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ABORDAGEM HUMANISTA NO  

CONFLITO DEMONSTRADO NAS 

AÇÕES DE RETIFICAÇÃO  

DE NOME E GÊNERO 

 

Adolff Uchôa de Lima1 
 

 
RESUMO  
O objetivo desse artigo é discutir a necessidade de uma abordagem 
humanista nas ações de retificação de nome e gênero de pessoas 
transexuais por meio da incorporação das técnicas de solução de conflitos 
aplicadas nas conciliações judiciais. Parte-se do problema de que é 
possível uma melhora no trato dispensado pelo judiciário nessas ações 
pela educação nos preceitos humanistas e em direitos humanos. Apenas 
com a implementação desse conteúdo a ser assumido pelos respectivos 
responsáveis é que entendemos uma acessibilidade em humanismo e 
direitos humanos pelos operadores do judiciário, de maneira que as 
pessoas transexuais serão fortalecidas em seus modos de vivenciar sua 
subjetividade por um acesso à justiça que fomente a liberdade, o respeito 
e a igualdade de oportunidades. Questiona-se se o Estado quer fortalecer 
a ideologia pautada na inclusão social e cultural, assegurando cidadania 
e proteção a grupos vulneráveis física e simbolicamente, quando permite 
às pessoas transexuais a retificação de nome e gênero para que elas 
possam ter o direito de viver com mais dignidade. 
 
Palavras-chave: Transexuais, Conflito, Retificação, Humanismo, Cida-
dania. 

                                                 
1 Advogado, pós-graduando em Meios Consensuais de Solução de 
Conflitos pela ESMA/UEPB. 
Escola Superior da Magistratura na Paraíba – ESMA/PB. Universidade 
Estadual da Paraíba – UEPB.  adolffuchoa@gmail.com 

mailto:adolffuchoa@gmail.com
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1 INTRODUÇÃO 
       

        Kant acreditava que os seres humanos ocupam um 
lugar especial. Segundo ele, os seres humanos possuem um 
valor intrínseco que é a dignidade, pondo-os acima de tudo. 
Os humanos, nunca podem ser usados como meio para se 
alcançar um fim, princípio moral fundamental do qual todas 
as nossas obrigações e responsabilidades devem derivar. 
              Kant destaca o caráter racional do ser humano que o 
diferencia de todas as outras coisas por disporem de desejos 
e objetivos autoconscientes. Em outras palavras, os seres 
humanos são agentes racionais, livres e capazes de tomar 
suas próprias decisões, estabelecer seus próprios objetivos e 
guiar suas condutas por meio da razão (RACHELS, 2006). 
              São Tomás de Aquino (1225-1274) ressaltou, sobre-
tudo, a singularidade da pessoa humana, distinguindo-a de 
todos os demais seres pela sua completude, incomunica-
bilidade, especialidade e racionalidade (XAVIER, 2009). De 
acordo com esse pensamento, podemos dizer que os aspectos 
essências que dão singularidade à pessoa, é a de um ser 
autônomo, logo, racional, livre, responsável, que se constrói 
ao longo da vida, singular, único, irrepetível, relacional e 
comunicativo.  
             O que pretendemos demonstrar logo de início e 
tomando como base o que foi dito anteriormente é o caráter 
de pessoa para os sujeitos transexuais na medida em que 
ainda são vistos como uma categoria não pertencente ao 
gênero humano, haja vista a violência histórica pela qual tem 
passado. Todos esses sujeitos são racionais de acordo com 
Kant e São Tomás, pois são livres e capazes de tomar suas 
próprias decisões, estabelecer seus próprios objetivos e guiar 
suas condutas, são singulares, autônomos, únicos, irre-
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petíveis, relacionais e comunicativos, então têm o valor da 
dignidade permeando suas vidas, são pessoas, são humanos. 
Nesse sentido: 
 

A questão de saber se um ser pertence à determinada 
espécie pode ser cientificamente determinada por meio de 
um estudo da natureza dos cromossomos das células dos 
organismos vivos. Neste sentido, não há dúvida que, desde 
os primeiros momentos da sua existência, um embrião 
concebido a partir de esperma e óvulo humanos é um ser 
humano[...]. (SINGER, 2000). 

  
O conceito atual de homem para o direito está ligado à 

concepção filosófica de valorização da humanidade enquan-
to capacidade de autonomia, ambas constitutivas do huma-
nismo moderno. De acordo com Renaut (2004): 

 
(...) o que define intrinsecamente a modernidade é, sem dú-
vida, a maneira como o ser humano nela é concebido e afir-
mado como fonte de suas representações e de seus atos, seu 
fundamento (subjectum, sujeito) ou, ainda, seu autor: o ho-
mem do humanismo é aquele que não concebe mais receber 
normas e leis nem da natureza das coisas, nem de Deus, mas 
que pretende fundá-las, ele próprio, a partir de sua razão e 
de sua vontade. Assim, o direito natural moderno será um 
direito ‘subjetivo’, criado e definido pela razão humana (vo-
luntarismo jurídico), e não mais um direito ‘objetivo’, inscri-
to em qualquer ordem imanente ou transcendente do mun-
do. 
 

O direito deve ser enxergado, portanto, como ins-
trumento feito pelo homem para o homem, assegurando a 
este o status jurídico compatível com sua existência humana. 
Tal estatuto advém de sua consideração como pessoa: ser 
digno de proteção e respeito. No direito positivo brasileiro, 
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veremos que a lei associou a pessoa à subjetividade jurídica. 
Nosso Código Civil - Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

— dispõe em seu art. 2º que: “A personalidade civil da pes-
soa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 
desde a concepção, os direitos do nascituro.” Desse modo, no 
sentido jurídico moderno, todo ser humano é pessoa, dotado, 
pois, de uma personalidade jurídica, considerada a aptidão 
genérica para adquirir direitos e deveres. 

A atribuição de uma personalidade jurídica a todo 
ser humano dá a todas as pessoas direitos inerentes à sua 
condição humana, direitos de personalidade, classificados 
em três grandes categorias: a) direito à integridade física; b) 
direito à integridade moral; c) direito à integridade 
intelectual. Este trabalho quer demonstrar que essa 
integridade global também está direcionada aos sujeitos 
transexuais e que uma proposta de humanização do Poder 
Judiciário de acordo com o trabalho desenvolvido por Sousa 
(2010) pode trazer benefícios no que se refere ao trato das e 
nas ações de retificação de nome e gênero. 
 Tudo porque o respeito, a promoção e o provimento 
dos direitos humanos ligados à diversidade sexual passaram 
a ser problema de ordem global, visto que se relacionam com 
os direitos civis, políticos e sociais. Acredita-se no poder de 
contribuir para a mudança do paradigma em torno das 
formas de promover a busca da plena cidadania para grupos 
marginalizados e estigmatizados, respaldadas em critérios 
jurídicos e científicos, revelando a perspectiva da ideologia 
em favor da emancipação social. 
 A teoria crítica do direito, a fim de estabelecer e fa-
vorecer a autonomia da vontade, a partir do reconhecimento 
da identidade sexual, motiva o fortalecimento de espaços de 
lutas sociais em busca de dignidade e afirmação dos sujeitos 
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transexuais. No mais, essas questões estão diretamente 
ligadas à discussão acerca dos gêneros das pessoas e do 
reconhecimento destes diante da norma legal. Com foco na 
concepção de cidadania e da emancipação do sujeito, impõe-
se a fruição dos direitos sociais básicos com o olhar 
humanizado da proteção social, à medida que há primazia 
da teoria de Carl Rogers (1977, 1983, 2001) e da teoria crítica 
dos direitos humanos (FLORES, 2009). 
 Em outras palavras, é preciso investigar, com base nas 
teorias da igualdade de gênero (NYE, 1995) e na teoria do 
reconhecimento de Fraser e Axel Honneth (2003, 2009), a 
normatização para proteção social para favorecer a cidadania 
em favor dos LGBTI. De fato, essa situação estabelece nítida 
comunicação, intermitentemente, com a abordagem huma-
nista que o Judiciário deve praticar quando recebe uma ação 
de retificação de nome e gênero de um sujeito trans. 
 A partir das ponderações trazidas nas linhas ante-
riores, buscamos enfrentar o problema da necessidade de 
avaliação e monitoramento das práticas do Judiciário volta-
das para as ações de retificação de nome e gênero, na 
tentativa de responder à seguinte indagação: considerando a 
igualdade e o respeito à identidade de gênero, a cidadania 
LGBTI e o reconhecimento dessas populações, como se 
estrutura o Poder Judiciário brasileiro no que se refere à 
abordagem humanista necessária às ações de retificação de 
nome e gênero? Essa estrutura, se existe, consegue imple-
mentar um processo de consolidação da cidadania desses 
sujeitos? Citando o pensamento de Carbonari (2007): “O 
sujeito de direitos não é uma abstração formal. É uma cons-
trução relacional; é intersubjetividade que se constrói na 
presença do outro e tendo a alteridade como presença.”  
 Os objetivos do trabalho são correlacionar as normas 
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jurídicas reguladoras, bem como as teorias humanistas, 
voltadas à efetivação do direito à retificação do nome e do 
gênero dos sujeitos trans, a partir do paradigma do empo-
deramento e das teorias do reconhecimento de Axel Honneth 
e Fraser, avaliando as políticas praticadas pelo Poder 
Judiciário nessas ações, à luz da teoria crítica dos direitos 
humanos, considerando a situação de acesso e fomento à 
cidadania em favor das pessoas LGBTI. 

O processo de reconhecimento da diversidade sexual 
como um direito humano impõe agendas políticas que 
priorizem o direito positivado na Carta de Direitos Humanos 
e na ordem constitucional em favor da mudança de realidade 
enfrentada pelas pessoas LGBTI. Nesse sentido, vemos que o 
amplo reconhecimento dos direitos humanos/fundamentais 
pela Constituição de 1988, além de impor um conjunto de 
obrigações ao Estado e aos próprios particulares para com 
sua proteção e promoção também fornece bases para uma 
abordagem humanista nas situações propostas (MAUÉS, 
WEYL, 2007, p. 122).  

 
2 METODOLOGIA 
  

O estudo acerca das políticas do Judiciário referentes 
às pessoas trans e as ações de retificação de nome e gênero 
em cotejo com a teoria humanista, com a teoria crítica dos 
direitos humanos, a igualdade e o respeito à identidade de 
gênero, pretende seguir alguns procedimentos metodoló-
gicos que conferirão um maior grau de cientificidade à 
pesquisa. 
 O método de abordagem utilizado é o hipotético-
dedutivo, vez que se inicia pela percepção de uma lacuna 
nos conhecimentos acerca das hipóteses oferecidas, e pelo 
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processo de inferência dedutiva, testa a predição da ocor-
rência dos fenômenos nelas abrangidos (LAKATOS; 
MARCONI, 1992). É um estudo bibliográfico, exploratório e 
descritivo (GIL, 1994).  
 Quanto ao procedimento, este estudo fará uso dos 
métodos histórico, jurídico, hermenêutico, dialético, esta-
tístico e comparativo, visto que, além da abordagem evolu-
tiva da questão concernente ao Estado e acerca da proteção 
dos direitos humanos, busca-se priorizar uma interpretação 
sistemática dos direitos e das garantias fundamentais no 
campo do objeto da investigação de acordo com a teoria 
humanista do conflito. 

