80,7

7 4 4,5 4,5 85,2

8 1 1,1 1,1 86,4

9 1 1,1 1,1 87,5

Não 11 12,5 12,5 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Gráfico 8 - Parcelas do acordo

Fonte: Autor
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Em  12,5%  das  sessões  agendadas  e  resultadas  em  acordo  entre  as  partes,  o

pagamento do crédito pactuado foi realizado à vista. O pagamento à vista corresponde a

29% da forma de pagamento dos acordos entabulados. Entre os acordos a serem pagos

parceladamente, o maior percentual de ocorrência foi de 18,4% dos acordos entabulados,

referente à quitação em duas parcelas. O acordo de maior parcelamento registrou 15

parcelas, sendo que a maior partes dos acordos pagos parceladamente encontra-se na

faixa entre duas a quatro parcelas.

Tabela 13 - Audiência posterior

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid 38 43,2 43,2 43,2

01.07.2015 2 2,3 2,3 45,5

01.09.2015 1 1,1 1,1 46,6

02.07.2015 2 2,3 2,3 48,9

06.07.2015 3 3,4 3,4 52,3

06.08.2015 2 2,3 2,3 54,5

07.07.2015 2 2,3 2,3 56,8

08.07.2015 2 2,3 2,3 59,1

13.07.2015 2 2,3 2,3 61,4

13.10.2015 1 1,1 1,1 62,5

16.07.2015 2 2,3 2,3 64,8

16.12.2015 1 1,1 1,1 65,9

17.07.2015 1 1,1 1,1 67,0

18.08.2015 2 2,3 2,3 69,3

19.06.2015 1 1,1 1,1 70,5

19.08.2015 6 6,8 6,8 77,3
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Tabela 13 - Audiência posterior

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

20.07.2015 2 2,3 2,3 79,5

20.08.2015 2 2,3 2,3 81,8

21.07.2015 1 1,1 1,1 83,0

22.06.2015 1 1,1 1,1 84,1

23.07.2015 2 2,3 2,3 86,4

24.06.2015 1 1,1 1,1 87,5

24.09.2015 1 1,1 1,1 88,6

25.08.2015 1 1,1 1,1 89,8

26.01.2016 1 1,1 1,1 90,9

26.08.2015 1 1,1 1,1 92,0

27.07.2015 1 1,1 1,1 93,2

27.08.2015 1 1,1 1,1 94,3

28.07.2015 1 1,1 1,1 95,5

29.06.2015 2 2,3 2,3 97,7

30.07.2015 2 2,3 2,3 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Para este indicador, formulou-se o tempo de ocorrência de nova audiência na Vara do

Trabalho  de  origem  do  processo,  na  presença  do  magistrado  titular.  Dos  cinquenta

processos remanescentes, cinco processos tiveram audiências agendadas para o mesmo

mês da ocorrência da sessão conciliatória, vinte e cinco processos tiveram audiências

agendadas para o mês seguinte à ocorrência da sessão conciliatória, quinze processos

tiveram audiências agendadas para dois meses após a ocorrência da sessão conciliatória,

dois  processos tiveram audiências  agendadas para  três  meses após a  ocorrência  da



85

sessão conciliatória, um processo teve audiência agendada para quatro meses após a

ocorrência  da  sessão  conciliatória,  um  processo  teve  audiência  agendada  para  seis

meses após a ocorrência da sessão conciliatória e um processo teve audiência agendada

para sete meses após a ocorrência da sessão conciliatória.

Tabela 14 - Revelias e arquivamentos por ausência

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
l
i
d

Ausência de 
ambos

4 40,0 40,0 40,0

Ausência do 
reclamante

 Revelia

5

1

50,0

10,0

50,0

10,0

50,0

10,0

Total 10 100,0 100,0

Fonte: Autor

Na  situação  descrita  acima  as  partes  foram  apregoadas  e  restou  constatada  a

ausência  de  uma ou de ambas  as  partes.  Assim,  diante  do  não comparecimento  do

reclamante, foi determinado o arquivamento da ação, e diante da ausência da reclamada,

determinada  a  revelia.  Para  fins  estatísticos,  registrou-se  o  absenteísmo  das  partes

separadamente.

Tabela 15 - Acordos em sessão NC

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

$450.00 1 1,1 5,6 5,6

$700.00 1 1,1 5,6 11,1

$1,000.00 1 1,1 5,6 16,7

$2,000.00 3 3,4 16,7 33,3

$2,000.28 1 1,1 5,6 38,9

$2,100.00 1 1,1 5,6 44,4
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Tabela 15 - Acordos em sessão NC

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

$3,000.00 3 3,4 16,7 61,1

$4,000.00 2 2,3 11,1 72,2

$5,000.00 2 2,3 11,1 83,3

$6,500.00 1 1,1 5,6 88,9

$15,000.00 1 1,1 5,6 94,4

$20,000.00 1 1,1 5,6 100,0

Total 18 20,5 100,0

Missing System 70 79,5

Total 88 100,0

Fonte: Autor

Dos 28 processos em que não houve acordo entre as partes na sessão conciliatória

designada, em dezoito houve autocomposição em audiência realizada na Vara de origem,

com a presença e presidida pelo magistrado. Esse número representa 20,4 % do total dos

processos analisados, e 64,3% de autocomposição após a primeira tentativa conciliatória.

Tabela 16 - Acordos em sessão NR

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

82 93,2 93,2 93,2

$2000,00 2 2,3 2,3 95,5

$3500,00 1 1,1 1,1 96,6

$5000,00 1 1,1 1,1 97,7

$9000,00 1 1,1 1,1 98,9

Guias 1 1,1 1,1 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor
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Em  relação  aos  processos  em  que  não  houve  presença  das  partes  na  sessão

conciliatória designada, em seis houve autocomposição em audiência realizada na Vara

de origem, com a presença e presidida pelo magistrado. Esse número representa 6,8 %

do  total  dos  processos  analisados,  e  27,3%  de  autocomposição  em  relação  aos

processos em que não houve a primeira tentativa conciliatória (NR), conforme descrito na

tabela 9.

Tabela 17 - Vínculo empregatício em AC

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
l
i
d

Não 1 2,6 2,6 2,6

Sim 37 97,4 97,4 100,0

Total 38 100,0 100,0

Fonte: Autor

Não se verificou relação entre a composição realizada em sessão conciliatória e a

supressão do direito  de reconhecimento de vínculo empregatício  entre as partes.  Em

apenas uma situação houve homologação de acordo em que se admitiu que a relação

contratual entre as partes ocorreu nos termos da Lei Civil, não ficando caracterizada a

relação de emprego.

Tabela 18 - Vínculo empregatício em NC e NR

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid
Não 7 30,4 30,4 30,4

Sim 16 69,6 69,6 100,0

Total 23 100,0 100,0

Fonte: Autor
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Corroborando com a constatação na tabela 15, o número de acordos homologados

sem o reconhecimento de vínculo empregatício em audiência presidida por magistrados

foi superior em 27,8 pontos percentuais em relação aos acordos firmados durante sessão

conciliatória.

Tabela 19 - Inadimplemento em AC

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid
Não 35 92,1 92,1 92,1

Sim 3 7,9 7,9 100,0

Total 38 100,0 100,0

Fonte: Autor

Em relação ao inadimplemento, 7,9% dos acordos realizados em sessão conciliatória

apresentou descumprimento do acordo entabulado entre as partes, até o momento da

análise.

Tabela 20 - Inadimplemento em NC e NR

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative Percent

Valid
Não 20 87,0 87,0 87,0

Sim 3 13,0 13,0 100,0

Total 23 100,0 100,0

Fonte: Autor
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Nos processos em que houve acordo em audiência na Vara  de origem,  em 13%

ocorreu descumprimento do acordo firmado entre as partes, até o momento da análise.

Tabela 21 - Sentença

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

71 80,7 80,7 80,7

Extinto SRM 2 2,3 2,3 83,0

Improcedente 4 4,5 4,5 87,5

P 14.000 1 1,1 1,1 88,6

PP – 10.000 1 1,1 1,1 89,8

PP – 20.000 2 2,3 2,3 92,0

PP – 
23.634,35

1 1,1 1,1 93,2

PP – 3.000 1 1,1 1,1 94,3

PP – 30.000 1 1,1 1,1 95,5

PP – 50.000 1 1,1 1,1 96,6

PP – 7.000 1 1,1 1,1 97,7

PP – 8.000 2 2,3 2,3 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

As siglas "SRM", "P" e "PP", representam, respectivamente, sentenças de extinção do

processo  sem  resolução  do  mérito,  sentenças  reconhecendo  a  integralidade  de

procedência  dos  pedidos  e  sentenças  de  reconhecimento  parcial  dos  pedidos.  Desta

forma, 2,3% dos casos em análise foram extintos sem resolução do mérito, 4,5% foram

declarados  improcedentes,  11,4%  declarados  parcialmente  procedentes  e  1,1%

declarados totalmente procedentes.
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O menor valor registrado em um comando sentencial foi R$ 3.000,00 e o  maior valor

encontrado  na  amostra  foi  R$  50.000,00.  Em  média,  os  valores  determinados  em

sentença foi R$ 16.875,85.

Tabela 22 - Recursos

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
li
d

81 92,0 92,0 92,0

RO 2 2,3 2,3 94,3

RO – DP 2 2,3 2,3 96,6

RO – P 2 2,3 2,3 98,9

RO – PP 1 1,1 1,1 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

As siglas "RO", "RO-DP", "RO-PP" e "RO-PP", significam, respectivamente, Recurso

Ordinário,  Recurso  Ordinário  -  Denegado  Prosseguimento,  Recurso  Ordinário  -

Procedente e Recurso Ordinário - Parcialmente Procedente. Desta forma, 8% da amostra

resultou em encaminhamento dos autos à segunda instância, sendo que 2,3% dos casos

o recurso ainda não teve acórdão publicado, em 2,3% dos casos o processamento do

recurso  foi  denegado,  em  2,3%  dos  casos  o  recurso  foi  provido  e  1,1%  dos  casos

declarados parcialmente procedentes.

Tabela 23 - Liquidação

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

$15,360.36 1 1,1 16,7 16,7

$18,749.37 1 1,1 16,7 33,3

$19,202.70 1 1,1 16,7 50,0

$19,280.85 1 1,1 16,7 66,7
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Tabela 23 - Liquidação

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

$26,958.15 1 1,1 16,7 83,3

$28,312.60 1 1,1 16,7 100,0

Total 6 6,8 100,0

Missing System 82 93,2

Total 88 100,0

Fonte: Autor

Do total da amostra analisada, seis processos encontram-se em fase de  liquidação,

momento em que se calcula o real valor da ação. Esse número representa 6,8 % do total

dos processos analisados. O menor valor registrado nessa fase foi  R$ 15,360.36 e o

maior valor encontrado foi R$ 28,312.60. A média dos valores apurados em liquidação foi

R$  21.310,67,  o  que  evidencia  uma regularidade  nos  valores  dos  processos  que  se

encontram na referida fase processual.

Tabela 24 - Execução

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
li
d

82 93,1 93,1 93,1

Não 4 4,6 4,6 97,7

Sim 2 2,3 2,3 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Nesta fase, considera-se o momento em que houve tentativa de constrição judicial

nos autos, a fim de garantir  a quitação da dívida. Do total da amostra analisada, seis

processos encontram-se em fase de execução, sendo que em duas ocasiões a execução
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foi positiva, e em quatro a execução não logrou êxito. Os seis processos em execução

representam 6,9% do total dos processos analisados.

Tabela 25 - Tipo pagamento execução

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
li
d

86 97,7 97,7 97,7

Bloqueio CC 1 1,1 1,1 98,9

Espontâneo 1 1,1 1,1 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Com a  intenção  de  verificar  o  cumprimento  espontâneo  da  determinação  judicial,

buscou-se  analisar  a  forma  de  cumprimento  das  execuções  trabalhistas.  Dentro  da

amostra,  verificou-se que em apenas um caso a dívida foi  quitada espontaneamente,

sendo necessário  bloqueio de valores em conta-corrente por  determinação judicial  no

outro processo com execução positiva.

Tabela 26 - Data pagamento execução

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid

13.10.16 1 1,1 50,0 50,0

10.10.16 1 1,1 50,0 100,0

Total 2 2,3 100,0

Missing System 86 97,7

Total 88 100,0

Fonte: Autor
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A data do pagamento da execução foi registrada para efeito de comparação entre o

tempo de tramitação dos autos em relação ao tempo médio para quitação dos processos

em que  houve  autocomposição.  No  quadro  apresentado,  ambos  os  processos  foram

quitados no mês de outubro de 2016.

Tabela 27 - Desistência 

Frequency Percent

Missing System 88 100,0

Fonte: Autor

Até o momento da análise, não houve registro de desistência da ação na amostra

selecionada.

Tabela 28 - Situação atual 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid
Aguarda pauta 
RO

1 1,1 1,1 1,1

AIRR 1 1,1 1,1 2,3

Arquivo (AC em 
ação anterior – 
quitação)

1 1,1 1,1 3,4

Arquivo (end. 
recda 
insuficiente: CEP)

1 1,1 1,1 4,5

Arquivo 
(improcedência s/
recurso)

3 3,4 3,4 8,0

Arquivo ausência 
autor

5 5,7 5,7 13,6
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Tabela 28 - Situação atual 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Arquivo ausência 
partes

4 4,5 4,5 18,2

BacenJud 1 1,1 1,1 19,3

BNDT 1 1,1 1,1 20,5

Cálculos 2 2,3 2,3 22,7

Conciliados 38 43,2 43,2 65,9

Conciliados - NC 15 17,0 17,0 83,0

Conciliados – NR 4 4,5 4,5 87,5

Demais 
recolhimentos

1 1,1 1,1 88,6

Execução 2º AC –
Penhora 
infrutífera

1 1,1 1,1 89,8

Iniciando penhora 1 1,1 1,1 90,9

Nulidade citação 
inicial (revelia) 
remarcada aud 
Una

1 1,1 1,1 92,0

Penhora 
infrutífera

2 2,3 2,3 94,3

Petição acordo - 
NC

1 1,1 1,1 95,5

Petição acordo – 
NC

1 1,1 1,1 96,6

Petição acordo – 
NR

1 1,1 1,1 97,7

Quitação com 
multa – NC

1 1,1 1,1 98,9
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Tabela 28 - Situação atual 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

RR – DP 1 1,1 1,1 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Necessário para a compreensão dos indicadores anteriores, este indicador reflete a

tramitação dos processos de uma maneira geral, considerando seu atual estágio. Sendo

assim,  observa-se  que  do  total  de  oitenta  e  oito  processos  analisados  na  amostra,

sessenta e um foram resolvidos por meio de acordo, nove processos foram arquivados

por ausência de uma ou de ambas as partes, um processo foi arquivado por ausência de

informação processual, um processo foi arquivado por acordo entabulado em processo

anterior, três processos foram declarados improcedentes e arquivados após não haver

manifestação  recursal,  três  processos  tramitam  em  instância  superior  em  razão  dos

recursos apresentados, um processo retornou ao estágio anterior por nulidade da citação

inicial,  dois  processos  estão  em  fase  de  apresentação  de  cálculos  de  valores,  um

processo aguarda recolhimento de contribuições previdenciárias e custas processuais, e

seis processos estão em fase de execução dos valores liquidados.

Tabela 29 - Atividade econômica da empresa

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative Percent

V
a
li
d

Açougue 1 1,1 1,1 1,1

Agência Turismo 1 1,1 1,1 2,3

Automação Ind (com) 1 1,1 1,1 3,4

Bijuterias (com) 1 1,1 1,1 4,5

Bijuterias (ind-com) 1 1,1 1,1 5,7
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Tabela 29 - Atividade econômica da empresa

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative Percent

Brindes (ind-com) 1 1,1 1,1 6,8

Buchas, esponjas (com) 1 1,1 1,1 8,0

Buffet 2 2,3 2,3 10,2

Clínica estética 2 2,3 2,3 12,5

Clínica geriátrica 1 1,1 1,1 13,6

Clínica odontológica 1 1,1 1,1 14,8

Condomínio residencial 1 1,1 1,1 15,9

Confecção 1 1,1 1,1 17,0

Construção Civil 6 6,8 6,8 23,9

Construção Civil (com) 1 1,1 1,1 25,0

Cosméticos (com) 1 1,1 1,1 26,1

Cosméticos (ind-com) 1 1,1 1,1 27,3

Decoração (com) 1 1,1 1,1 28,4

Drogaria 1 1,1 1,1 29,5

Educação (escola) 2 2,3 2,3 31,8

Eletrodomésticos (com) 1 1,1 1,1 33,0

Emb. plástica (ind -com) 1 1,1 1,1 34,1

Emprego doméstico 3 3,4 3,4 37,5

Empreiteira 1 1,1 1,1 38,6

Gás cozinha (com) 1 1,1 1,1 39,8

Gráfica 1 1,1 1,1 40,9

Hipermercados 3 3,4 3,4 44,3
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Tabela 29 - Atividade econômica da empresa

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative Percent

Imobiliária 1 1,1 1,1 45,5

Incorporação imobiliária 1 1,1 1,1 46,6

Lanchonete 2 2,3 2,3 48,9

Laticínios (com) 1 1,1 1,1 50,0

Limpeza 1 1,1 1,1 51,1

Limpeza, segurança 9 10,2 10,2 61,4

Manutenção refrigeração 1 1,1 1,1 62,5

Manutenção, conservação 1 1,1 1,1 63,6

Manutenção, segurança 3 3,4 3,4 67,0

Mecânica/Funilaria 2 2,3 2,3 69,3

Moda (com) 1 1,1 1,1 70,5

Móveis (ind e com) 1 1,1 1,1 71,6

Padaria 1 1,1 1,1 72,7

Pet shop 1 1,1 1,1 73,9

Pizzaria 1 1,1 1,1 75,0

Port, janel madeira (com) 1 1,1 1,1 76,1

Posto gasolina 1 1,1 1,1 77,3

Prestação serviços adm 1 1,1 1,1 78,4

Segurança 6 6,8 6,8 85,2

Telemarketing 3 3,4 3,4 88,6

Transporte carga 2 2,3 2,3 90,9

Transporte passageiro 6 6,8 6,8 97,7
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Tabela 29 - Atividade econômica da empresa

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative Percent

Usinagem 1 1,1 1,1 98,9

Varejo Móveis/Eletro 1 1,1 1,1 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Foram  identificados  cinquenta  e  um  tipos  de  ramos  de  atuação  empresarial  nos

oitenta  e  oito  processos  analisados,  o  que  evidencia  uma  variedade  nas  atividades

econômicas relacionadas na amostra. Ressalta-se que as atividades econômicas foram

desmembradas  nos  setores:  indústria  (ind),  comércio  (com)  e  serviços,  no  intuito  de

pormenorizar a efetiva relação com cada atividade. O ramo de limpeza e segurança foi

identificado  em 10,2% dos  casos,  sendo  o  ramo de  atividade  econômica  com maior

número de reclamações trabalhistas na amostra analisada. Transporte de passageiros e

empresas  prestadoras  de  serviços  exclusivamente  de  segurança  ocupam  a  segunda

posição, ambos com 6,8% dos casos analisados.

Tabela 30 - Porte da empresa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

V
a
li
d

Condomínio 
Residencial

1 1,1 1,1 1,1

EIRELI 5 5,7 5,7 6,8

EIRELI – ME 3 3,4 3,4 10,2

EIRELI-EPP 1 1,1 1,1 11,4

EPP 9 10,2 10,2 21,6

LTDA 13 14,8 14,8 36,4

LTDA – ME 22 25,0 25,0 61,4
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Tabela 30 - Porte da empresa

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

LTDA-EPP 2 2,3 2,3 63,6

LTDA-ME 2 2,3 2,3 65,9

ME 17 19,3 19,3 85,2

PF 4 4,5 4,5 89,8

S/A 9 10,2 10,2 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Ao contrário da intenção de aferição da tabela anterior,  neste indicador buscou-se

analisar a relação entre a tramitação do processo e o porte da empresa. Deste modo, as

empresas  foram  separadas  em  grupos  conforme  sua  razão  social  e  personalidade

jurídica, contudo, para fins de análise, os grupos foram agregados conforme o porte da

empresa. Isto posto, nota-se que em 69,4% dos casos as empresas estão formalmente

constituídas como micro e pequenas empresas, em 14,8% configura-se como empresas

de sociedade limitada,  sem regime jurídico diferenciado no sentido exposto para esta

análise,  10,2% representam  sociedades  anônimas  e  4,5%  são  contratos  de  trabalho

oriundos de relação entre pessoas físicas (PF). Houve, ainda, um registro de contrato

trabalhista  firmado diretamente entre o empregado e o condomínio residencial,  o que

representa 1,1% da amostra analisada.