Maneja-se a documentação indireta respaldada, em 
boa parte, na interpretação de textos e serão utilizadas fontes 
das mais variadas: livros, artigos, teses, dissertações e perió-
dicos. Como tipos de instrumentos a serem adotados, tere-
mos a citação de obras analíticas e remissivas sobre informa-
ções relacionadas com as questões de gênero e os direitos 
LGBTI. 
 
3 RESULTADOS 
 
 Como resultados, tem-se que a partir da possibilidade 
de constatação da ausência ou precariedade de políticas que 
facilitem a abordagem humanista em prol das pessoas LGBTI 
nas ações propostas por estes – notadamente as ações de 
retificação de nome e gênero das pessoas trans - no Brasil, há 
flagrante violência simbólica e negação do direito enquanto 
instrumento emancipatório (empoderamento), pois inexis-
tem políticas eficientes no ponto de vista da promoção de 
direitos em específico desses grupos vulneráveis e, nesse 
espaço de discussão, acreditamos que o humanismo pode 
contribuir. 
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 A invisibilidade dos sujeitos trans impede que o 
direito à retificação de nome e gênero seja tomado como 
eficaz instrumento de empoderamento (SEN, 2001) na 
perspectiva da política estatal, sendo assim, é possível que a 
norma jurídica e as ações políticas estatais sejam meramente 
enunciativas, sem instituir eficazmente um programa de 
educação humanista dentro do Poder Judiciário, como 
medida de amparo e combate à violência e à exclusão dos 
LGBTI.  

Nesse marco de entendimento, a política pública 
dentro do Judiciário direcionada para educação humanista 
pode facilitar a cidadania dos LGBTI, visto que a ação estatal 
seria pautada na teoria de Sousa (2010) sobre solução de 
conflitos e na teoria do reconhecimento (FRASER; 
HONNETH, 2003). 
 
4 DISCUSSÃO 
  

Para a OMS (Organização Mundial de Saúde) saúde é 
“um estado de completo bem-estar físico, mental e social e 
não somente ausência de afecções e enfermidades”2. Como 
não podemos compreender o homem sem sua subjetividade, 
mas apenas dentro do contexto de estar-no-mundo, é 
invariável que a exclusão, o preconceito e a negação dessa 
subjetividade sejam causas de adoecimento. 
 Em uma de suas aulas na especialização em Meios 
Consensuais de Solução de Conflitos (UEPB - ESMA), entre 
os meses de setembro e outubro de 2016, Sousa disse que no 

                                                 
2 Conceito extraído do site  
http://www.alternativamedicina.com/medicina-tropical/conceito-
saude acessado no dia 12 de dezembro de 2016 

http://www.alternativamedicina.com/medicina-tropical/conceito-saude
http://www.alternativamedicina.com/medicina-tropical/conceito-saude
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sentido de sanar o conflito gerado pela exclusão, pelo pre-
conceito e pela negação, Carl Rogers informa uma proposta 
de ACP (Abordagem Centrada na Pessoa) que consiste na 
crença de que todo indivíduo possui dentro de si, vastos 
recursos para autocompreensão, para alterar seus autocon-
ceitos, suas atitudes e seus comportamentos autodirigidos, 
que poderão ser liberados quando presente um clima de 
atitudes psicológicas facilitativas.  
 Direcionando esse pensamento para os sujeitos 
transexuais podemos ver claramente que em alguns dos 
casos existe um conflito instalado da pessoa para com a 
própria pessoa, vez que esse indivíduo não se identifica com 
o gênero atribuído culturalmente ao seu sexo biológico; 
conflito este agravado por outro que é o conflito externo na 
medida em que o social ainda não procura entender esse 
indivíduo em toda sua complexidade de pessoa não o 
atribuindo a característica humana, excluindo-o e, com isso, 
fazendo-o sofrer o preconceito que vem da negação. 
 Essa exclusão não estaria fora do Poder Judiciário 
porque este é parte do social, o que faz urgente essa proposta 
de humanização que Sousa (2010) baseada no pensamento de 
Rogers nos traz. Uma vez que o Judiciário é o poder por 
excelência ao qual levamos nossos conflitos com os outros 
para serem resolvidos, acreditamos que os conflitos gerados 
pela situação dos sujeitos transexuais podem e devem ser 
judicializados, tanto no sentido de ultrapassar os obstáculos 
epistemológicos de acesso à justiça quanto de realmente se 
tentar efetivar por meio do poder do Estado a cidadania e a 
dignidade desses sujeitos. 

Precipuamente trabalhando com a ação de retificação 
de nome e gênero, podemos vislumbrar uma diminuição do 
conflito interno, uma vez que essa pessoa estará com algo 
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concreto em mãos que faz sincronia com sua subjetividade 
gerando empoderamento para enfrentar o conflito social 
externo. A chancela do Estado dizendo que esse sujeito pode, 
enfim, ser quem realmente é, tem uma validade que vai de 
encontro a toda razão oposta, afinal é o Estado Democrático e 
de Direito quem o está dizendo. 

Em outra situação de aula (set – out 2016) Sousa 
falou que num momento que deveria ser de dialogicidade, as 
espirais do conflito nos mostram muitas vezes uma con-
vicção rígida do que está certo, gerando a falta de aceitação e 
compreensão empática aumentando a ansiedade e o medo, 
sentimentos negativos advindos desse movimento. Esse fato 
nos deixa como resposta a ausência de formação huma-
nística, seja especificamente no Judiciário ou no social. 

O Estado numa ação de retificação de nome e gênero 
tanto é o social com o qual o sujeito trans entra em conflito 
como também é o facilitador dialógico que permite o fluxo 
fenomenológico reduzindo a convicção citada anteriormente. 
Dessa forma se amplia a função social do Estado de 
pacificação dos conflitos quando afasta os efeitos nefastos da 
opressão. Nesse sentido, nos ensina Paulo Freire (1987): 

 
Seria, realmente, uma violência, como de fato é, que os ho-
mens, seres históricos e necessariamente inseridos num mo-
vimento de busca, com outros homens, não fossem o sujeito 
de seu próprio movimento. [...] Fazê-los objetos é aliená-los 
de suas decisões, que são transferidas a outro ou a outros. 
Este movimento de busca, porém, só se justifica na medida 
em que se dirige ao ser mais, à humanização dos homens. E 
esta [...] é sua vocação histórica […]. 
 

 Observamos aqui uma possibilidade de restauração 
do relacionamento consigo e com o Outro social quando 
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vemos um Poder Judiciário sensibilizado, considerando os 
sentimentos carregados pela parte numa conciliação huma-
nista direcionada pelo conceito de condição humana de 
Rogers (2001), que é o entrelaçamento do racional com o 
emocional, se expressando na linguagem num momento em 
que é possível se fazer ouvir por uma escuta atenta traduzida 
em amor como emoção que permite a aceitação do outro 
como legítimo outro na convivência. 
 

O amor é a emoção central na história evolutiva humana 
desde o início, e toda ela se dá como uma história em que a 
conservação de um modo de vida no qual o amor, a 
aceitação do outro como um legítimo outro na convivência, 
é uma condição necessária para o desenvolvimento físico, 
comportamental, psíquico, social e espiritual normal da 
criança, assim como para a conservação da saúde física, 
comportamental, psíquica, social e espiritual do adulto. 
Num sentido estrito, nós seres humanos nos originamos no 
amor e somos dependentes dele. Na vida humana, a maior 
parte do sofrimento vem da negação do amor: os seres 
humanos somos filhos do amor. Na verdade, eu diria que 
99% das enfermidades humanas têm a ver com a negação do 
amor.  (MATURANA, 2002). 

 
 Acreditamos que esse clima psicológico favorável, o 
diálogo genuíno e essa possibilidade de clarividência dos 
fatos nos dão a ampliação da visão para novas possibilidades 
e aqui, para além da possibilidade de conciliação do conflito 
interno e externo, podemos ampliar a visão de mundo no 
sentido de enxergar outras possibilidades de identidade de 
gênero e sexualidade quando o facilitador dialógico (Estado) 
está empatizado e possibilita a vivência desses conflitos pela 
consideração positiva incondicional da situação vivida pelos 
sujeitos trans.  
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Essa consideração positiva incondicional da aceita-
ção o outro permite que ele expresse seus sentimentos 
porque reduz os motivos de receios ou de defesa e permite a 
vivência dos sentimentos para que esse outro se sinta livre. É 
o respeito ao outro como possuidor de valor absoluto 
(AMATUZZI, 2010), é quando esse reconhecimento da auto-
nomia gera confiança. 
 O Estado, pela atividade humanizada do Poder 
Judiciário, pratica a compreensão empática quando percebe 
os sujeitos trans como pessoas independentes merecedoras 
de respeito em sua alteridade. Como nos diz Rogers (1977) 
“...ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não 
ver o nosso mundo refletido nos olhos dele”, vez que todas 
as pessoas partilham dos mesmos desafios da condição 
humana e que um dos objetivos da conciliação humanista é 
aproximar o Poder Judiciário da sociedade.  
 A abordagem humanista aumenta o respeito ao Poder 
Judiciário na medida em que os sujeitos trans são reconhe-
cidos como pessoas, com abertura para suas escolhas e 
decisões firmadas de forma voluntária, consciente e respon-
sável. Devem ser oferecidos espaços e oportunidade para que 
entendam seus conceitos e respeitem seus problemas a partir 
da vivência, ofertando condições psicológicas livres para 
construírem seus planos de ações compatíveis com a sua 
visão de mundo e com as alternativas disponíveis. 
 Nesse sentido, Fernandez (2016) citando José Sara-
mago nos adverte: 
 

O egoísmo pessoal, o comodismo, a falta de generosidade, as 
pequenas covardias do quotidiano, tudo isso contribui para 
essa perniciosa forma de cegueira mental, que consiste em 
estar no mundo e não ver o mundo ou só ver dele o que em 
cada momento for susceptível de servir aos nossos 
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interesses. Temos que acreditar nalguma coisa, sobretudo, 
temos de ter um sentimento de responsabilidade coletiva, 
segundo o qual cada um de nós será responsável por todos 
os outros. A prioridade absoluta tem que ser o ser humano. 

 
O humanismo como conceito nos diz que fora da 

experiência não há sentido nem significado, mas os selfs das 
pessoas trans normalmente não são apreendidos pela socie-
dade e é nesse contexto de não apreensão de uma realidade 
que o Estado se faz necessário para manter o equilíbrio 
social. 