Tabela 31 - Profissão do trabalhador

Frequency Percent Valid
Percent

Cumulative Percent

V
a
li
d

Ajudante geral 3 3,4 3,4 3,4

Ajudante mecânico 1 1,1 1,1 4,5

Ajudante obra 2 2,3 2,3 6,8
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Tabela 31 - Profissão do trabalhador

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative Percent

Ajudante produção 1 1,1 1,1 8,0

Aux. administrativo 1 1,1 1,1 9,1

Aux. Desen. Infantil 1 1,1 1,1 10,2

Aux. enfermagem 1 1,1 1,1 11,4

Aux. limpeza 7 8,0 8,0 19,3

Aux. loja 1 1,1 1,1 20,5

Aux. produção 1 1,1 1,1 21,6

Aux. saúde 1 1,1 1,1 22,7

Aux. serviços 1 1,1 1,1 23,9

Aux. serviços 
gerais

1 1,1 1,1 25,0

Auxiliar estoque 1 1,1 1,1 26,1

Balconista 3 3,4 3,4 29,5

Carpinteiro 2 2,3 2,3 31,8

Cobrador 1 1,1 1,1 33,0

Controlador acesso 2 2,3 2,3 35,2

Costureiro 2 2,3 2,3 37,5

Doméstica 3 3,4 3,4 40,9

Embalador 1 1,1 1,1 42,0

Encarregado 1 1,1 1,1 43,2

Fiscal 1 1,1 1,1 44,3

Fiscal Prev. Perdas 1 1,1 1,1 45,5

Fisioterapeuta 1 1,1 1,1 46,6
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Tabela 31 - Profissão do trabalhador

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative Percent

Forneiro 1 1,1 1,1 47,7

Frentista 1 1,1 1,1 48,9

Funileiro 1 1,1 1,1 50,0

Gari 1 1,1 1,1 51,1

Impressor 1 1,1 1,1 52,3

Instalador 1 1,1 1,1 53,4

Manicure 1 1,1 1,1 54,5

Manobrista 1 1,1 1,1 55,7

Marceneiro 1 1,1 1,1 56,8

Monitora 1 1,1 1,1 58,0

Montador móveis 1 1,1 1,1 59,1

Motoboy 1 1,1 1,1 60,2

Motorista 6 6,8 6,8 67,0

Op. hipermercado 2 2,3 2,3 69,3

Op. máquina 3 3,4 3,4 72,7

Op. telemarketing 2 2,3 2,3 75,0

Op. vendas 1 1,1 1,1 76,1

Pedreiro 1 1,1 1,1 77,3

Porteiro 4 4,5 4,5 81,8

Professor 1 1,1 1,1 83,0

Recepcionista 1 1,1 1,1 84,1

Servente pedreiro 1 1,1 1,1 85,2
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Tabela 31 - Profissão do trabalhador

Frequency Percent
Valid

Percent
Cumulative Percent

Supervisor 1 1,1 1,1 86,4

Tosador 1 1,1 1,1 87,5

Vendedor 5 5,7 5,7 93,2

Vigilante 6 6,8 6,8 100,0

Total 88 100,0 100,0

Fonte: Autor

Foram identificadas cinquenta e uma profissões declaradas nas oitenta e oito ações

analisadas.  Auxiliar  (Aux.)  de  limpeza  foi  a  profissão  com  maior  recorrência,

representando 8 % dos casos, seguida pelas profissões de motorista e vigilante, ambos

com 6,8% do total de casos registrados. A sigla "Op." foi utilizada para contabilizar as

profissões caracterizados como Operadores.

5.2 CORRELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES ANALISADOS

Buscando-se  avançar  no  processo  de  avaliação  da  política  pública  objeto  dessa

pesquisa,  optou-se  por  correlacionar  as  variáveis  mensuradas,  as  quais  possibilitam

verificar indicadores de desempenho e monitorar o desenvolvimento das ações adotadas

no planejamento estratégico. Pretendeu-se, desta forma, contribuir para o entendimento

do fenômeno em sua concepção interna, ou seja, demonstrar estatisticamente a relação

entre as variáveis que se acredita como esclarecedoras do processo de autocomposição.

Conforme  Takashima  e  Flores  (1996),  um  sistema  de  indicadores  deve  fornecer

informações resumidas sobre  vários  aspectos  do sistema e  baseado em informações

disponíveis, permitindo a construção de relação com outros indicadores e facilitando a

interação entre eles, de forma a assegurar a disponibilidade dos dados e resultados dos

mais relevantes no menor tempo possível e ao menor custo.

Sendo assim, construiu-se uma série de doze correlações, especificadas abaixo:
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1. Tempo de tramitação

Como já citado anteriormente, o longo tempo de tramitação de processos nos fóruns

judiciais é reiteradamente apontado como um dos maiores obstáculos para a efetividade

da justiça no Brasil. Ao traçar-se o paralelo entre esses indicadores obteve-se o seguinte

resultado:

Data da distribuição x Parcelas do acordo:

Número de acordos em sessão conciliatória Tempo médio tramitação (meses)

38 5,1

Data da distribuição x Situação atual:

Número de processos sem acordo/arquivo Tempo médio tramitação (meses)

12 23,8

Nesta análise, considerou-se o número de processos que resultaram em acordo na

sessão conciliatória e o tempo médio para sua quitação. Posteriormente, isolou-se os

processos que não foram resolvidos por meio de acordo entre as partes, tampouco foram

arquivados, ou seja, processos em que havia disputa ou cobrança de direito. Deste modo,

observa-se que, nos processos resolvidos por meio de acordo em sessão conciliatória, o

tempo médio para o encerramento foi de 5,1 meses, enquanto que nos processos em que

não  houve  composição  o  tempo  médio  de  tramitação  foi  de  23,8  meses,  conforme

exemplificado nos gráficos abaixo:
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Gráfico 9 - Tempo médio tramitação

Fonte: Autor

2. Rito processual x resultado

Determinantes  para  a  formulação  da  expectativa  inicial  das  partes  e  de  seus

advogados sobre o tempo da tramitação do processo, analisou-se a relação entre o tipo

de  rito  processual  e  o  resultado,  buscando-se  traçar  uma  correlação  entre  as  duas

variáveis:
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Rito processual sumário Acordos

1 1

Rito processual sumarríssimo Acordos

56 26

Sendo assim, chegou-se ao seguinte resultado: houve acordo em 35% dos processos

tramitando  pelo  rito  ordinário,  acordo  em  100%  nos  processos  tramitando  pelo  rito

sumário e acordo em 46% dos processos tramitando pelo rito sumaríssimo, conforme se

observa:

Gráfico 10 - Rito processual x resultado

Fonte: Autor

3. Valor da causa x resultado

Os  valores  das  causas  foram  agrupados  em  múltiplos  de  10.000,  a  fim  de  se

estabelecer uma escala e o percentual de acordo em cada grupo:
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Valor da ação (em R$) Acordos

1,00-10.000 9

10.000,01-20.000 8

20.000,01-30.000 8

30.000,01-40.000 8

40.000,01-50.000 2

140.000,01-150.000 1

190.000,01-200.000 1

Desta forma, notou-se uma concentração de acordos nas ações com valor da causa

atribuídas até R$ 40.000,00. Importante ressaltar que, nas faixas de R$ 60.000,00 a R$

140.000,00, foram identificados apenas dois processos e não foi identificado valor nas

faixas de R$ 160.000,00 a 190.000,00, conforme descrito na tabela 4.

Gráfico 11 - Valor da causa x resultado

Fonte: Autor
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4. Valor da causa x valor do acordo sessão conciliatória

Utilizado como parâmetro para avaliação de diferença de valores entre o valor de

causa atribuído e o valor do acordo firmado:

Tabela 32 - Valor da causa x valor do acordo sessão conciliatória

Fonte: Autor
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Encontrou-se uma relação média de 79,9% de redução de valores estabelecida entre

o valor atribuído à causa e o valor pactuado entre as partes.

5. Horário das sessões de conciliação x resultado

Buscou-se identificar a relação entre o horário da sessão conciliatória, a ausência das

partes, o acordo e a não composição, no interesse de reconhecer possíveis padrões no

agendamento.

Tabela 33 - Horário das sessões de conciliação x resultado

Horário AC NR NC

09h00 3 1 3

09h10 0 0 1

09h20 3 2 0

09h30 1 0 2

09h40 2 2 1

09h50 0 0 1

10h00 5 3 1

10h10 0 0 1

10h20 2 1 2

10h30 1 1 2

10h40 2 1 2

10h50 0 0 1

11h00 4 0 4

11h10 0 0 0

11h20 1 2 1

11h30 1 1 1

11h40 1 2 1

11h50 0 0 0
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Tabela 33 - Horário das sessões de conciliação x resultado

Horário AC NR NC

12h00 4 4 2

12h10 0 0 0

12h20 2 1 1

12h30 3 1 0

12h40 2 0 0

12h50 0 0 0

13h00 1 0 1

Fonte: Autor

Gráfico 12 - Horário das sessões de conciliação x resultado

Fonte: Autor
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Na situação representada no gráfico, notou-se pico das sessões de conciliação no

horário  das  10h00,  com  cinco  acordos  registrados.  Também  observou-se  uma  leve

concentração no período entre 10h00 e 11h00, com 14 acordos, o que representa 37% do

total  de acordos.  O pico das sessões não realizadas ocorreu às 12h00 e o pico das

sessões que não resultaram em acordo ocorreu às 11h00. 

6. Valor da causa x liquidação

Utilizado como parâmetro para avaliação de diferença de valores entre o valor de

causa atribuído e o valor homologado em sentença de liquidação:

Tabela 34 - Valor da causa x liquidação

Fonte: Autor

Encontrou-se uma relação média de 0,24% de redução de valores estabelecida entre

o  valor  atribuído à  causa e  o valor  pactuado entre  as  partes.  Nesta  situação,  houve

diferença positiva em dois processos.  Considerando-se apenas os processos em que

houve redução, a relação média de redução foi de 12,71%.

7. Reconhecimento de vínculo empregatício

Para essa análise, considerou-se o número de processos em sessões conciliatórias

que resultaram em acordo sem reconhecimento do vínculo empregatício, bom como o

número de processos em audiências na Vara de origem que resultaram em acordo sem
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reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, conforme descrito nas tabelas

17 e 18:

Acordos sem reconhecimento do vínculo
empregatício em sessão conciliatória

Acordos sem reconhecimento do vínculo
empregatício em audiência na VT origem

1 7

Em  números  percentuais  2,6%  dos  acordos  realizados  em  sessão  conciliatória

ocorreu sem o reconhecimento do vínculo empregatício,  enquanto que em 30,4% dos

acordos realizados na Vara do Trabalho de origem não houve  reconhecimento do vínculo

empregatício.

8. Inadimplemento dos acordos

Indica quantos acordos realizados em sessões conciliatórias e em audiências nas

Varas de origem foram descumpridos.

A tabela 35 demonstra o número de acordos realizados em sessões conciliatórias que

foram  descumpridos.  Neste  caso,  dos  três  processos  identificados,  em  todos  houve

repactuação, representando 100% de acordo efetuados até o momento da análise.

A tabela 36 demonstra o número de acordos realizados em audiências nas Varas de

origem que foram descumpridos. Neste caso, dos três processos identificados, em um

houve repactuação, um houve quitação com multa e em um houve tentativa de execução.

Tabela 35 - Inadimplemento de acordo sessão conciliatória x situação atual

Inadimplemento Situação atual

Sim Reconciliados

Sim Reconciliados

Sim Reconciliados

Fonte: Autor
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Tabela 36 - Inadimplemento de acordo audiência na VT x situação atual

Inadimplemento Situação atual

Sim Reconciliados

Sim Quitação com multa

Sim Penhora infrutífera

Fonte: Autor

9. Resultado x porte da empresa

Buscou-se identificar  a  relação entre os resultados das sessões conciliatórias e o

porte  da  empresa,  no  interesse  de  se  reconhecer  possíveis  padrões  de  resolução

consensual de solução de conflitos. Nesta situação, as empresas foram divididas em três

grupos, de acordo com sua natureza jurídica:

Tabela 37 - Resultado x porte da empresa

Tipo empresa AC NC NR

Individual 5 9 8

Sociedade Ltda 30 13 14

Sociedade anônima 3 6 0

Fonte: Autor

Encontrou-se uma grande concentração de processos no tipo sociedade limitada. Ao

todo, cinquenta e sete processos foram enquadrados nesta natureza jurídica empresarial.

Em termos percentuais, 53% dos processos obtiveram solução consensual, em 23% não

houve autocomposição e em 24% a sessão não foi realizada. As empresas individuais

foram acionadas em 22 ocasiões, sendo que em 23% houve autocomposição, em 41%

não houve solução consensual e em 36% a sessão não foi realizada. O tipo sociedade

anônima foi o menor número, 9 processos ao todo. Houve comparecimento em todas as

sessões conciliatórias, sendo que em 33% houve acordo entre as partes e em 77% não
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houve autocomposição,  O gráfico 13 mostra,  em números absolutos,  a  relação direta

entre resultado e o porte da empresa:

Gráfico 13 - Resultado x porte da empresa

Fonte: Autor

10. Inadimplemento x porte da empresa

Conforme descriminado na tabela 30, as empresas foram separadas em grupos de

acordo com sua razão social e personalidade jurídica. Para fins de análise correlativa, os

grupos foram agregados conforme o porte da empresa e obteve-se 69,4% de empresas

formalmente constituídas como micro e pequenas, 14,8% configura-se como empresas de

sociedade limitada, sem regime jurídico diferenciado no sentido exposto para esta análise,

10,2% representam sociedades anônimas e 4,5% são contratos de trabalho oriundos de
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relação entre pessoas físicas. A tabela 37 compara a inadimplência inicial, ou seja, não

considera os casos em que houve repactuação após descumprimento, com o porte da

empresa:

Tabela 38 - Inadimplemento x porte da empresa

 Inadimplemento  Porte da empresa

Sim EIRELI - ME

Sim EIRELI – ME 

Sim LTDA – ME

Sim ME

Sim ME

Sim ME

Fonte: Autor

Todos  os  casos  de  inadimplência  analisados  foram  correlacionados  com

microempresas,  sendo  que,  em  uma  ocasião,  detectou-se  empresa  formalmente

constituída por sociedade limitada.

11. Resultado x atividade econômica

Para essa análise, considerou-se o número de processos em sessões conciliatórias

que resultaram em acordo em relação a atividade econômica explorada pelas empresas,

com o intuito de se reconhecer possíveis padrões de resolução consensual de solução de

conflitos  em  demandas  repetitivas.  Mantidas  as  características  da  tabela  29,

correlacionou-se,  em grupos,  a  atividade econômica identificada com o resultado das

sessões conciliatórias, conforme pode-se observar no agrupamento da tabela a seguir:
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Tabela 39 - Resultado x atividade econômica

Atividade econômica AC NC NR

Açougue 0 1 0

Agência Turismo 1 0 0

Automação Ind (com) 1 0 0

Bijuterias (com) 0 1 0

Bijuterias (ind-com) 1 0 0

Brindes (ind-com) 0 1 0

Buchas, esponjas (com) 1 0 0

Buffet 1 1 0

Clínica estética 0 2 0

Clínica geriátrica 0 0 1

Clínica odontológica 1 0 0

Condomínio residencial 1 0 0

Confecção 1 0 0

Construção Civil 2 3 1

Construção Civil (com) 1 0 0

Cosméticos (com) 1 0 0

Cosméticos (ind-com) 1 0 0

Decoração (com) 0 0 1

Drogaria 1 0 0

Educação (escola) 1 1 0

Eletrodomésticos (com) 0 1 0

Emb. plástica (ind e
com)

0 0 1

Emprego doméstico 1 0 2

Empreiteira CS 1 0 0
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Tabela 39 - Resultado x atividade econômica

Atividade econômica AC NC NR

Gás cozinha (com) 1 0 0

Gráfica 1 0 0

Hipermercados 0 3 0

Imobiliária 0 0 1

Incorporação imobiliária 0 0 1

Lanchonete 0 1 1

Laticínios (com) 0 1 0

Limpeza 0 1 0

Limpeza, segurança 7 1 1

Manutenção refrigeração 0 1 0

Manutenção,
conservação

0 0 1

Manutenção, segurança 3 0 0

Mecânica.Funilaria 0 1 1

Moda (com) 1 0 0

Móveis (ind e com) 0 1 0

Padaria 0 0 1

Pet shop 1 0 0

Pizzaria 1 0 0

Portas, janelas de
madeira (com)

1 0 0

Posto gasolina 0 1 0

Prestação serv. adm 0 1 0

Segurança 0 2 4

Telemarketing 1 0 2

Transporte carga 1 0 1
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Tabela 39 - Resultado x atividade econômica

Atividade econômica AC NC NR

Transporte passageiro 3 2 1

Usinagem 0 0 1

Varejo Móveis.Eletro 0 1 0

Fonte: Autor

Encontrou-se uma concentração de processos em empresas que exploram atividade

econômica  relacionada  com  serviços  de  limpeza  e  segurança,  totalizando  nove

ocorrências, seguidas por empresas que exploram atividade econômica relacionada com

serviços  de  transporte  de  passageiros,  construção  civil  e  atividade  exclusiva  de

segurança,  todos  com  seis  ocorrências.  Se  considerarmos  a  prestação  de  serviços

relacionados à  segurança chega-se ao número de quinze ocorrências,  contudo,  essa

relação será tratada detalhadamente na tabela 40. Nesta análise, encontrou-se pico na

resolução consensual do conflito na atividade econômica relacionada com serviços de

limpeza  e  segurança,  representando  18,42%  dos  acordos  entabulados.  Para  os

processos  em  que  não  houve  autocomposição  em  sessão  conciliatória,  o  pico  foi

identificado  na  atividade  econômica  relacionada  aos  hipermercados,  que  apresentou

índice de 100% de processos inconciliados, representando 10,71% do total. As sessões

de  conciliação  não  realizadas  foram  maior  na  atividade  econômica  relacionada  com

serviços exclusivos de segurança, com 4 ocorrências, o que representa 18,18%. O gráfico

14  evidencia,  em  números  absolutos,  a  relação  direta  entre  resultado  e  a  atividade

econômica da empresa:
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Gráfico 14 - Resultado x atividade econômica

Fonte: Autor
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12. Resultado x profissão do trabalhador

Em complemento às observações constatadas na relação estabelecida no item 11.

Resultado  x  atividade  econômica,  elaborou-se  a  presente  análise  correlativa  com  a

finalidade de se verificar as associações entre o resultado dos processos em sessões

conciliatórias e a profissão do trabalhador. Para isto, agrupou-se os dados em questão,

conforme descritos na tabela abaixo:

Tabela 40 - Resultado x profissão do trabalhador

Profissão do trabalhador AC NC NR

Ajudante geral 0 1 2

Ajudante mecânico 0 0 1

Ajudante obra 1 0 0

Ajudante produção 0 1 0

Aux. administrativo 0 0 1

Aux. Desen. Inf 1 0 0

Aux. enfermagem 0 0 1

Aux. limpeza 5 0 2

Aux. loja 1 0 0

Aux. produção 1 0 0

Aux. saúde 1 0 0

Aux. serviços 0 1 0

Aux. serviços gerais 0 1 0

Auxiliar estoque 0 1 1

Balconista 0 2 1

Carpinteiro 1 1 0

Cobrador 1 0 0

Controlador acesso 0 1 1



120

Tabela 40 - Resultado x profissão do trabalhador

Profissão do trabalhador AC NC NR

Costureiro 1 1 0

Doméstica 1 0 2

Embalador 1 0 0

Encarregado 1 0 0

Fiscal 1 0 0

Fiscal Prev. Perdas 0 1 0

Fisioterapeuta 0 1 0

Forneiro 1 0 0

Frentista 0 1 0

Funileiro 0 1 0

Gari 0 1 0

Impressor 1 0 0

Instalador 0 1 0

Manicure 0 1 0

Manobrista 0 0 1

Marceneiro 1 0 0

Monitora 0 1 0

Montador móveis 0 1 0

Motoboy 0 0 1

Motorista 5 1 0

Op. hipermercado 0 2 0

Op. máquina 1 0 2

Op. telemarketing 0 0 2

Op. vendas 1 0 0

Pedreiro 0 1 0
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Tabela 40 - Resultado x profissão do trabalhador

Profissão do trabalhador AC NC NR

Porteiro 3 1 0

Professor 0 1 0

Recepcionista 1 0 0

Servente pedreiro 0 0 1

Supervisor 1 0 0

Tosador 1 0 0

Vendedor 3 1 1

Vigilante 2 1 3

Fonte: Autor

Como  esperado,  encontrou-se  uma  concentração  de  ações  distribuídas  por

profissionais que laboram em empresas que exploram atividade econômica relacionada

com  serviços  de  limpeza  e  segurança,  profissionais  que  laboram  em  empresas  que

exploram atividade econômica relacionada com serviços de transporte de passageiros,

construção  civil  e  atividade  exclusiva  de  segurança,  em  consonância  com  os  dados

levantados na tabela 39. Nesta análise, encontrou-se pico na resolução consensual do

conflito  nas  ações  distribuídas  por  profissionais  que  exercem a  função  de  motorista,

representando 13,16% dos acordos entabulados. Para os processos em que não houve

autocomposição em sessão conciliatória, o pico foi identificado na função de operador de

hipermercados,  que  apresentou  índice  de  100%  de  processos  inconciliados,

representando 7,41% do total. As sessões de conciliação não realizadas foram maior na

atividade econômica relacionada com a função de vigilante, com 3 ocorrências, o que

representa 13,04%. O gráfico 15 evidencia, em números absolutos, a relação direta entre

resultado e a profissão do trabalhador, e pode-se observar uma padronização entre os

resultados  das  sessões  conciliatórias.  As  exceções  foram  as  funções  de  auxiliar  de

limpeza, motorista, porteiro, vendedor e vigilante. Notou-se, ainda, uma variação entre as
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profissões de auxiliar de limpeza e vigilante, ambos inseridos nos grupos de empresas

que exercem atividades relacionadas com serviços segurança. Em relação à profissão de

auxiliar de limpeza, verificou-se maiores índices de acordo, ao contrário, em relação à

profissão de vigilante, verificou-se maiores índices de ausência.

Gráfico 15 - Resultado x profissão do trabalhador

Fonte: Autor
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CONCLUSÃO

De  forma  a  alcançar  o  principal  objetivo  deste  estudo,  qual  seja,  analisar  o

desempenho  da  atual  política  de  conciliação,  aplicada  como  método  consensual  de

solução de conflitos no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Fórum

Trabalhista  da  Zona  Leste  do  município  de  São  Paulo,  foram  também  delineados

objetivos específicos cujos resultados são discutidos a seguir.