 Trabalhando com a abordagem centrada na pessoa, 
o relacionamento é transformativo em todas as direções e 
ressignifica o conflito para ver a própria pessoa como gestora 
no processo de escolha, para auxiliar o indivíduo no processo 
de crescimento interno (pensamento-ação-emoção), para 
colaborar no processo de tomada de decisão consciente e 
responsável e na consequente superação do conflito de forma 
mais integrada, com saúde e adaptação, promovendo a 
liberdade de pensamento e de consciência crítica por meio da 
libertação das forças humanas de atualização de suas 
próprias potencialidades. Por Amatuzzi (2010): 

 
Quando se permite que se diga tudo que se tem para falar, a 
pessoa se sente respeitada, aceita e acolhida, sendo 
suficiente que se disponibilize a escuta, para que o outro se 
presentifique no encontro e se sinta vivo inteiramente. 

 
O movimento LGBTI luta pelo reconhecimento das 

possibilidades emancipatórias de se constituir enquanto 
sujeito questionando o padrão da heteronormatividade cons-
truído social e historicamente e uma dessas possibilidades é 
apresentada pela ação de retificação de sexo e gênero. Os 
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sujeitos trans têm sofrido todo tipo de apequenamento ou de 
negação de seu ser humano, de seu ser ético, o ser que está 
numa situação na qual é inviabilizada a possibilidade de 
produção e reprodução de sua vida material, de sua corpo-
reidade, de sua identidade cultural e social, de sua par-
ticipação política e de sua expressão como pessoa 
(CARBONARI, 2007). 
 O direito e sua prática não andam a reboque da 
realidade social e cultural, de modo que a discussão em 
torno de questões de gênero problematiza a tônica da 
igualdade propagada na norma jurídica constitucional, de 
forma que o Poder Judiciário não pode se eximir de trabalhar 
de acordo com a abordagem centrada na pessoa e com os 
valores humanistas. 

Considera-se “gênero uma representação que é 
vivenciada pelas performances dos sujeitos sociais que a 
experienciam por meio da vivência espacial cotidiana e 
concreta” (SILVA, 2008) e, conforme a pesquisa de Lanz 
(2014), diferentemente do gênero (tomado como elemento 
coletivo), existe a identidade de gênero enquanto um dado 
individual, portanto é o sentir de cada pessoa quanto ao ser 
mulher, homem, transgênero (APA, 2011). Ainda, no campo 
do conhecimento relativo aos direitos humanos, em prol da 
cidadania das pessoas LGBTI, são elencados os Princípios de 
Yogyakarta da ONU/20073, declarando que a identidade de 
gênero é elemento primário para a dignidade e humanidade 
de cada pessoa.  

É pontual destacar aqui o direito e a política como 

                                                 
3  Princípios sobre a aplicação da legislação internacional de 
direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero – 
norma internacional da qual o Brasil é signatário. 
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padrões aptos à desconstrução da heteronormatividade 
(DERRIDA, 2010) e, assim, promoverem novas oportuni-
dades de acesso igualitário. Mas não esqueçamos o que Silva 
nos diz:  

 
Os transgressores da norma geral estabelecida são fadados 
às severas punições construídas pelas táticas eficazes e sutis 
da interdição. Do ponto de vista objetivo e legal a sociedade 
brasileira não pode mais exercer a punição física pela ordem 
do Estado. Entretanto, isso não quer dizer que as pena-
lidades não estejam presentes [...]”. (SILVA, 2008). 

 
É relevante que se destaque o tema da exclusão social 

como forma de negação da cidadania: “A exclusão como 
manifestação de injustiça (distributiva) se revela quando pes-
soas são sistematicamente excluídas dos serviços, benesses e 
garantias oferecidos ou assegurados pelo Estado, pensados, 
em geral, como direitos de cidadania” (ZALUAR, 1997).  
 
5 CONCLUSÕES  

 
Embora o conceito filosófico de pessoa seja sempre 

mais amplo que o do Direito, este não pode perder de vista o 
valor do homem enquanto distinto e superior a qualquer 
outra espécie, por isso, deve ampliar cada vez mais seu es-
pectro de proteção sobre os direitos da pessoa, salvaguar-
dando não só o ser biológico dotado de autoconsciência, mas 
também a pessoa em potencial; a pessoa em sua integridade 
física e psíquica; e a pessoa enquanto corpo humano indis-
ponível. É esse o tratamento adequado que o direito deve dar 
ao ser humano. Tratá-lo o mais breve e integralmente como 
pessoa, conferindo-lhe a proteção necessária que a dignidade 
decorrente de sua condição com ser único, irrepetível exige. 
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O Decreto nº 8727/2016 diz que os órgãos da admi-
nistração pública federal deverão permitir o uso do nome 
social de transexuais e travestis em todos os documentos 
oficiais, como crachás, fichas e publicações no Diário Oficial 
da União; os órgãos deverão disponibilizar nos formulários e 
sistemas de registro de informações o campo “nome social”. 
Muito embora esse decreto mostre algum compromisso com 
os indivíduos trans, apenas esse reconhecimento não é 
suficiente, vez que para além dos órgãos públicos federais 
existe toda uma gama social na qual os sujeitos trans estão 
também inseridos e precisam ser respeitados. Aqui a ação de 
retificação de nome e gênero, trazendo uma abordagem 
humanista em sua execução, faz o papel que o Estado deve 
desempenhar enquanto gestor do bem-estar de todos.  

Dentro da prerrogativa de que "todos são iguais pe-
rante a lei", torna-se absolutamente premente a necessidade 
da realização de estudos e pesquisas que busquem a aferição 
do modus operandi verificado no Poder Judiciário, pois o 
panorama da marginalidade desses grupos vulneráveis é 
problema endêmico no Estado brasileiro. Observa-se que o 
acesso à Justiça é direito fundamental social que assegura o 
respeito à dignidade humana e à própria visibilidade. Em 
síntese, a pessoa humana deve ser tributária de dignidade 
jurídica em toda sua ambivalência. 
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1 INTRODUÇÃO  

 
O homem é um indivíduo social e político, caracte-

rizado pela sua propensão para a sociabilidade, vivendo em 
grupos e em sociedades. Em razão disso, é natural que as 
relações sejam marcadas por divergências de ordens 
diversas, sejam elas emocionais, políticas, sociais, familiares, 
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ideológicas ou profissionais. Em que, desejos instintivos 
entram em conflitos com proibições internas ou externas em 
relação ao outro, surgindo a estrutura de origem de um dos 
fenômenos mais comuns e recorrentes de qualquer socie-
dade, estando presente em toda relação social um estado 
antagônico de ideias, em um embate de duas forças 
contrárias o conflito com o outro, constituindo as bases da 
Teoria do conflito.  

Diante de um conflito judicializado as partes trans-
ferem delas para o juiz o poder de decisão, por se 
entenderem incapazes de resolvê-lo sozinhas, ao se constatar 
a ruptura do diálogo, em que as partes são tomadas pela 
visão unilateral da situação, e em suas visões os seus 
próprios interesses se tornam mais importantes do que o do 
outro e acreditam que para se verem satisfeitos, têm que 
ganhar o processo e o outro litigante tem que perder. A 
partir desse ponto, as audiências de conciliação e mediação 
requerem que sua realização seja mais encorajada, tendo em 
vista a funcionalidade positiva destas, ao buscar uma forma 
em que o conflito seja resolvido progressivamente de 
maneira pacífica e por meio de um acordo.    Entretanto, para 
isso, é necessário que seja intensificada a atuação prática 
dentro da sala de audiência que reforcem a plenitude dos 
acordos por meio de técnicas, inclusive, por meio de uma 
ambientação apropriada que almejem expandir a eficácia e 
eficiência das audiências de conciliação e mediação. 

Nesse contexto, o CNJ apresentou a Resolução 125, 
buscando desenvolver a qualidade dos serviços de conci-
liação e mediação enquanto instrumentos efetivos para 
solução de controvérsias, pacificação social e prevenção de 
litígios, em conjunto com a Lei 11.140/2015, que tem como 
objetivo nortear os processos autocompositivos, e com a Lei 
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13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, que 
apresentou uma série de mudanças, em especial, em relação 
à autocomposição, com uma ampla instigação para que os 
Tribunais desenvolvessem centros judiciários de solução 
consensual de conflitos, como forma de auxiliar a justiça. 

Atualmente, persiste ainda, em audiência, fatores que, 
na realidade, comprometem a não disponibilidade das partes 
para o acordo, como o próprio ambiente do judiciário, nada 
acolhedor; a figura do juiz que historicamente intimida os 
requerentes leigos; os termos jurídicos que dificultam a 
compreensão; os sentimentos de raiva, de ansiedade em 
querer ver seu problema resolvido, nervosismo e o medo de 
perder; relembrar a situação conflituosa; e até mesmo o 
contato visual. Por isso, a conciliação e mediação por meio de 
um ambiente especializado vêm trazendo, em detrimento da 
decisão do juiz, uma maior pacificação social, pois têm a 
possibilidade de trabalhar também a lide sociológica, com a 
possibilidade de restabelecer os laços afetivos, deixando de 
lado a ideia de ganha-perde, transformando-a em ganha-
ganha por meio de atitudes facilitadoras na tentativa 
conciliatória objetivando resgatar o diálogo autêntico.  

Entretanto, em muitos dos casos, não basta a audiên-
cia em si, mas que também hajam condições facilitadoras à 
comunicação e à abertura da fala e participação das partes, 
para que aflore uma mudança na visão do problema 
conflituoso, em uma perspectiva nova, até chegar ao ponto 
que se observe detalhes que possam ser cedidos em 
consenso, chegando a um acordo estabelecido mutuamente. 
E quando essas condições facilitadoras do ambiente estão 
presentes, ocorrem mudanças efetivas na personalidade e no 
comportamento. Por isso, a necessidade de um estudo mais 
aprofundado dessas condições facilitadoras que culminam 
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em uma ambientação física apropriada da sala de audiência, 
capazes de ultrapassar a linha tênue entre conforto e 
desconforto, e transformar um ambiente hostil em agradável.   

O presente texto foi elaborado a partir de pesquisas 
bibliográficas, por meio do levantamento de livros e artigos 
científicos, na área da psicologia, designer e direito, 
abordando as relações interpessoais e na área do processo 
jurídico, como também a partir de percepções feitas em sala 
de aula, no curso de especialização em meios consensuais de 
soluções de conflitos na Escola Superior de Magistratura da 
Paraíba. Objetivando demonstrar possibilidades de mudan-
ças físicas no ambiente que influenciem positivamente as 
partes em audiência, gerando um ambiente agradável para a 
comunicação e possivelmente um acordo.  

No qual, a sua importância para a sociedade e para o 
mundo jurídico se justificam no simples ato de aumentar 
positivamente a eficácia de audiências de conciliação e 
mediação, dando suporte alternativo ao abarrotado sistema 
judiciário e humanizando as relações de tratamento para 
com as partes, tornando-os seguros e aptos à comunicação e 
acordo, em um ambiente desconhecido e que historicamente 
foi desenvolvido com a ideia de litigar.  

 
2 MODERNA TEORIA DO CONFLITO  

 
O conflito é inerente as relações interpessoais, diante 

de antagonismos, quando o ser humano se depara com uma 
situação ameaçadora responde neurofisiologicamente libe-
rando adrenalina, desencadeando diversas reações, como, 
por exemplo: rubor facial, aceleramento cardíaco, aumento 
do tom de voz, raiva, irracionalidade, diminuição da clareza 
de pensamento, negligência verbal entre outros, é o chamado 
mecanismo de luta ou fuga.  



S U M Á R I O 
 

ISSN 1983-3830  -  Revista da ESMAT13 – Ano 8 – N. 8 – Março de 2018| 32 

Nesse sentido, o conflito pode ser potencialmente 
positivo ou potencialmente negativo, depende da forma 
como ele é trabalhado e interpretado. No caso do conflito ser 
interpretado como uma oportunidade, o organismo não mais 
vai se sentir ameaçado, consequentemente, não irá liberar 
adrenalina, podendo desencadear reações opostas as vistas 
no exemplo anterior, como, por exemplo: tranquilidade, 
consciência verbal, simpatia, sensatez, entre outras, sendo 
capaz de tirar de positivo o amadurecimento, felicidade, 
entendimento, manutenção das relações preexistentes etc. 

Quando as pessoas envolvidas em uma relação confli-
tuosa dialogam e se entendem entre elas, sem a necessidade 
de uma intervenção de terceiro neutro, sem interesse no 
conflito, não irá se desenvolver para uma disputa judicial, 
ficando claro nesse exemplo a distinção entre conflito e 
disputa.  Para que exista uma disputa é necessário preexistir 
um conflito, mas em contrapartida, não necessariamente irá 
existir uma disputa em decorrência de um conflito, pois as 
partes podem lidar positivamente com o conflito construindo 
conjuntamente uma solução, de maneira que gere menor 
desgaste físico, patrimonial e emocional, não sendo neces-
sário levá-lo ao status de disputa. 

A função de um conciliador ou mediador, detentor de 
habilidades e técnicas autocompositivas, ao se deparar com 
um conflito é primordialmente ter a consciência de ser 
natural do ser humano, ao se relacionarem com uma ou mais 
pessoas entrarem em conflito por divergência de interesses, 
gostos ou propósitos, devendo então encarar positivamente a 
contenda, atuando como facilitadores do diálogo, ressignifi-
cando as falas dos envolvidos de maneira a desestimular os 
julgamentos, imputações de culpa, coibições de atitudes, 
polarização, avaliação de fatos pretéritos, deixando claro 
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serem atitudes ineficientes para alcançar o objetivo almejado. 
Por outro lado, devem estimular o controle emocional do 
ambiente, a procura por soluções, a proatividade, a despola-
rização, a análise de intenções e compreensão de condutas. 

Fazendo uma análise de como se desenvolve um con-
flito, cada ação é seguida de uma reação progressi-vamente 
mais intensa que a anterior, surgindo no decorrer do conflito 
novos litígios, ficando o motivo inicial, que gerou o desen-
tendimento, em segundo plano em detrimento da última 
atitude tomada, sendo muitas vezes esquecido, tal modelo é 
chamado de espirais do conflito, sendo ambos os envolvidos 
concomitantemente ofensor e vítima. O papel do terceiro 
facilitador dialógico é estancar a evolução de tais compor-
tamentos, impedindo que eles se tornem tão severos que 
seria impossível contê-los.  

Processos heterocompositivos visam chegar a uma 
decisão do juiz ou do árbitro, encerrando a disputa, o que 
não significa que irá pôr fim ao conflito, podendo muitas 
vezes acirrá-lo. Por tal motivo e também pela sobrecarga do 
judiciário, visto que a demora excessiva nas conclusões dos 
feitos gera a diminuição da efetividade da justiça, como disse 
brilhantemente Rui Barbosa “A justiça atrasada não é justiça; 
senão injustiça qualificada e manifesta”, segue o mesmo 
entendimento o Conselho Nacional de Justiça, transcrito 
adiante:  

 
As partes, quando buscam o auxílio do Estado para solução 
de seus conflitos, frequentemente têm seu conflito acentua-
do ante procedimentos que abstratamente se apresentam 
como brilhantes modelos de lógica jurídica-processual – 
contudo, no cotidiano, acabam por muitas vezes se mostrar 
ineficientes na medida em que enfraquecem os relaciona-
mento sociais preexistentes entre as partes em conflito. 
(2016, BRASIL) 



S U M Á R I O 
 

ISSN 1983-3830  -  Revista da ESMAT13 – Ano 8 – N. 8 – Março de 2018| 34 

A busca pelo auxílio do judiciário deveria ser a última 
opção, primeiro deveria se procurar soluções alternativas no 
âmbito privado, entretanto, no Brasil não há a cultura de se 
resolver consensual e amistosamente os conflitos, sem que 
seja necessário delegar a decisão a terceiro, diante do pri-
meiro desentendimento já é dito “vou procurar meus 
direitos” ou “vou entrar em contato com o meu advogado”, 
por exemplo.  

O CNJ está atento a essa necessidade de adaptação do 
Judiciário para absorver os meios consensuais de soluções de 
conflitos, com a pretensão de tornar a autocomposição prio-
ridade, por tal motivo está à frente do momento de conscien-
tização do âmbito jurídico em prol da conciliação e media-
ção. Merece dar destaque as normas infra legais: Recomen-
dação 50/2014, que “Recomenda aos Tribunais de Justiça, 
Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunais Regionais 
Federais realização de estudos e de ações tendentes a dar 
continuidade ao Movimento Permanente pela Conciliação.” e 
a Resolução 125/10, e mais recentemente, em 20 de setembro 
de 2016, a Resolução 174 do TST tratando sobre as políticas 
judiciárias de soluções autocompositivas de conflitos na 
Justiça do Trabalho. 

Como também ficou claro o mesmo anseio no novo 
Código de Processo Civil em seus arts. 3º, 4º, 149, 165 
(descrevendo modo atuação preferencial para os mediadores 
e os conciliadores) e 334 (restringe as faltas em audiências, 
delimitando, inclusive, multa pelo não comparecimento 
injustificado), sendo reservada a seção 5, exclusivamente, 
para os conciliadores e mediadores judiciais no capítulo 
destinado aos auxiliares a justiça, ou seja, confere grande 
importância a mediação e conciliação. 

Há no art. 3º do CPC previsão especial afirmando que 
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o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consen-
sual dos conflitos, devendo ser estimulado pelos servidores 
públicos. Já no seu art. 4º dá destaque no sentindo das partes 
terem o direito de obter em prazo razoável a solução integral 
do mérito, incluída da atividade satisfativa, fazendo uma 
interpretação hermenêutica da letra da lei há uma tentativa 
de fugir da decisão do vencedor e do vencido dando maior 
importância a satisfação das partes, sendo imprescindível 
que seja em duração razoável.  

Importante destacar os significativos conceitos: pro-
cessos construtivos e processos destrutivos de resolução de 
disputas; deixados por Morton Deutsch, psicólogo social e 
pesquisador em resoluções de conflitos, nascido em 1920 nos 
Estados Unidos. 

Pormenorizando os conceitos supracitados, os pro-
cessos heterocompositivos são conduzidos de maneira 
ineficiente, pelos chamados “defeitos procedimentais” pelo 
notável escritor Deutsch, apontando culpas, com um olhar 
para o passado, e formalismo previamente definido em 
regulamento interno do órgão, em seu desenrolar o conflito é 
acentuado tornando-se uma disputa para vencer, afinal de 
contas ao menos uma das partes sai perdendo, ao seu 
término as relações afetivas preexistentes são desgastadas ou 
rompidas por completo, sendo esta a descrição de um 
processo destrutivo, nitidamente indo na contramão da 
pacificação social.  

Em distinta maneira, o processo autocompositivo, que 
se assemelha ao processo construtivo sistematizado por 
Deutsch, não se atém apenas as questões de direito e fatos 
narrados no processo, outras pontos relevantes na relação 
podem vir à tona, o tornando mais humanizado; concen-
trando seus esforços em fatos futuros; explorando estratégias 
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na busca soluções criativas, sendo expostas todas as opções 
para que as partes ativa e conjuntamente escolham a que 
melhor representem seus interesses; sem atribuição de culpa 
e sem as colocar em polos distintos como se fossem rivais, 
em que ambas as partes saiam vencendo, principalmente 
porque há a manutenção da relação antecedente ao conflito 
ou minimamente há a retomada do respeito e da com-
preensão das atitudes do outro. 

Ademais, processos autocompositivos são um incen-
tivo a inclusão social e além disso desenvolvem nas partes 
maturidade, empoderamento e validação para melhor dialo-
gar e o mais importante, ouvir com atenção o que é dito pelo 
outro, se tornando seres humanos capazes de lidar de 
maneira menos desgastante com um conflito e mais 
conscientes de suas falas e atitudes.  

Diante disso, é possível concluir que há manifesta 
necessidade de que os novos mecanismos de resoluções de 
disputas: negociação, mediação e conciliação, sejam difun-
didos culturalmente como alternativa eficaz, ao tradicional e 
conservador poder judiciário que deveria ser um socorro 
residual, em prol da finalidade primordial da justiça que é a 
pacificação social.   
 
3 AMBIENTAÇÃO FÍSICA 

 
A ambientação física da sala de audiência, ou sessão 

de mediação e conciliação, visa proporcionar aos envolvidos 
um ambiente que permita a estimulação de seu ser, objeti-
vando a sua tranquilidade e empoderamento, estabelecendo 
assim uma segurança agradável naquele ambiente que o 
permita se comunicar de forma que haja um nítido cresci-
mento interno (pensamento-ação-emoção), para colaborar no 
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processo de tomada de decisão consciente e responsável e na 
superação do conflito de forma mais integrada, com saúde e 
adaptação. Pois, como ressalta Bauman (2007b, p.90), “Na 
ausência do conforto existencial, agora nós decidimos pela 
segurança, ou pela aparência de segurança”, em que, o 
indivíduo sempre vai procurar por espaços ou locais que 
denotem segurança, seja interna ou externamente.  

Na construção do ambiente de conciliação e mediação 
todos os sentidos devem ser levados em conta. Por isso, deve 
ser observado se as cadeiras estão confortáveis, de forma que 
não fique rangendo ou em falso, causando sensação de 
desconforto físico e sonoro. Observando, ainda, que todos os 
espaços devem estar limpos, evitar que o ambiente tenha 
cheiros fortes e enjoados. A temperatura no ambiente não 
deve estar nem muito fria, nem muito quente, de modo que 
não tencione a pessoa a querer sair do local, consequen-
temente, o equilíbrio do clima influência positivamente na 
produtividade.  