Inicialmente,  buscou-se  elaborar  um  quadro  teórico-conceitual  que  permitisse

representar  as  fases  da  administração  pública  e  sua  relação  com  o  planejamento

estratégico no Poder  Judiciário.  Essa necessidade surgiu  da constatação de que boa

parte da literatura disponível não trata das interações entre o Judiciário e a administração

pública em contextos significativamente importantes para a realidade brasileira. Com isso,

foi possível identificar algumas características peculiares da realidade brasileira no que

tange a relação judiciário-administração pública.

O  primeiro  fator  considerado  é  o  fato  de  que  mesmo  entre  as  instituições

acadêmicas mais voltadas para a administração judiciária, a literatura apoiada na temática

do campo de pesquisa, capaz de mensurar o desempenho dos mecanismos institucionais

parece ainda não ter chegado a um nível de efetividade satisfatório. A literatura específica

encontrada sobre o tema foi extremamente reduzida e, na maioria das vezes, em idioma

diferente da Língua Portuguesa. Ao contrário, estudos sobre a administração de empresas

e, em menor grau, mais com quantidade considerável de conteúdo sobre a administração

pública em geral, foram facilmente localizados nas plataformas de publicação.

Desta maneira, pode-se supor que o fortalecimento das políticas institucionais de

planejamento, gerenciamento e administração estratégica das instituições acarretaria em

melhoria da gestão judiciária e, nesse ponto, acredita-se ser essencial a realização de

novas  pesquisas,  no  papel  fundamental  da  academia,  viabilizando  a  produção  e  a

transferência do conhecimento produzido nas universidades para o setor público, pois a

prestação  jurisdicional  é  atividade  fundamental  e  exclusiva  do  Estado,  e  estudos  em

estágio embrionário de desenvolvimento, os quais se configura como mecanismos mais

eficientes, devem ser fomentados a fim de se evitar investimentos em desenvolvimento de

modelos de planejamento mais onerosos.

Nesse  sentido,  chegou-se  a  algumas  conclusões  preliminares  decorrentes  da

revisão de literatura: a implementação de uma administração estratégica na administração

do  Estado  Brasileiro  ainda  é  recente,  e  em  consequência  ainda  depende
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fundamentalmente  de  adaptações,  o  estabelecimento  de  relações  de  participação  e

transparência entre o setor público e a sociedade depende fortemente do reconhecimento

do cidadão e da exigência da prestação de contas, os maiores impulsos à democratização

do Poder Judiciário, a modernização de sua gestão e maior transparência ocorreram em

decorrência  da  criação  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  e,  no  âmbito  do  Tribunal

Regional  do  Trabalho  da  2a.  Região,  o  estabelecimento  de  metas,  baseadas  em

parâmetros  estabelecidos  pelo  CNJ  e  a  publicação  no  Planejamento  Estratégico

Institucional são diretivas que apontam para a modernização da administração judiciária,

pontos que foram apresentados no capítulo 1 e no capítulo 3.

Deste  modo,  acredita-se  que  o  Planejamento  Estratégico  Situacional  é  um

importante enfoque metodológico, capaz de estabelecer visões adequadas a respeito da

produção  social  e  o  papel  das  instituições,  possibilitando  análise  de  problemas,  a

identificação  de  cenários,  e  sobretudo,  a  visualização  da  influência  de  outros  atores

sociais. Contudo, para essa finalidade, é necessário que o modelo de centralidade da

gestão, estabelecida na forte hierarquia das normas legais, seja gradualmente substituído

pelo modelo de interação dos atores descritos no PES, que inclui critérios como: o valor

do  problema  para  o  ator  principal,  para  outros  atores  e  para  a  população;  o  custo

econômico das soluções; o custo político do enfrentamento ou postergação do problema e

a eficácia da intervenção.

Buscando-se de caracterizar a relação entre o desempenho da atual política de

solução consensual de conflitos no Poder Judiciário e a modernização da administração

judiciária no Brasil, foram realizadas observações a partir de dois documentos de domínio

público, o Planejamento Estratégico Institucional do Tribunal Regional do Trabalho da 2a.

Região e o Relatório Justiça em Números, publicado pelo Conselho Nacional de Justiça.

No primeiro, buscou-se a perspectiva da instituição, no segundo, a perspectiva do Poder

Judiciário. Verificou-se uma forte relação entre os documentos, com intensa influência do

documento do CNJ como base de informação para o desenvolvimento do PEI do TRT da

2a. Região.

Pela análise da base de dados, notou-se participação preponderante, em especial

após a publicação da Resolução n. 125/2010, do CNJ no fomento às propostas inerentes

à modernização da administração judiciária e sua relação com métodos alternativos de

solução de conflitos, indicando, assim, tendência de maior envolvimento dos Tribunais.

Atribui-se  a  este  impulso,  inclusive,  a  edição  da  Resolução  174/2016,  do  Conselho

Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  que  “Dispõe  sobre  a  política  judiciária  nacional  de
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tratamento  adequado  das  disputas  de  interesses  no  âmbito  do  Poder  Judiciário

Trabalhista  e  dá  outras  providências”,  evidenciando a necessidade de normatizações,

programas e projetos utilizados para o gerenciamento judicial,  assuntos discutidos no

capítulo 02 e no capítulo 03.

A partir destes documentos, elaborou-se uma listagem para o acompanhamento

gerencial de 120 processos, escolhidos aleatoriamente entre aqueles que iniciaram sua

tramitação  no  Fórum  Trabalhista  da  Zona  Leste  de  São  Paulo  por  meio  de  sessão

conciliatória,  e  traçou-se  um  paralelo  entre  as  formas  de  tramitação,  até  a  fase  de

execução ou arquivamento,  a fim de que fossem levantados dados comparativos que

demonstrassem  uma  perspectiva  gerencial  sobre  ambas  as  formas,  baseados  na

existência  de  propostas  inerentes  à  modernização  da  administração  judiciária  e  sua

relação  com  métodos  alternativos  de  solução  de  conflitos,  conforme  apresentado  no

capítulo  4.  Sendo  assim,  observou-se  grande  sucesso  para  a  redução  da  taxa  de

congestionamento  pretendida  no  objetivo  estratégico  no.  8  do  Tribunal  Regional  do

Trabalho da 2a.  Região,  estabelecido  em 7,5% do total  de  processos em que houve

autocomposição, bem abaixo dos 62,1% da média do TRT 2.

Com o objetivo de analisar as formas de interação entre a administração estratégica e

a modernização da administração judiciária,  considerando índices de cumprimento de

metas e implementação de projetos capazes de diagnosticar e traçar prognósticos sobre

desempenhos,  empreendeu-se  uma  investigação  aprofundada  dos  indicadores  de

desempenho  da  atual  política  de  conciliação,  aplicada  como  método  consensual  de

solução de conflitos no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Fórum

Trabalhista da Zona Leste do município de São Paulo. A revisão da literatura apontou

para três pressupostos: a conciliação, utilizada como método consensual de solução de

conflitos,  é  um importante  instrumento  de prestação jurisdicional  célere,  a  conciliação

suprime direitos do trabalhador, a heterocomposição preserva a paridade de armas, em

consequência,  protege  a  parte  hipossuficiente.  Para  verificação  destes  pressupostos,

foram utilizados indicadores capazes de mensurar o grau de intervenção de um sobre o

outro,  considerando-se  que  ambos  não  podem  ser  concebidos  sem  o  controle  da

legalidade e execução dos acordos não cumpridos sob a autoridade do Judiciário,  na

intimidade  do  princípio  da  legalidade,  que  se  apresenta  como  o  fim  e  o  meio  da

administração pública.

Assim, constatou-se, com base nos indicadores analisados no capítulo 5, que, em

termos de entrega de prestação jurisdicional, a conciliação se mostrou mais eficiente em
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comparação  à  forma  de  tramitação  tradicional,  uma  vez  que  o  tempo  médio  para

resolução do conflito ocorreu em número quatro vezes inferior ao da forma tradicional. Em

relação à supressão de direitos, chamou atenção os dados descritos na tabela 32, pela

enorme diferença entre o valor atribuído à causa e o valor do acordo. Contudo, não é

possível afirmar que este fenômeno está diretamente relacionado à supressão de direitos,

pois  seria  necessário  a  análise  individual  de  cada  processo,  inclusive  no  tocante  à

exigência de produção de provas. Por fim, a proteção do trabalhador, entendendo-se o

reconhecimento  do  vínculo  empregatício  como  princípio  basilar  desta  afirmação,  não

obteve amparo nesta pesquisa quando confrontadas as duas formas de tramitação, já que

observou-se  um  número  sete  vezes  maior  de  acordos  sem  vínculo  empregatício

realizados na Vara de origem.

Verificou-se, ainda, que a abordagem metodológica empregada nesta pesquisa abre

oportunidade de novas investigações para a melhor compreensão do uso dos métodos

adequados de solução de disputas na Justiça do Trabalho. Os percentuais de acordo

alcançados em sessão conciliatória, 43,2% do total de sessões agendadas e 57,6% das

sessões em que as partes estiveram presentes, conforme descrito na tabela 10, somados

ao percentual de 64,3% de acordo realizados após sessão conciliatória, conforme descrito

na tabela 15, aliados à conclusão a respeito da  quantidade de acordos realizados em

sessões  conciliatórias  que  foram  descumpridos  e,  posteriormente,  repactuados,  por

exemplo, indicam uma grande potencialidade desta política pública no que diz respeito à

aceitação e respeito dos termos acordados pelas partes, promovendo, desta maneira a

pacificação  social.  No  entanto,  faz-se  necessário  um  esforço  de  construção,

disponibilização e manutenção de bases de dados que consigam reunir a abundância de

informações que pautou os estudos para outros contextos, em particular o da satisfação

do jurisdicionado. 