A presença de uma mesa com biscoitos, frutas frescas, 
água, café quente e novo, e chás, são sempre indicados. Pois 
deve se levar em conta que muitas pessoas passam o dia fora 
e acabam se alimentando mal, e caso isso ocorra, a fome em 
excesso leva ao desespero em ir embora, alvoroço, estresse 
ou dor de cabeça. A presença de tais alimentos e bebidas, 
além de serem acolhedores, satisfazem e acalmam. 

A cor do ambiente em si tem um grande poder sobre 
os sentimentos, ela pode estimular, animar, como também 
irritar e deprimir. Como conclui Heller (2013, p.21) 

 
...cores e sentimentos não se combinam ao acaso nem são 
uma questão de gosto individual – são vivências comuns 
que, desde a infância, foram ficando profundamente 
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enraizadas em nossa linguagem e em nosso pensamento. 
Com o auxílio do simbolismo psicológico e da tradição 
histórica... (HELLER, 2013, p.21). 

 
 Com base nos estudos realizados, concluiu-se que a 

super estimulação com cores fortes, excesso de informação 
visual e alto brilho pode interferir na concentração e causar 
fadiga. Ambientes com baixa estimulação visual e acromá-
ticos (sem cor) também são desconfortáveis pela ideia de 
monotonia e desanimo. Ainda, segundo Heller (2013, p.22) 
 

Conhecemos muito mais sentimentos do que cores. Dessa 
forma, cada cor pode produzir muitos efeitos, frequen-
temente contraditórios. Cada cor atua de modo diferente, 
dependendo da ocasião. O mesmo vermelho pode ter efeito 
erótico ou brutal, nobre ou vulgar. O mesmo verde pode 
atuar de modo salutar ou venenoso, ou ainda calmante. O 
amarelo pode ter um efeito caloroso ou irritante. Em que 
consiste o efeito especial? Nenhuma cor está ali sozinha, está 
sempre cercada de outras cores. A cada efeito intervêm 
várias cores – um acorde cromático. Um acorde cromático é 
composto por cada uma das cores que esteja mais 
frequentemente associada a um determinado efeito. Os 
resultados da pesquisa demonstram: as mesmas cores estão 
sempre associadas a sentimentos e efeitos similares. As 
mesmas cores que se associam à atividade e à energia estão 
ligadas também ao barulhento e ao animado. Para a 
fidelidade, as mesmas cores da confiança. Um acorde 
cromático não é uma combinação aleatória de cores, mas um 
efeito conjunto imutável. Tão importantes quanto a cor mais 
frequentemente citada são as cores que a cada vez a ela se 
combinam. O vermelho com amarelo e laranja tem outro 
efeito do que o vermelho com preto ou violeta; o verde com 
preto age de modo diferente do que o verde com o azul. O 
acorde cromático determina o efeito da cor principal. 
(HELLER, 2013, p.22). 
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Um ambiente bem decorado e com a correta aplicação 
das cores, considerando sua luminosidade, bem como a 
justaposição de quadros, decoração e imagens, sem dúvida 
reflete positivamente nas pessoas, podendo aumentar a 
eficiência nas atividades, elevar a moral e aprimorar a 
segurança, podendo proporcionar por meio do equilíbrio e 
da ambientação perfeita uma maior facilidade na busca de 
um possível acordo, “Usar as cores de maneira bem 
direcionada significa poupar tempo e esforço.” (HELLER, 
2013, p.21).  

A sala em que irá ocorrer a conciliação ou mediação 
tem papel importante na construção do acordo. O ambiente 
do judiciário, historicamente, não é acolhedor e a figura do 
juiz intimida os requerentes. É importante que as cadeiras 
sejam iguais na mesma altura, inclusive do conciliador, 
dando a sensação de equilíbrio entre as partes. Havendo 
também o indicativo que as mesas sejam redondas, para que 
demonstre que não existe ninguém numa posição diferen-
ciada, de superioridade ou inferioridade, e, também, que 
possibilitem que todos se olhem. Todos esses fatores em 
conjunto colaboram na construção de um ambiente atípico 
no judiciário, menos formal e mais aconchegante, favore-
cendo o restabelecimento do diálogo. 

Na busca pela solução da situação conflituosa, a 
ambientação aqui estudada se volta para dois conceitos: a 
ambientação física, por meio da preparação da sala de espera 
e da sala de audiência, de modo a construir um lugar pro-
picio para o diálogo autentico, e consequentemente, para 
uma possível resolução de conflito, e a ambientação psico-
lógica, que se estabelece nos envolvidos naquele espaço, na 
busca, a princípio, pelo bem estar, o conforto e o empode-
ramento dos mesmos, através da conversa e do acolhimento 



S U M Á R I O 
 

ISSN 1983-3830  -  Revista da ESMAT13 – Ano 8 – N. 8 – Março de 2018| 40 

centrada no indivíduo, como atitude facilitadora, que 
permita a fala autêntica e a escuta ativa, impulsionando, 
assim, o processo orgânico de crescimento pessoal, ao ponto 
de lhe fazer crer que dentro daquele ambiente todos estão em 
busca de ajudá-lo, e que o acesso ao ambiente físico é 
permitido e incentivado, como forma de lhe deixar seguro e 
tranquilo, para ser uma extensão da ambientação centrada na 
pessoa, que auxilia no processo de tomadas de decisões mais 
conscientes e responsáveis. Tornando a ambientação 
apropriada um marco importante para o desdobramento da 
eficiência da conciliação e mediação. 

Ao iniciar a audiência de conciliação ou mediação é 
mister transmitir às partes envolvidas informações a respeito 
do seu trâmite, tais como: duração, princípios éticos, que o 
papel desenvolvido pelo conciliador é de facilitador do 
diálogo, explicação da não obrigatoriedade de formar acor-
do; informações estas que devem ser breves, tendo em vista 
que pode ser muito dolorido ver o outro litigante, a ansie-
dade de ver resolvido o seu problema e o próprio ambiente 
do judiciário pode trazer aflição. E, por fim, é indicado fechar 
a porta, com chave, porém, explicar com antecedência que 
aquele ato serve como forma de proteger as falas, de 
possíveis interrupções e salvaguardar a confidencialidade da 
conciliação, e informar que a qualquer momento eles podem 
se retirar se for essa a vontade, e que o direito de ir e vir está 
salvaguardado. 

 
3.1 DISPOSIÇÃO PRÁTICA DA SALA DE CONCILIAÇÃO 
E MEDIAÇÃO 

 
Antes de dar início a uma audiência de conciliação e 

mediação o conciliador deve estar atento à disposição da 
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mesa, a existência de cadeiras suficientes e iguais. Quando as 
partes entrarem no ambiente, o indicado é que os concilia-
dores fiquem de costas para a porta e que indiquem de forma 
sugestiva que é interessante que as partes sentem uma ao 
lado da outra, com seus respectivos advogados e ambas de 
frente para o conciliador, de preferência em uma mesa 
redonda, porem nada impede que seja uma mesa retangular 
ou quadrada.  

 
Fonte: Imagem desenvolvida pelas autoras  

com base em análise e estudos. 

 
Mas qual seria a justificativa para tal organização? A 

lógica é a quebra da ideia de combate, pois se as partes se 
sentassem uma de frente para a outra, com uma mesa entre 
eles, iria transmitir a ideia de estarem em polos opostos, por 
outro lado, quando eles se sentam um ao lado do outro 
facilita a escuta ativa, desestimulando a interrupção da fala. 
E incentivando a proximidade.  
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Fonte: Imagem desenvolvida pelas autoras  

com base em analise e estudos. 

 
Entretanto, o conciliador deve estar atento para caso 

seja da vontade dos conflitantes que os advogados fiquem 
entre eles, tendo em vista que é de grande importante 
respeitar esse desejo, pois dependendo da intensidade do 
conflito, pode ser muito doloroso tanta proximidade com o 
seu algoz, e o advogado pode trazer a sensação de segurança 
necessária para o fluir da fala. Surgindo então a Sugestão 2, 
como mostra na imagem abaixo, seria um plano B, tanto 
diante da mesa redonda como retangular.  
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Fonte: Imagem desenvolvida pelas autoras  
com base em analise e estudos. 

 
Outro ponto importante é a presença de dois 

observadores e um supervisor, como forma de ponderar a 
audiência. Em que o indicado é que fiquem atrás das partes 
para não as desconcentrar, nas extremidades como forma de 
ter a visão dos conciliadores e de tudo que está acontecendo 
na sala.  

A disposição da sala acaba influenciando na maneira 
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como o conciliador ou mediador conduz a audiência e 
interfere ativamente no diálogo entre os participantes. Além 
disso, o ideal é que ele mantenha estado emocional estável 
com o tom de voz tranquilo em toda a audiência, sem se 
utilizar de termos judiciais, facilitando a compreensão do 
que se é dito, devendo o conciliador se despir do papel de 
julgador e se vestir do papel de facilitador do diálogo, por 
isso a necessidade de haver em sala os conciliadores, obser-
vadores e supervisor, como forma de preservar a estrutura 
da conciliação ou mediação.  

Além disso, o conciliador deve adotar a postura de 
desestimular comportamentos opressores, agressivos e arro-
gantes, como também a interrupção da voz, caso necessário 
fazer a ressignificação das palavras e clarificar sentimentos, 
evitando assim que o conflito tome proporções ainda 
maiores, proporções estas que o conciliador seria incapaz de 
conter, se providências não fossem tomadas desde o início, 
estancando a espiral do conflito, onde cada ação e reação se 
intensifica gradualmente. Todos esses detalhes supracitados 
influenciam positivamente as partes, instigam a atuarem 
diretamente na busca de um acordo satisfatório para ambos 
os lados.  

E quando essas condições facilitadoras estão presen-
tes, tais como a ambientação física, ocorrem mudanças 
efetivas na personalidade e no comportamento. Por isso, a 
necessidade de um estudo mais aprofundado dessas condi-
ções facilitadoras que culminam em uma ambientação física 
e psicológica, apropriada, apresentada no presente trabalho.  

 
4 CONCLUSÃO  

 
Ao desenvolver um ambiente físico e psicológico 
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apropriado com a devida disposição da Sala de Conciliação e 
Mediação por meio da teoria do conflito, e com a presença de 
facilitadores e servidores capacitados, percebe-se atitudes 
eficientes na promoção de mudanças construtivas na perso-
nalidade e no comportamento das partes, com amplo pro-
veito para se chegar em um acordo, inclusive com a preser-
vação dos vínculos existentes entre as partes envolvidas no 
conflito.  

Quando há um ambiente impregnado de atitudes 
facilitadoras, as pessoas desenvolvem uma maior percepção 
de si e do outro, uma maior autoconfiança em relação ao 
método utilizado, e, consequentemente, uma maior capa-
cidade de escolher os comportamentos que terão, visando a 
pacificação. Pois, escolhem e decidem de modo mais signi-
ficativo, são mais livres para ser e transformar-se.  

Uma pessoa que vive nesse ambiente, fisicamente 
estimulante, pode escolher livremente qualquer direção, mas 
na verdade decide-se conscientemente por caminhos mais 
produtivos e positivos para a coletividade, por influência 
física e psicológica da ambientação facilitadora. Por isso, a 
conclusão favorável em relatar a importância da análise 
desses quesitos abordados neste trabalho, é uma forma de 
dar ênfase ao estudo da ambientação conciliatória adequada, 
e estimular o aperfeiçoamento físico de cada sala de audiên-
cia, como uma parte importante do processo de conciliação e 
mediação como um todo.  
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RESUMO 
O presente trabalho teve como objetivo fazer uma análise sobre a aplica-
ção da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações de tra-
balho, tendo como base o Direito Constitucional e as primeiras decisões 
sobre o assunto da suprema corte e dos demais tribunais sobre o tema. 
Fez-se um estudo interdisciplinar entre o Direito Constitucional e o Direi-
to do Trabalho, dispondo de um breve estudo sobre os tipos de eficácia, e 
se aprofundando na eficácia horizontal, passando por suas teorias e a 
possibilidade de aplicação nas relações laborais e limites. 
 
Palavras-chave: Direito fundamental; Eficácia Horizontal; Direito do 
Trabalho. 
 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
As relações humanas no mundo atual são cada vez 

mais anacrônicas, fugazes e intempestivas, e no mundo do 
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Direito do Trabalho não poderia ser diferente: aplica-se o 
descarte do trabalhador para a contratação de um mais jo-
vem, com mão de obra mais barata. 
Muitas vezes se aproveitando da situação de subordinação 
do empregado acaba-se cometendo abusos interferindo na 
esfera privada dele. 

A aplicação da eficácia horizontal dos direitos funda-
mentais é um tema ainda pouco trabalhado pela doutrina 
trabalhista pátria, sendo um objeto mais detalhado pelos 
constitucionalistas.  

Esse trabalho teve como base o Direito Constitucional, 
e alguns julgados sobre o tema, fazendo um paralelo sobre 
sua aplicação, limites e eficácia e nas relações laborais, fa-
zendo uma diferenciação, ainda, sobre a eficácia diagonal 
dos direitos fundamentais. 

O tema se revela ainda escasso e polêmico quanto a 
sua aplicação nessas relações, que são por natureza desi-
guais, assimétricas por força do vínculo contratual trabalhis-
ta, diferenciando-se das demais em que a priori os particula-
res estão em situação de igualdade. 

Todavia, há uma forte tendência jurisprudencial sobre 
sua incidência nas relações laborais, conforme se verá adian-
te. 

Discute-se ainda os limites. Em caso de colisão de di-
reitos fundamentais do empregador/patrão/empresa que 
atua assumindo os riscos do negócio, possui poderes atribuí-
dos em lei para gerir sua atividade e os direitos fundamen-
tais do empregado. Quais prevalecerão? Essas relações so-
frem a incidência do devido processo legal? 

Alguns doutrinadores elencam alguns parâmetros pa-
ra a resolução desses conflitos, conforme será visto. No en-
tanto, não se pode esquecer que antes de ser um trabalha-
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dor/empregado é inerente a esses individuo a sua qualidade 
de pessoa humana, irradiando por todo o ordenamento jurí-
dico os seus direitos fundamentais. Estes nada mais são do 
que a concessão do mínimo de direitos para que o indivíduo 
possua uma vida digna, princípio matriz, basilar de todas as 
relações jurídicas. Para tanto, iniciaremos com a definição de 
direitos fundamentais. 

 
2 O QUE VEM A SER UM DIREITO FUNDAMENTAL? 

 
A expressão Direitos fundamentais surgiu na França, 

em 1770, no movimento que deu origem a Declaração dos Di-
reitos do Homem e Cidadão. Para doutrina nacional não existe 
uma posição comum sobre o que seria direitos fundamentais 
e direitos humanos. 

Uadi Lammêgo Bulos (2014, p. 525) define direitos 
fundamentais como sendo  
 

o conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e 
institutos, inerentes à soberania popular, que garantem a con-
vivência pacífica, digna, livre e igualitária, independente-
mente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou 
status social. 

 
Os direitos fundamentais consistem em um conjunto 

de direitos positivados que consagram o mínimo para que 
uma pessoa possa viver dignamente. Marcelo Novelino 
(2014, p.378) citando Robert Alexy traz a distinção entre o 
que seriam direitos humanos e direitos fundamentais 
 

Enquanto os direitos humanos se encontram consagrados nos 
tratados e convenções internacionais (plano internacional), os 
direitos fundamentais são os direitos humanos consagrados e 
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positivados na Constituição de cada país (plano interno), po-
dendo o seu conteúdo e conformação variar de Estado para 
Estado. 

 
Dessa forma, com base nessa definição, a Constituição 

de 1988 consagrou a expressão “Direitos Humanos” para tra-
tar dos tratados e convenções internacionais previstos em 
seus artigos 4º, II, art. 5º §3º e art. 109, V-A e § 5º, enquanto os 
direitos fundamentais estão consagrados em um Titulo pró-
prio intitulado “Dos direitos e garantias fundamentais”. Para 
se valer desses direitos, a Constituição criou as garantias ou 
remédios constitucionais, que nada mais são que os meios, os 
instrumentos por meios dos quais é assegurado o exercício 
desses direito, e a devida reparação, nos casos de sua viola-
ção. Para cada direito violado existe um remédio constituci-
onal. 
 
2.1 AS GERAÇÕES DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 
Os Direitos Fundamentais ganharam maior notorie-

dade com a Revolução Francesa (1789), movimento o qual 
rompeu com o Estado absolutista ascendendo ao poder a 
burguesia e o Estado Liberal. Tendo como ideário os valores 
da liberdade, igualdade e fraternidade, influenciou as futuras 
gerações fazendo com que surgissem as dimensões ou gera-
ções dos direitos fundamentais. 

Esse movimento propiciou uma maior liberdade a au-
tonomia privada, sendo o indivíduo titular de direitos e opo-
níveis, principalmente ao Estado (esse tinha o dever de se 
abster das relações – atuação negativa). 

Dessa forma, começaram a surgir as primeiras Consti-
tuições escritas, dispondo sobre direitos fundamentais liga-
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dos a liberdade, chamados direitos civis e políticos, sendo 
conhecidos como direitos fundamentais de primeira dimen-
são/geração. 

A segunda geração dos direitos fundamentais consa-
gram os valores da igualdade, incluindo nessa geração os di-
reitos sociais, econômicos e culturais. Após o afastamento do 
Estado, começaram a surgir movimentos da classe operaria 
reivindicando a sua atuação, sua intervenção para satisfazer 
as necessidades da coletividade, compreendendo o direito ao 
trabalho, à habitação, à saúde, educação e inclusive o lazer 
como forma de diminuição das extremas desigualdades com 
a classe empregadora. 

Bonavides (2013) ensina que esses direitos sociais vi-
savam proteger as instituições quanto entidades sociais obje-
tivas em face do legislador, não se aplicando aos particulares 
subjetivamente.  

Apesar de serem encontrados em algumas constitui-
ções a época, só foram efetivamente difundidos no começo 
do século XX. As primeiras a tratarem sobre os direitos dos 
trabalhadores foram a Constituição mexicana de 1917, que 
limitava a jornada de trabalho a oito horas e proibia o traba-
lho dos menores de 12 anos, e a da Weimer na Alemanha de 
1919, que regulava a participação dos trabalhadores nas em-
presas, além de proteger o direito de organização em busca 
de melhorias das condições de trabalho e o direito a um sis-
tema de seguros sociais.  

Os direitos fundamentais de terceira geração estão li-
gados a fraternidade (a solidariedade). Esse direito surgiu 
com o intuito de atenuar as diferenças entre as Estados, por 
meio da colaboração dos países ricos aos países pobres. In-
cluem ainda nessa geração o meio ambiente, o desenvolvi-
mento, a autodeterminação dos povos, o direito de proprie-
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dade sobre o patrimônio comum da humanidade entre ou-
tros. Sendo chamada de direitos transindividuais, difusos e 
coletivos destinados a proteção aos grupos humanos. 

Os direitos de quarta e quinta geração estão ligados 
aos acontecimentos da última década. Os de quarta dimen-
são/ geração os ligados a pesquisa genética, havendo a ne-
cessidade de regula, de impor limites a essa atuação, são li-
gados a cibernética também. Os de quinta geração/dimensão 
se referem à paz, segundo destaca Bonavides, sendo requisi-
to indispensável a convivência humana.  
 
3 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DA EFICÁCIA 
VERTICAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 
Os direitos Fundamentais se classificam quanto a sua 

eficácia em: eficácia vertical; e eficácia horizontal. 
A eficácia vertical tem por finalidade a limitação do 

poder estatal por meio de uma relação hierarquizada, figu-
rando o Estado no topo da pirâmide (possuindo uma relação 
de superioridade) e o particular na base (possuindo uma re-
lação de subordinação).  

O conceito de eficácia vertical é proveniente da dou-
trina liberal clássica que aponta como sendo os direitos fun-
damentais como uma forma de limitação ao exercício do po-
der estatal. 

Nesse ponto, assevera Bulos (2014, p.540) 
 
Dizemos pois, que as relações entre os indivíduos e o Estado 
apresentam eficácia vertical, porque a satisfação do direito 
de credito ocorre no plano interno entre dois protagonistas 
bem definidos: o Poder Público, destinatário das obrigações 
decorrentes dos direitos fundamentais (sujeito passivo) e o 
individuo, titular de tais direitos (sujeito ativo). 
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Essa eficácia vertical vigorou durante muito tempo 
como sendo a única. Todavia, com as crises econômicas e so-
ciais em meados do século XX, começou-se a cogitar a aplica-
ção desses direitos as relações privadas.  

Observava-se que as opressões e a violência contra os 
indivíduos não eram somente provenientes do Estado, mas 
também dos particulares, que estão supostamente em relação 
de igualdade. Essa nova aplicação é denominada Eficácia 
Horizontal ou privada dos direitos fundamentais. Ela consis-
te na aplicação dos direitos fundamentais nas relações priva-
das e será objeto de estudo adiante.  

 
3.1 EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 

 
Surgido na Alemanha, desenvolvendo e se expandin-

do pela Europa e Estados Unidos, por volta de 1955 a 1960, 
atualmente vem ganhando força essa teoria no Brasil.  

Tendo como leading case o “Caso Luth”, julgado pelo 
Tribunal Alemão em 1958, o caso versava sobre liberdade de 
expressão. Erich Luth era um crítico do cinema alemão e ti-
nha convocado as pessoas a não assistirem ao filme dirigido 
por Veit Harlam, diretor famoso por tratar de temas sobre o 
nazismo. Contudo, ao saber disso, o diretor juntamente com 
a distribuidora ingressaram com uma ação contra o crítico 
alegando que ele estava boicotando contra a ordem pública, 
o que era proibido pelo Código Civil Alemão.  