Desta  maneira,  sugere-se  às  pesquisas  futuras  o  aprofundamento  do  estudo

comparativo entre as duas formas de tramitação observadas nesta pesquisa, a fim de se

continuar o processo de identificação das situações em que cada forma de tramitação se

mostra mais adequada. Detalhar a temática, no âmbito do Estado Brasileiro, e a partir da

construção acadêmica de referenciais teóricos, a relação entre a inovação no tratamento

de conflitos submetidos ao Poder Judiciário e a modernização da administração judiciária,

com o intuito de estimular a produção e o aproveitamento do conhecimento gerado nas

universidades e nos institutos públicos de pesquisa para a transferência e adaptação de
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novas tecnologias. Analisar a partir do desdobramento desta pesquisa, uma nova série de

dados,  buscando-se  realizar  análises  setoriais  mais  específicas  nos  indicadores

desmembrados neste  estudo,  como exemplo,  os  índices de efetividade de execução,

demonstrados na tabela 24. Para uma compreensão da organização social da pesquisa,

seria  interessante  o  aprofundamento  do presente  estudo,  procurando-se investigar  as

motivações que levam os advogados a  procurarem ou rejeitarem a conciliação como

forma de resolução adequada para o conflito que patrocinam, uma vez que as limitações

da presente pesquisa não alcançou a complexa e heterogênea área de atuação do Direito

no Brasil, não podendo ser generalizadas para outros tipos de demandas judiciais.
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APENDICE A – TIPOS DE PEDIDOS

1. Multa de 40% FGTS

2. Multa do Artigo 467 da CLT

3. Multa do Artigo 477 da CLT

4. Rescisão indireta

5. Liberação das guias

6. Aviso prévio

7. 13o. Salário

8. Férias

9. Saldo de salário

10. Insalubridade

11. Periculosidade

12.Horas extras

13.Diferença/não recolhimento FGTS

14.Dano moral

15.Acidente de trabalho

16.Acúmulo de função

17. Indenização seguro desemprego

18.Dano material

19.Adicional noturno

20.Honorário advocatício

21.Honorário de sucumbência

22.Vale refeição

23.Vale transporte

24.Participação líquida nos resultados

25.Cesta básica

26.Paradigma

27. Indenização PIS

28.Reconhecimento do vínculo empregatício
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29.Dispensa 30 dias anteriores correção salarial

30.Multa do Artigo 479 da CLT

31.Salário família

32.Convênio médico

33. Indenização por morte - seguro 

34.Diferença salarial

35.Reintegração

36.Multas Convenção Coletiva Trabalho

37.Auxílio creche

38.Estabilidade gestante

39.  Auxílio Funeral
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ANEXO A – RESOLUÇÃO CSJT N.º 174, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

RESOLUÇÃO CSJT N.º 174, DE 30 DE SETEMBRO DE 2016

Dispõe sobre a política

judiciária nacional de

tratamento adequado das

disputas de interesses no

âmbito do Poder Judiciário

Trabalhista e dá outras

providências.

O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO –

CSJT, em sessão ordinária hoje realizada, sob a presidência

do Exmo. Ministro Conselheiro Presidente Ives Gandra da

Silva Martins Filho, presentes os Exmos. Ministros

Conselheiros Emmanoel Pereira, Renato de Lacerda Paiva,

Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro

e Walmir Oliveira da Costa; os Exmos. Desembargadores

Conselheiros Edson Bueno de Souza, Francisco José Pinheiro

Cruz, Maria das Graças Cabral Viegas Paranhos, Gracio

Ricardo Barboza Petrone e Fabio Túlio Correia Ribeiro; a

Ex.ma Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dra. Maria Guiomar

Sanches de Mendonça, e o Ex.mo Vice-Presidente da

Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho

– ANAMATRA, Juiz Guilherme Guimarães Feliciano,

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior da

Justiça do Trabalho, dentre outras atribuições, promover a
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integração e o desenvolvimento dos Tribunais Regionais do

Trabalho e das Varas do Trabalho, assim como das demais

unidades a tais Órgãos ligados;

CONSIDERANDO que, a partir da edição da

Resolução CNJ no 125/10, que trata da Política Nacional de 

tratamento dos conflitos de interesses no âmbito do Poder

Judiciário, foram criados, instalados e estão em

funcionamento nos TRTs, Núcleos e/ou Centros de

Conciliação;

CONSIDERANDO que os Núcleos e/ou Centros de

Conciliação vêm desenvolvendo a cultura conciliatória

dentre os membros dos próprios Tribunais, assim como em

face dos jurisdicionados, contando o seu funcionamento com

o apoio e incentivo da generalidade dos operadores do

Direito, além de estatisticamente revelarem-se efetivos

instrumentos de auxílio e desafogamento dos Órgãos

judiciários;

CONSIDERANDO que a eficiência operacional, o

acesso ao sistema de Justiça e a responsabilidade social

são objetivos estratégicos do Poder Judiciário, nos termos

da Resolução CNJ no 70/09;

CONSIDERANDO que o direito de acesso à Justiça

(art. 5º, XXXV, CF), além da vertente formal perante os

Órgãos judiciários, implica acesso à ordem jurídica justa;

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Judiciário

estabelecer política pública de tratamento adequado das

questões jurídicas e dos conflitos de interesses,

organizando, em âmbito nacional, além dos serviços

prestados nos processos judiciais, também outros
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mecanismos de solução de conflitos, em especial os

consensuais, como a mediação e a conciliação;

CONSIDERANDO que a conciliação e a mediação são

instrumentos efetivos de pacificação social, solução e 

prevenção de litígios e que a sua apropriada disciplina em

programas já implementados no país tem reduzido a

excessiva judicialização dos conflitos de interesses, bem

como a quantidade de recursos e também de execução de

sentenças;

CONSIDERANDO ser imprescindível estimular,

apoiar e difundir a sistematização e o aprimoramento das

práticas já adotadas pelos Tribunais;

CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de

organizar e uniformizar os serviços de conciliação,

mediação e outros métodos consensuais de solução de

disputas no âmbito da Justiça do Trabalho, para lhes

evitar disparidades de orientação e práticas, bem como

para assegurar a boa execução da política pública,

respeitada a especificidade deste segmento da Justiça;

CONSIDERANDO que o Conselho Superior da Justiça

do Trabalho editou o Ato Conjunto TST.CSJT.GP Nº 9/2016, o

qual instituiu a Comissão Nacional de Promoção à

Conciliação, enquanto manifestação da valorização da

conciliação como política pública judiciária;

CONSIDERANDO a valorização das soluções

conciliatórias como forma de entrega da prestação

jurisdicional, prevista no art. 764 da CLT;

CONSIDERANDO a competência originária do

Conselho Superior da Justiça do Trabalho para tratar de
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temas específicos da Justiça do Trabalho, conforme

precedentes do CNJ nos PCAs 0004795-59.2012.2.00.0000;

0007356-27.2012.2.00.0000; e 0006972-64.2010.2.00.0000; e

CONSIDERANDO a necessidade de se uniformizar e

consolidar a política pública permanente de incentivo e

aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de

litígios no âmbito da Justiça do Trabalho, respeitando-se

as especificidades de cada Tribunal Regional do Trabalho.

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA DE TRATAMENTO ADEQUADO DAS DISPUTAS DE

INTERESSES NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Art. 1º. Para os fins desta resolução, considerase:

I – “Conciliação” é o meio alternativo de

resolução de disputas em que as partes confiam a uma

terceira pessoa – magistrado ou servidor público por este

sempre supervisionado –, a função de aproximá-las,

empoderá-las e orientá-las na construção de um acordo

quando a lide já está instaurada, com a criação ou proposta

de opções para composição do litígio;

II – “Mediação” é o meio alternativo de resolução

de disputas em que as partes confiam a uma terceira pessoa

– magistrado ou servidor público por este sempre

supervisionado –, a função de aproximá-las, empoderá-las e

orientá-las na construção de um acordo quando a lide já

está instaurada, sem a criação ou proposta de opções para

composição do litígio;

III – “Questão jurídica” é a parte da lide que

envolve direitos e recursos que podem ser deferidos ou

negados em Juízo;
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IV – “Conflito” é a parte da lide que não envolve

direitos e recursos que podem ser deferidos ou negados em

Juízo; e

V – “Disputa” é a soma da questão jurídica e do

conflito, assim considerada a partir da judicialização da

lide.

Art. 2º. Fica instituída a Política Judiciária

Nacional de tratamento das disputas de interesses

trabalhistas para assegurar a todos o direito à solução das

disputas por meios adequados à sua natureza, peculiaridade

e características socioculturais de cada Região.

Parágrafo único. Para o adequado cumprimento do

presente artigo, bem como para a implementação da Política

Pública de Tratamento Adequado das Disputas de Interesses

no âmbito da Justiça do Trabalho, deverão os Tribunais

Regionais do Trabalho instituir um Núcleo Permanente de

Métodos Consensuais de Solução de Disputas – NUPEMEC-JT,

assim como instituir Centro(s) Judiciário(s) de Métodos

Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT.

Art. 3º. Na implementação da Política Judiciária

Nacional de tratamento das disputas de interesses

trabalhistas, com vistas à boa qualidade destes serviços e

à disseminação da cultura de pacificação social, serão

observados:

I – a centralização das estruturas judiciárias de

solução consensual de disputas;

II – a adequada formação e treinamento de

servidores e magistrados para exercer a conciliação e

mediação, podendo – para este fim – ser firmadas parcerias
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com entidades públicas e privadas; e

III – o acompanhamento estatístico específico, a

ser realizado pelos Tribunais Regionais do Trabalho.

CAPÍTULO II

DO INCENTIVO À PACIFICAÇÃO SOCIAL

Art. 4º. O CSJT organizará programa com o

objetivo de promover ações de incentivo à autocomposição de

litígios e à pacificação social por meio da conciliação e

da mediação.

Parágrafo único. O programa será implementado com

a participação de rede constituída por todos os Órgãos do

Judiciário Trabalhista, autorizando-se a participação, em

parceria, de entidades públicas e privadas, inclusive

universidades e instituições de ensino.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS NÚCLEOS PERMANENTES E

CENTROS JUDICIÁRIOS DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE

DISPUTAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

Seção I

NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE

DISPUTAS

Art. 5º. Cada Tribunal Regional do Trabalho

criará, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados

da data de publicação desta Resolução, um Núcleo

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas –

NUPEMEC-JT, composto por magistrados e servidores ativos



142

designados, com as seguintes atribuições:

I - desenvolver a Política Judiciária de

tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito

da Justiça do Trabalho, estabelecida nesta Resolução;

II - planejar, implementar, manter e aperfeiçoar

as ações voltadas ao cumprimento da política e suas metas,

vedando-se a imposição de metas relacionadas à quantidade

de acordos aos magistrados e servidores conciliadores e

mediadores;

III - atuar na interlocução com outros Tribunais

Regionais do Trabalho;

IV - promover, incentivar e fomentar a pesquisa,

estudos e aprimoramento dos métodos de mediação e

conciliação, individuais e coletivos, bem como as práticas

de gestão de conflitos;

V – instalar, havendo autorização do respectivo

TRT, Centro(s) Judiciário(s) de Métodos Consensuais de

Solução de Disputas – CEJUSC-JT que realizará as sessões

de conciliação e mediação dos Órgãos por este(s)

abrangidos;

VI – incentivar e promover a capacitação,

treinamento e atualização permanente de magistrados e

servidores nos métodos consensuais de solução de

conflitos, com foco no empoderamento das partes para a

autocomposição da disputa;

VII - propor ao Tribunal Regional do Trabalho a

realização de convênios e parcerias com entes públicos e

privados para atender os fins desta Resolução;

VIII – instituir, em conjunto com a Escola



143

Judicial Regional, cursos de formação inicial, formação

continuada e de formação de formadores, todos específicos

nas técnicas de conciliação e mediação perante a Justiça

do Trabalho;

IX – incentivar o uso e fomentar o Comitê Gestor

Regional do PJe dos requisitos necessários e regras de

negócio para instituição de sistema que realize a

conciliação e mediação por meios eletrônicos; e

X – informar semestralmente ao CSJT acerca dos

dados estatísticos de que trata o art. 3º, inciso III.