O Crítico foi condenado nas instâncias ordinárias, po-
rém ao recorrer a Corte Constitucional Alemã, ele logrou êxi-
to tendo seu direito fundamental a liberdade de expressão 
prevalecido em face do Código Civil que dispunha sobre a 
ordem pública. Este caso ganhou notoriedade por ser o pri-
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meiro a aplicar os direitos fundamentais nas relações priva-
das. 

Chegado ao Brasil recentemente, doutrina e jurispru-
dência nacional têm se debruçado sobre sua incidência nas 
relações particulares, uma vez que nessa relação prevalece a 
autonomia das vontades e a constituição foi omissa no que 
tange tal aplicabilidade a essas relações.  

Sobre esse tema dispõe Leite (2011, p.36) 
 

A eficácia horizontal dos direitos fundamentais, também 
chamada de eficácia dos direitos fundamentais entre tercei-
ros ou de eficácia dos direitos fundamentais nas relações 
privadas, decorre do reconhecimento de que as desigualda-
des estruturantes não se situam apenas na relação entre o 
Estado e os particulares, como também entre os próprios 
particulares, o que passa a empolgar um novo pensar dos es-
tudiosos da ciência jurídica a respeito da aplicabilidade dos 
direitos fundamentais no âmbito das relações entre os parti-
culares. 

 
Dessa forma, a eficácia horizontal dos direitos funda-

mentais surge como parâmetro, proteção às relações decor-
rentes entre particulares, verificando-se que não havia ape-
nas um desequilíbrio entre o Estado e os particulares, mas 
também entre particulares, fazendo com que o Estado interfi-
ra nessas relações como forma de equilibrá-las. 

Como aponta Leite citando Daniel Sarmento (2011, 
p.36)  
 

O Estado e o Direito assuem novas funções promocionais e 
se consolida o entendimento de que os direitos fundamen-
tais não devem limitar o seu raio de ação às relações políti-
cas, entre governantes e governados, incidindo também em 
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outros campos, como o mercado, as relações de trabalho e a 
família. 
 

No que tange às relações trabalhistas, a Constituição 
consagrou em seu artigo 7º um rol de direitos concedidos aos 
trabalhadores, dispondo Alexandrino e Paulo (2013, p.106)  

 
Com efeito, os destinatários dos direitos Constitucionais tra-
balhistas são, por excelência, os empregados e empregadores 
privados, resulta indiscutível, neste caso, a vinculação deles 
aos direitos fundamentais. Diga-se de passagem, é de suma 
importância essa vinculação, tendo em conta o histórico de 
medidas discriminatórias e de condutas violadoras de direi-
tos constitucionais fundamentais dos trabalhadores, adota-
das por empresas privadas em relação a seus empregados. 

 
Concluem ainda dizendo que apesar de vigorar o 

princípio da autonomia da vontade nessas relações, não se 
pode renunciar aos direitos fundamentais incidentes sobre o 
negócio. 

Dessa forma, deve o contrato de trabalho estar em 
consonância com os direitos fundamentais do trabalhador, 
não só os direitos elencados no artigo 7º, como também os 
elencados no artigo 5º expressos ou não, não podendo o em-
pregador afastá-lo, mesmo com o consentimento do empre-
gado, tendo em vista que constitui como característica desses 
direitos ser irrenunciável.  

 
3.2 EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDA-

MENTAIS NAS RELAÇÕES DE TRABALHO 
 
No tocante as relações laborais, o tema se mostra de 

suma importância, uma vez que a CLT dispõe em seu artigo 
2º o conceito de empregador como sendo “empresa, indivi-
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dual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade eco-
nômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de ser-
viço”, deixando claro sua posição de hierarquia em face do 
empregado, uma vez que cabe a ela gerir, disciplinar e regu-
lamentar assumindo os riscos do negócio. 

A Constituição também dispõe que assim como os 
empregados possuem seus direitos fundamentais, a socieda-
de, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas também possu-
em direitos e garantias fundamentais, mesmo que estejam 
em posições elevadas economicamente, conforme expressa 
disposição legal no Título II, mais precisamente no artigo 5º 
da Constituição Federal. Ora, diante disso como estabelecer 
uma paridade, uma igualdade de direitos fundamentais en-
tre particulares cujas relações são antagônicas, assimétricas? 

Para resolver essa questão, devemos primeiro analisar 
as três teorias acerca da eficácia horizontal dos direitos fun-
damentais. 
 
3.2.1 Teoria da ineficácia horizontal (doutrina do state ac-
tion) 

 
Para essa teoria, os direitos fundamentais só se apli-

cam as relações que envolvam o Estado e os particulares, não 
abrangendo as relações privadas. Tendo em vista que os di-
reitos fundamentais têm o objetivo apenas de proteger os in-
divíduos em face do Estado, pois só ele que seria capaz de 
violá-lo.  

Essa teoria vigora no Direito norte-americano, impon-
do limitações apenas aos poderes públicos, não se aplicando 
aos particulares (exceto a emenda 13 que trata sobre a proibi-
ção de trabalho escravo). Aplicando-se as normas de direito 
privado. 
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Já a doutrina do state action decorre do federalismo. 
Cada estado possui autonomia para elaborar suas próprias 
leis, sendo sua competência legislar sobre direito privado. 
Por isso, a Constituição não se aplica nas relações privadas, 
exceto quando se trata de comércio interestadual ou interna-
cional. 

Essa teoria não desfruta de menor prestígio na doutri-
na pátria, pois ela nega a produção de efeitos dos direitos 
fundamentais aos particulares. 
 
3.2.2 Teoria da eficácia horizontal indireta ou mediata 

 
Essa teoria prepondera a autonomia privada e a res-

ponsabilidade individual.  
Nas palavras de Daniel Sarmento apud Novelino 

(2014, p.389) 
 

Para este modelo os direitos fundamentais não podem ser 
invocados a partir da Constituição por não ingressarem no 
cenário privado como direitos subjetivos. A incidência direta 
dos direitos fundamentais nas relações entre particulares 
aniquilaria a autonomia da vontade, causando uma desfigu-
ração do direito privado. Por essa razão, caberia ao legisla-
dor a tarefa de mediar a aplicação dos direitos fundamentais 
às relações privadas, por meio de uma regulamentação 
compatível com os valores constitucionais. 

 
Com isso, caberia ao legislador dispor clausulas gerais 

de direitos fundamentais que produziriam efeitos indireta-
mente no direito privado. Essa teoria é adotada na Alema-
nha. 
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3.2.3 Teoria da eficácia horizontal direta ou imediata 
 
Essa teoria defende a aplicação imediata dos direitos 

fundamentais as relações privadas, não necessitando da in-
tervenção do poder legislativo. 

Defendida a partir da década de 1950, ela é majoritária 
na Espanha, Itália e Portugal.  
Novelino (2014, p.390) ensina que  
 

Dentre as principais críticas feitas a este modelo, podem ser 
destacadas: I) a desfiguração e a perda da clareza conceitual 
do direito privado; II) a ameaça à sobrevivência da autono-
mia privada, conceito chave do direito civil; e III) a incompa-
tibilidade com os princípios democrático, da separação dos 
poderes e da segurança jurídica. 

 
Com isso, essa teoria deve ser vista com cautela, de-

vendo haver uma ponderação entre esses direitos, devendo 
haver um limite de aplicabilidade desses direitos. 

A uma parte da doutrina pátria defende que a Consti-
tuição Federal de 1988 adotou essa teoria ao dispor no artigo 
5º, § 1 que as normas referentes aos direitos fundamentais 
têm aplicação imediata, aplicando-se também as relações 
particulares. Essa teoria é a adotada pelo STF. 
 
3.3 PRECEDENTES SOBRE O TEMA 

 
Os primeiros julgados a tratarem sobre o tema foram 

os Recursos Extraordinários números 158.215, que versavam 
sobre a aplicação do principio da ampla defesa e do contradi-
tório; o de nº 175.161-4 que previa o desrespeito ao princípio 
da razoabilidade contrato de consórcio que prevê devolução 
nominal de valor já pago em caso de desistência; o RE nº 
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161.243-6, que dispõe sobre a violação ao principio da igual-
dade estatuto de empresa que discrimina funcionários com 
base em critério de sexo, raça, nacionalidade e credo religio-
so; e o RE nº 160.222-8, versando sobre a prática de constran-
gimento ilegal fabrica que faz revista intima de funcionárias. 

Os Recursos Extraordinários de números 158.215 e 
175.161-4 tratavam respectivamente sobre a exclusão de as-
sociado de uma cooperativa sem a observância do devido 
processo legal como forma de punição por desrespeitar o es-
tatuto, e o outro sobre direito do consumidor, no qual ina-
dimplente em consórcio buscava afastar a cláusula contratual 
que previa após o término do grupo a devolução das parce-
las pagas em valor nominal. Em ambos os casos, o STF apli-
cou a eficácia horizontal dos direitos fundamentais incidindo 
o primeiro o princípio do devido processo legal ao associado 
aplicando o contraditório e a ampla defesa, e o segundo o 
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Já os Recursos extraordinários números 161.243-6 e 
160.222-8 tiveram muita repercussão a época no mundo tra-
balhista, pois foram um dos primeiros a chegarem ao STF, o 
qual conferiu aos empregados a aplicação da eficácia hori-
zontal dos direitos fundamentais. 

O caso no RE nº 161.243-6 versava sobre a desigualda-
de entre os empregados brasileiros e franceses prevista no 
estatuto da companhia aérea Air France. Um dos emprega-
dos ingressou com uma reclamação trabalhista alegando que 
os empregados brasileiros não recebiam os benefícios decor-
rentes do Estatuto do Pessoal da Empresa devido a sua naci-
onalidade.  

Ao se deparar com o tema, o TRT/ DF decidiu pela 
inaplicabilidade de tal estatuto, pois não poderia uma norma 
da empresa estabelecer distinções entre seus empregados em 
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razão da nacionalidade, posição essa ratificada pelo TST. En-
tretanto, insatisfeita, a empresa impetrou um recurso extra-
ordinário para o STF, alegando que haveria violação a Cons-
tituição Federal.  

Ao analisar o caso, os ministros mantiveram a decisão, 
dispondo que esse estatuto seria uma afronta clara ao Princi-
pio da isonomia, previsto no artigo 5º, caput da Constituição, 
salientando ainda o ministro Relator Carlos Velloso que “a 
discriminação não pode ser gratuita ou fortuita. Impende 
que exista uma adequação racional entre o tratamento dife-
renciado construído e a razão diferencial que lhe serviu de 
supedâneo” e que “a lei não pode conceder tratamento espe-
cífico, vantajoso ou desvantajoso, em atenção a traços e cir-
cunstâncias peculiarizadoras de uma categoria de indivíduos 
se não houve adequação racional entre o elemento diferencial 
e o regime dispensado aos que se inserem na categoria dife-
renciada. (Celso Antônio Bandeira de Mello, op.cit., p. 47-
50)” 

Já o RE nº 160.222-8 ocorreu em 1995, foi o primeiro 
caso (leading case) submetido ao Supremo, ficando conhecido 
como “Caso De Millus”. Duas operárias ingressaram com 
uma reclamação trabalhista contra a fábrica de roupas ínti-
mas De Millus alegando constrangimento ilegal. O caso era 
que estava prevista em claúsula contratual que as operárias 
seriam submetidas a revistas íntimas, mediante sorteio no 
final do expediente, sob pena de demissão sem justa causa. 