§ 1º. A criação do Núcleo e sua composição

deverá ser informada ao CSJT.

§ 2º. Os Núcleos serão coordenados,

privativamente, por um ou mais Magistrados do Trabalho da

ativa, indicados fundamentadamente em critérios objetivos

pelo Presidente do respectivo Tribunal, podendo haver

acumulação com a coordenação do CEJUSC-JT, ficando a cargo

da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho a análise

da conveniência e oportunidade de designação exclusiva de

magistrados para tais atividades.

§ 3º. Os Núcleos poderão estimular programas

voltados à pacificação social no âmbito das relações de

trabalho, bem como das relações entre categorias

profissionais e econômicas, como forma de prevenir

conflitos e contribuir com a paz social, preferencialmente

com o envolvimento de sindicatos, federações,

confederações e centrais sindicais.

Seção II

Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de
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Disputas

Art. 6º. Os Tribunais Regionais do Trabalho

criarão Centro(s) Judiciário(s) de Métodos Consensuais de

Solução de Disputas – CEJUSC-JT, unidade(s) do Poder

Judiciário do Trabalho vinculado(s) ao NUPEMEC-JT,

responsáveis pela realização das sessões e audiências de

conciliação e mediação de processos em qualquer fase ou

instância, inclusive naqueles pendentes de julgamento

perante o Tribunal Superior do Trabalho.

§ 1º. As sessões de conciliação e mediação

realizadas nos CEJUSC-JT contarão com presença física de

magistrado, o qual poderá atuar como conciliador e

mediador e supervisionará a atividade dos conciliadores e

mediadores, estando sempre disponível às partes e

advogados, sendo indispensável a presença do advogado do

reclamante.

§ 2º. Os CEJUSC-JT serão coordenados por um

magistrado da ativa, e os magistrados supervisores deverão

realizar as pautas iniciais das unidades jurisdicionais a

estes vinculadas, inclusive precatórios e requisições de

pequeno valor, podendo realizar pautas temáticas,

objetivando a otimização dos trabalhos.

§ 3º. O magistrado coordenador do CEJUSC-JT

poderá solicitar à Corregedoria do TRT a remessa de feitos

de outras unidades jurisdicionais, bem como precatórios e

requisições de pequeno valor, com o intuito de organizar

pautas concentradas ou mutirões, inclusive em bloco de

ações com mais de um reclamante em desfavor de um mesmo

empregador ou grupo de empregadores, sindicatos ou
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associações, cabendo ao Corregedor Regional avaliar a

conveniência e oportunidade da medida.

§ 4º. Os acordos realizados no CEJUSC-JT

constarão do relatório de produtividade do magistrado que

os homologar e também das Turmas, se antes do julgamento

do recurso.

§ 5º. Fica vedada à unidade jurisdicional que se

nega a homologar acordo a remessa dos autos à CEJUSC-JT,

salvo na hipótese do § 3º deste artigo.

§ 6º. Os magistrados togados e servidores

inativos poderão atuar como conciliadores e/ou

mediadores, desde que declarem, sob responsabilidade

pessoal, que não militam como advogados na jurisdição dos

Órgãos judiciários abrangidos pelo CEJUSC-JT.

§ 7º. Os Tribunais Regionais do Trabalho

manterão, no CSJT, cadastro de todos os servidores

capacitados e formados em cursos específicos de

conciliação e mediação, para eventuais convocações em

eventos nacionais e mutirões.

§ 8º. Fica vedada a realização de conciliação ou

mediação judicial, no âmbito da Justiça do Trabalho, por

pessoas que não pertençam aos quadros da ativa ou inativos

do respectivo Tribunal Regional do Trabalho.

Art. 7º. Os CEJUSC-JT contarão com um magistrado

coordenador e, sendo necessário, juiz(es) supervisor(es),

todos entre Juízes com atuação nas respectivas sedes,

indicados fundamentadamente em critérios objetivos pelo

Presidente do respectivo Tribunal, aos quais caberá a

administração, supervisão dos serviços dos conciliadores
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e mediadores e a homologação dos acordos.

§ 1º. Caberá ao TRT, na forma de seu regimento

interno, definir quanto a conveniência e oportunidade de

que o magistrado coordenador fique designado

exclusivamente para a administração do CEJUSC-JT.

§ 2. Caberá ao TRT definir as condições para

recrutamento e atuação de conciliadores e mediadores,

observando-se o disposto no art. 6º, §§ 7º e 8º desta

Resolução, todos capacitados em métodos consensuais de

solução de conflitos e, pelo menos um deles, capacitado

também para a triagem e encaminhamento adequado das

disputas.

§ 3º. O treinamento referido no parágrafo

anterior tem por objetivo transmitir informações teóricas

gerais sobre a conciliação e a mediação, bem como

vivência prática para aquisição do mínimo de conhecimento

que torne o corpo discente apto ao exercício da

conciliação e da mediação judicial, devendo observar uma

etapa teórica de no mínimo; e uma etapa prática, tendo

como parte essencial exercícios simulados e o estágio

supervisionado, com carga horária ou quantidade de

audiências mínimas definidas pela CONAPROC.

§ 4º. Magistrados e servidores conciliadores e

mediadores deverão se submeter a reciclagem continuada e

à avaliação do usuário, por meio de pesquisas de

satisfação anuais, cujo resultado será encaminhado ao

NUPEMEC-JT, o qual compilará resultados em caso de

existir mais de um CEJUSC-JT no TRT e os enviará ao CSJT.

§ 5º. A audiência de mediação e conciliação
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trabalhista se dividirá em tantas sessões quantas forem

necessárias para viabilizar a solução consensual, sem

prejuízo das providências jurisdicionais que evitem o

perecimento do direito, estas a serem tomadas pelo Juízo

a que distribuída a ação.

§ 6º. As conciliações e mediações realizadas no

âmbito da Justiça do Trabalho somente terão validade nas

hipóteses previstas na CLT, aí incluída a homologação

pelo magistrado que supervisionou a audiência e a

mediação pré-processual de conflitos coletivos, sendo

inaplicáveis à Justiça do Trabalho as disposições

referentes às Câmaras Privadas de Conciliação, Mediação e

Arbitragem, e normas atinentes à conciliação e mediação

extrajudicial e pré-processual previstas no NCPC.

§ 7º. Podem ser submetidos ao procedimento da

mediação pré-processual os conflitos coletivos.

§ 8º. Magistrados e servidores conciliadores e

mediadores ficam sujeitos ao Código de Ética de

Conciliadores e Mediadores Judiciais, estabelecido no

anexo II desta Resolução.

§ 9º. Os CEJUSC-JT deverão observar as

qualidades técnica, social, ética e ambiental, devendo o

espaço físico das audiências e sessões conter mesas

redondas, no máximo de seis por magistrado supervisor,

assegurando-se a privacidade das partes e advogados.

§ 10. Caso frustrado o tratamento adequado da

disputa no âmbito da Justiça do Trabalho, o magistrado

que supervisionar audiências de conciliação inicial

poderá dar vista da(s) defesa(s) e documentos(s) à(s)
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parte(s) reclamante(s), consignando em ata requerimentos

gerais das partes e o breve relato do conflito, mantendose

silente quanto à questão jurídica que envolve a

disputa; e remeterá os autos à unidade jurisdicional de

origem.

CAPÍTULO IV

DA COMISSÃO NACIONAL DE PROMOÇÃO DA CONCILIAÇÃO

Art. 8º. Referenda-se o Ato Conjunto

TST.CSJT.GP nº. 9, de 11 de março de 2016, que institui a

Comissão Nacional de Promoção à Conciliação - CONAPROC,

cuja composição passa a ser:

I – Vice-presidente do CSJT, que a coordenará;

II – Um Ministro do TST, indicado pelo

Presidente do TST;

III – Os magistrados coordenadores dos NUPEMECJT,

dentre os quais a CONAPROC elegerá o secretário

geral; e

IV – Cinco magistrados coordenadores de CEJUSCJT,

representando as cinco regiões geoeconômicas do país,

indicados pelo Vice-presidente do CSJT.

§ 1º. A Comissão Nacional de Promoção à

Conciliação – CONAPROC é Órgão integrante da política de

tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito

do Poder Judiciário Trabalhista, voltado a auxiliar o

Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na definição e

implementação de diretrizes do programa de que trata o

artigo 4º desta Resolução.

§ 2º. As deliberações da CONAPROC serão

definidas por seu Coordenador, em decisão fundamentada em 

critérios objetivos, após ouvidos os demais membros da



149

CONAPROC.

Art. 9º. Compete aos membros da CONAPROC:

I – propor, planejar e auxiliar a implementação

de ações, projetos e medidas necessárias para conferir

maior efetividade à conciliação trabalhista;

II – fomentar e divulgar boas práticas em

conciliação trabalhista e medidas que auxiliem os

magistrados da Justiça do Trabalho no desempenho dessa

atividade;

III – apresentar anualmente relatório das

atividades realizadas pela Comissão ao Presidente do

Conselho Superior da Justiça do Trabalho;

IV – informar ao Presidente do CSJT,

trimestralmente, os andamentos dos trabalhos da Comissão

Nacional;

V – sugerir mecanismos de aperfeiçoamento de

controle de dados estatísticos da conciliação; e

VI – atuar na interlocução com os NUPEMEC-JT e

CEJUSC-JT dos Tribunais Regionais do Trabalho.

Art. 10. Compete ao Coordenador da Comissão

Nacional de Promoção à Conciliação:

I – convocar reunião da CONAPROC, que ocorrerá

ao menos uma vez por trimestre;

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

II – organizar as reuniões, pautas e

prioridades da Comissão; e

III – responder pelas atividades da Comissão
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perante o Presidente do CSJT.

Art. 11. A CONAPROC contará com Comissões,

compostas e presididas por seus membros, para tratar, na

perspectiva da solução adequada de disputas no âmbito da

Justiça do Trabalho, dos seguintes temas:

I – formação inicial, continuada e de

formadores;

II – impactos e relação entre a conciliação e o

processo judicial eletrônico;

III – execução;

IV - precatórios;

V – conflitos coletivos de trabalho; e

VI – dispensas em massa.

§ 1º. As Comissões deverão estudar e poderão

elaborar propostas normativas e projetos de políticas

judiciárias de solução adequada de disputas no âmbito da

Justiça do Trabalho, relacionados aos temas

correspondentes.

§ 2º. Poderão ser estabelecidas outras comissões

e grupos de trabalho sobre outros temas que guardem

pertinência com a política judiciária nacional de 

tratamento adequado das disputas de interesses no âmbito

da Justiça do Trabalho.

Art. 12. Compete à Comissão Nacional de Promoção

à Conciliação, ad referendum do CSJT:

I – estabelecer diretrizes para implementação da

política judiciária nacional de tratamento adequado das

disputas de interesses no âmbito da Justiça do Trabalho a

serem observadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho;
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II – desenvolver conteúdo programático mínimo e

ações voltadas à capacitação em métodos consensuais de

solução de disputas perante a Justiça do Trabalho, para

conciliadores e mediadores, observadas as atribuições da

Escola Nacional da magistratura do Trabalho – ENAMAT;

III – providenciar que as atividades relacionadas

à conciliação, mediação e outros métodos consensuais de

solução de disputas também sejam consideradas nas promoções

e remoções de magistrados do trabalho pelo critério de

merecimento;

IV – regulamentar, em código de ética, a atuação

dos conciliadores e mediadores da Justiça do Trabalho;

V – buscar a cooperação de Órgãos públicos, bem

como instituições públicas e privadas da área de ensino,

para a criação de disciplinas que propiciem o surgimento da

cultura da solução pacífica dos conflitos, além de

subsidiar a ENAMAT e EJUDs para que haja módulo voltado aos

métodos consensuais de solução de disputas, tanto na 

formação inicial, como em formação continuada e cursos de

formação de formadores;

VI – estabelecer interlocução com a Ordem dos

Advogados do Brasil, Defensoria Públicas, Procuradorias do

Trabalho e Ministério Público do Trabalho, estimulando a

participação destes nas audiências e sessões dos CEJUSC-JT;

e

VII – identificar e atuar junto aos entes

públicos e grandes litigantes de modo a estimular a

autocomposição no âmbito da Justiça do Trabalho.

Parágrafo único. A CONAPROC poderá ainda
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estabelecer enunciados, mediante aprovação em plenária, os

quais deverão ser encaminhados para referendo do Conselho

Superior da Justiça do Trabalho, passando a integrar Anexo

desta Resolução, a ser instituído.

Art. 13. A CONAPROC poderá estabelecer

diretrizes, ad referendum do CSJT, sobre as seguintes

matérias:

I – estrutura necessária dos CEJUSC-JT,

uniformização do espaço físico, adequação da realização

das audiências iniciais e demais padronizações constantes

do art. 7º desta Resolução, respeitando-se a

especificidade de cada Tribunal Regional do Trabalho, os

quais deverão, em 60 (sessenta) dias, contados da data de

publicação desta Resolução, apresentar à CONAPROC plano de

ação para implementação gradual, ano a ano, das

adaptações, observando-se a total adoção da estrutura até

fevereiro de 2020;

II – estabelecimento de conteúdos programáticos

para cursos de conciliação e mediação próprios para a

atuação em áreas específicas, como assédio moral,

dispensas em massa, entre outras, respeitadas as

diretrizes curriculares estabelecidas no Anexo I desta

Resolução.

CAPÍTULO V

DO PORTAL DA CONCILIAÇÃO

Art. 14. Fica criado o Portal da Conciliação

Trabalhista, a ser disponibilizado no sítio do CSJT na

rede mundial de computadores, com as seguintes

funcionalidades, entre outras:
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I - publicação das diretrizes da capacitação de

conciliadores e mediadores e de seu código de ética;

II - relatório gerencial do programa, por

Tribunal Regional do Trabalho, detalhado por unidade

judicial e por CEJUSC-JT;

III – compartilhamento de boas práticas,

projetos, ações, artigos, pesquisas e outros estudos;

IV – fórum permanente de discussão, facultada a

participação da sociedade civil;

V – divulgação de notícias relacionadas ao tema;

e

VI – relatórios de atividades da “Semana da

Conciliação Trabalhista”.

Parágrafo único. A implementação do Portal será

de responsabilidade do CSJT.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15. O disposto na presente Resolução não

prejudica a continuidade de programas similares já em

funcionamento, cabendo aos Tribunais Regionais do Trabalho

adaptá-los aos termos desta Resolução.

Parágrafo único. Em relação aos Núcleos

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Disputas

– NUPEMEC-JT e Centros Judiciários de Métodos Consensuais

de Solução de Disputas – CEJUSC-JT, os Tribunais Regionais

do Trabalho deverão observar a padronização das

denominações, nos termos desta Resolução.

Art. 16. O CSJT promoverá, em 180 (cento e

oitenta) dias, contados do início da vigência desta
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Resolução, as adequações do sistema PJe instalado na

Justiça do Trabalho aos termos desta Resolução.

Art. 17. Todos os Anexos que integram esta

Resolução possuem caráter vinculante.

Art. 18. O art. 2º, IX, da Resolução CSJT.GP nº

138, de 24 de junho de 2014 passa a ter a seguinte

redação:

“Art. 2º (...)

IX. Realizar audiências úteis às pesquisas em andamento,

cabendo aos Centro(s) Judiciário(s) de Métodos

Consensuais de Solução de Disputas – CEJUSC-JT a

realização das audiências de natureza estritamente

conciliatória; (...)”

Art. 19. Republique-se a Resolução CSJT.GP nº

138, de 24 de junho de 2014.

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data

de sua publicação.

Brasília, 30 de setembro de 2016.

Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO

Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ANEXO I

CURSOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO

Para atingir os objetivos de pacificação das

disputas, o CSJT providenciará programa curricular de

cursos para formação de conciliadores e mediadores, bem

como cursos específicos para formação de instrutores e

capacitadores para a conciliação e mediação.
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Os cursos deverão observar o conteúdo programático

mínimo, com exercícios simulados e estágio supervisionado

necessários à formação de mediadores e conciliadores, em

moldes aprovados pela Comissão Nacional de Promoção da

Conciliação – CONAPROC, que indicará as diretrizes no

Portal da Conciliação do CSJT.

Os referidos treinamentos somente poderão ser

conduzidos por instrutores certificados e autorizados

pelos NUPEMEC-JT de cada Tribunal Regional do Trabalho,

integrando o conteúdo programático mínimo:

1.0) Introdução e visão geral dos métodos

autocompositivos;

2.0) Panorama do procedimento de conciliação e

mediação e a sessão de conciliação/mediação;

3.0) Teoria dos jogos e moderna teoria do

conflito;

4.0) Fundamentos de negociação para conciliadores

e mediadores;

5.0) Competências autocompositivas;

6.0) Qualidade em processos autocompositivos;

7.0) Empatia, inteligência emocional e as

relações de confiança;

8.0) Controle sobre o processo; e

9.0) A provocação de mudanças.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ANEXO II

CÓDIGO DE ÉTICA DE CONCILIADORES E MEDIADORES JUDICIAIS
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Art. 1º - São princípios fundamentais que regem a

atuação de conciliadores e mediadores judiciais: decisão

informada, competência, imparcialidade, independência e

autonomia, respeito à ordem pública e às leis vigentes,

empoderamento e validação, assim definidos:

I - Decisão informada - dever de manter o

jurisdicionado plenamente informado quanto aos seus

direitos e ao contexto fático no qual está inserido;

II - Competência - dever de possuir qualificação

que o habilite à atuação judicial, com capacitação na

forma desta Resolução, observada a reciclagem periódica

obrigatória para formação continuada;

III - Imparcialidade - dever de agir com ausência

de favoritismo, preferência ou preconceito, assegurando

que valores e conceitos pessoais não interfiram no

resultado do trabalho, compreendendo a realidade dos

envolvidos na disputa e jamais aceitando qualquer espécie

de favor ou presente;

IV - Independência e autonomia - dever de atuar

com liberdade, sem sofrer qualquer pressão interna ou

externa, sendo permitido recusar, suspender ou interromper

a sessão se ausentes as condições necessárias para seu bom

desenvolvimento, tampouco havendo dever de redigir acordo

ilegal ou inexequível;

V - Respeito à ordem pública e às leis vigentes -

dever de velar para que eventual acordo entre os

envolvidos não viole a ordem pública, nem contrarie as

leis vigentes;

VI - Empoderamento - dever de estimular os
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interessados a aprenderem a melhor resolverem seus

conflitos futuros em função da experiência de justiça

vivenciada na autocomposição; e

VII - Validação - dever de estimular os

interessados perceberem-se reciprocamente como serem

humanos merecedores de atenção e respeito.

Art. 2º As regras que regem o procedimento da

conciliação/mediação são normas de conduta a serem

observadas pelos conciliadores/mediadores para o bom

desenvolvimento daquele, permitindo que haja o engajamento

dos envolvidos, com vistas à sua pacificação e ao

comprometimento com eventual acordo obtido, sendo elas:

I - Informação - dever de esclarecer os envolvidos

sobre o método de trabalho a ser empregado, apresentando-o

de forma completa, clara e precisa, informando sobre os

princípios deontológicos referidos no Capítulo I, as

regras de conduta e as etapas do processo;

II - Autonomia da vontade - dever de respeitar os

diferentes pontos de vista dos envolvidos, assegurandolhes

que cheguem a uma decisão voluntária e não

coercitiva, com liberdade para tomar as próprias decisões

durante ou ao final do processo e de interrompê-lo a

qualquer momento;

III - Ausência de obrigação de resultado - dever

de não forçar um acordo e de não tomar decisões pelos

envolvidos, podendo, quando muito, no caso da conciliação,

criar opções, que podem ou não ser acolhidas por eles;

IV - Desvinculação da profissão de origem - dever

de esclarecer aos envolvidos que atuam desvinculados de
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sua profissão de origem, informando que, caso seja

necessária orientação ou aconselhamento afetos a qualquer

área do conhecimento poderá ser convocado para a sessão o

profissional respectivo, desde que com o consentimento de 

todos; e

V - Compreensão quanto à conciliação e à mediação

- dever de assegurar que os envolvidos, ao chegarem a um

acordo, compreendam perfeitamente suas disposições, que

devem ser exequíveis, gerando o comprometimento com seu

cumprimento.

Art. 3º Apenas poderão exercer suas funções

perante o Poder Judiciário conciliadores e mediadores

devidamente capacitados e cadastrados pelos Tribunais, aos

quais competirá regulamentar o processo de inclusão e

exclusão no cadastro.

Art. 4º O conciliador/mediador deve exercer sua

função com lisura, respeitar os princípios e regras deste

Código, assinar, para tanto, no início do exercício, termo

de compromisso e submeter-se às orientações do Juiz

Coordenador da unidade a que esteja vinculado.

Art. 5º Aplicam-se aos conciliadores/mediadores os

motivos de impedimento e suspeição dos juízes, devendo,

quando constatados, serem informados aos envolvidos, com a

interrupção da sessão e a substituição daqueles.

Art. 6º No caso de impossibilidade temporária do

exercício da função, o conciliador ou mediador deverá

informar com antecedência ao responsável para que seja

providenciada sua substituição.

Art. 7º O conciliador ou mediador fica
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absolutamente impedido de prestar serviços profissionais,

de qualquer natureza, aos envolvidos em processo de

conciliação/mediação sob sua condução.

Art. 8º O descumprimento dos princípios e regras

estabelecidos neste Código, bem como a condenação

definitiva em processo criminal, resultará na exclusão do

conciliador/mediador do respectivo cadastro e no

impedimento para atuar nesta função em qualquer outro 

órgão do Poder Judiciário nacional.

Parágrafo único - Qualquer pessoa que venha a ter

conhecimento de conduta inadequada por parte do

conciliador/mediador poderá representar ao Juiz

Coordenador a fim de que sejam adotadas as providências

cabíveis.