Em primeira instância, o diretor presidente foi conde-
nado a pagar o valor de 200 dias-multa no valor unitário cor-
respondente a 5 vezes o salário mínimo vigente ao tempo do 
fato.  

Em segunda instância, o empregador foi absolvido, o 
acórdão do tribunal defendeu que pela legalidade do ato, já 
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que tinha previsão contratual, vigorando o príncipio do pacta 
sunt servanda. Em sede de Recurso Extraordinário, as empre-
gadas alegaram ofensa ao direito a intimidade e a imagem 
das pessoas violando o artigo 5º, X, da CF.  

Entretanto, em razão da prescrição superveniente, o 
recurso não pôde ser apreciado, extinguindo assim a ação 
sem a apreciação do mérito pelo STF. No despacho para ad-
missão do recurso, o Supremo sinalizava ser a defesa da pre-
valência do direito a honra e a imagem dessas trabalhadoras 
como forma de proteção do principio da dignidade da pes-
soa humana, aplicando a eficácia dos direitos fundamentais 
nas relações privadas. Contudo, apenas em 2007, foi que o 
TST se pronunciou editando o enunciado 15 na primeira jor-
nada de Direito Material e Processual da justiça do trabalho, 
dispondo que tal conduta ofenderia os direitos fundamentais 
da dignidade e intimidade do trabalhador.  

O STJ também foi obrigado a se pronunciar no Resp. 
nº 249.321 o qual tratava sobre cláusula de indenização tari-
fada em caso de responsabilidade civil do transportador aé-
reo, aplicando a violação ao princípio da dignidade da pes-
soa humana.  

Ele também foi chamado a se pronunciar no Habeas 
Corpus nº 12.547 do Distrito Federal. Ele versava a prisão ci-
vil por dívida em contrato de alienação fiduciária em razão 
de aumento do valor contratado, dispondo no caso em tela, 
que violava a dignidade da pessoa humana. 

Há julgados ainda do Tribunal Regional Federal da 4º 
região, como, por exemplo, a decisão do AgI nº 
2003.04.01.033768-5, dispondo que as entidades de plano de 
saúde não podem exigir fidelidade associativa dos médicos 
que compõe seu quadro social  
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São poucos os casos em que chegaram à apreciação do 
Supremo Tribunal Federal para a apreciação do tema, uma 
vez que é de sua competência apreciar matéria sobre direitos 
fundamentais, já que é o guardião da constituição. Apesar 
disso, observa-se claramente não só sua aplicação no STF, 
mas também no STJ e nos tribunais inferiores incidindo dire-
tamente nas relações privadas. 

 
4 EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E SUA INCIDÊNCIA NOS JULGADOS 
DA JUSTIÇA DO TRABALHO  

 
As primeiras Constituições brasileiras, por sofrerem 

grande influência elitista, pouco trataram de normas proteti-
vas aos direitos dos trabalhadores. 

A primeira a tratar efetivamente foi a de 1934/1937 
como forma de conter os movimentos, as reivindicações da 
classe operária, no período conhecido como era Vargas. Foi 
nesse período que a Constituição (1946) concedeu expressa-
mente os primeiros direitos fundamentais aos trabalhadores 
até então vigentes, como, por exemplo, a previsão na partici-
pação dos empregados no lucro das empresas, o repouso 
semanal remunerado, a estabilidade (depois substituída pelo 
FGTS), entre outros. 

Entretanto, conforme salienta Delgado, esses direitos 
inicialmente eram concedidos apenas aos trabalhadores ur-
banos, não se estendendo aos rurais, maior parte da popula-
ção brasileira (2007, p.28) 
 

De fato, a ditadura Vargas, embora tenha generalizado o Di-
reito do Trabalho para o setor urbanizado da sociedade bra-
sileira, teve o cuidado de deixar no limbo jurídico simples-
mente a exponencial maioria da população do País, uma vez 
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que não estendeu a legislação trabalhista ao campo. Não 
obstante, formalmente, essa extensão tenha se iniciado dé-
cadas depois, com o Estatuto do Trabalhador Rural de 1963 
(Lei nº. 4.414/63), na prática, não se consumou sequer mais 
de 40 anos após a década de 1930, já que o Estado não pos-
suía aparelho estruturado para tornar efetiva tal regulação 
dos contratos laborativos. Nem o Ministério do Trabalho e, 
muito menos, a Justiça do Trabalho (e, em nenhuma medida, 
o Ministério Público do Trabalho) chegaram a ter presença 
significativa no campo brasileiro até os anos 80 do século 
XX. 

 
A Constituição de 1988 inovou perante as cartas ante-

riores trazendo um capítulo especifico sobre Direitos Sociais 
e igualando os trabalhadores urbanos e rurais concedendo-
lhes uma gama de direitos fundamentais específicos. Ela ain-
da consagrou a importância dos acordos e convenções coleti-
vas como sendo direito fundamental.  

Além disso, é possível perceber a forte valorização do 
trabalho tanto no seu artigo 1º, incisos III e IV, ao dispor co-
mo sendo fundamento da República Federativa do Brasil a 
dignidade da pessoa humana, principio matriz, norteador de 
todas as relações jurídicas, e os valores sociais do trabalho e 
da livre iniciativa. Ela prevê também em seu artigo 3º como 
um de seus objetivos a erradicação da pobreza e a marginali-
zação e redução das desigualdades sociais e regionais.  

No tocante a aplicação dos direitos fundamentais as 
relações, já é possível perceber em alguns julgados do TST 
tratando sobre o assunto. Podemos citar, como exemplo mais 
famoso, o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 
142140-04.2004.5.03.0036, de relatoria do Ministro Douglas 
Alencar Rodrigues de 02/12/2009. 

Esse Agravo foi interposto pela Empresa Brasileira de 
Correios e telégrafos em face da reclamante portadora de ne-
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cessidades especiais que foi despedida antes de terminar o 
período de experiência, sem o parecer prévio de uma equipe 
multidisciplinar e sem um motivo válido. O TST negou pro-
vimento ao agravo aplicando a eficácia horizontal dos direi-
tos fundamentais, determinando que a reclamante fosse rein-
tegrada ao emprego, bem como que este deveria propiciar 
meios adequados à manutenção da reclamante no emprego 
dispondo ainda ser dever de todos os órgãos e entidades da 
Administração direta e indireta tratamento prioritário e ade-
quado aos portadores de necessidades especiais, tendente a 
viabilizar medidas de promoção de ações eficazes que propi-
ciem a sua inserção, nos setores público e privado em respei-
to ao principio da dignidade da pessoa humana.  

Cita-se ainda o caso do Recurso de Revista nº67300-
64.2003.5.07.0003, esse julgado do ano de 2013, versa sobre a 
aplicação dos direitos ao contraditório e a ampla defesa. No 
caso em tela, o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetu-
ra e Agronomia do Ceará, entidade paraestatal, não vincula-
do a Lei 9.784/99, que dispõe sobre normas básicas sobre o 
processo administrativo no âmbito da Administração Federal 
direta e indireta, mesmo assim, ela não está afastava da ob-
servância dos Direitos Fundamentais ao contraditório e a 
ampla defesa do reclamante, que foram cerceados no proces-
so de apuração para falta grave. Nesse julgado, o Ministro 
relator José Roberto Freire Pimenta é claro, a respeito da 
aplicação horizontal dos direitos fundamentais nas relações 
de trabalho. 
 

Esse dispositivo é aplicável não só aos processos judiciais, 
mas também aos processos administrativos, inclusive aos 
procedimentos instaurados fora do Poder público. Trata-se 
da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, reconheci-
da pela doutrina moderna, conferindo-lhes aplicabilidade no 
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âmbito privado, de modo que os direitos fundamentais as-
segurados pela Constituição devem ser observados tanto nas 
relações entre o Estado e cidadãos como nas intersubjetivas. 
Esse entendimento garante a aplicabilidade dos direitos 
fundamentais previstos na Constituição Federal às relações 
de trabalho, sem prejuízo dos direitos trabalhistas previstos 
na Carta Magna. No caso dos autos, verifica-se que os prin-
cípios do contraditório e da ampla defesa e do devido pro-
cesso legal foram violados no procedimento instaurado para 
apuração de falta grave do reclamante”. autos nº TST-RR- 
267300-64.2003.5.07.0003 . 

 
Outro importante julgado ainda é o AIRR-103100-

51.2008.5.15.0097, datado de 2014. Nesse caso, o reclamante, 
que trabalhava como motorista de caminhão de lixo, era 
obrigado a fazer as refeições próximas ao caminhão, bem 
como a empresa não disponibilizava local adequado para 
que fizesse suas necessidades fisiológicas. Nesse sentido, o 
ministro relator Alberto Luiz Bresciane de Fontan Pereira, 
em seu relatório, dispôs que mesmo não havendo norma in-
fraconstitucional que condicione o dever de observância dos 
direitos fundamentais pelos particulares, o empregador ul-
trapassou seus limites, ferindo a dignidade da pessoa huma-
na do empregado. 

É cada vez maior a quantidade de julgados do TST so-
bre o tema, e que vem se firmando a cada dia mais a aplica-
ção da prevalência dos direitos constitucionais as relações 
laborais.  
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5 EFICÁCIA HORIZONTAL OU EFICÁCIA DIAGONAL 
DA APLICAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
NAS RELAÇÕES LABORAIS? 
 

Ultimamente, vem se difundindo por meio do profes-
sor chileno Sérgio Gamonal Contreras, a eficácia diagonal 
dos direitos fundamentais. Este professor faz uma divisão 
entre a eficácia horizontal propriamente dita, aqui trabalhada 
neste artigo, e a eficácia diagonal dos direitos fundamentais. 
Para ele, a eficácia diagonal estaria disposto no artigo 7º da 
Constituição Federal. 

Nesse sentido, a eficácia diagonal, se diferiria por se 
tratar da observância dos direitos fundamentais nas relações 
privadas, que são marcadas flagrantemente por uma desi-
gualdade de forças, seja em razão da hipossuficiência, seja 
pela vulnerabilidade de uma das partes, nesse caso a relação 
laboral. Seria como se fosse uma subdivisão dentro da eficá-
cia horizontal. 

Dessa forma, ensina Contreras em seu livro “Cidada-
nia na empresa e eficácia diagonal dos direitos fundamen-
tais” (2011, p. 33). 
 

Na eficácia diagonal dos direitos fundamentais no contrato 
de trabalho a racionalidade acerca do objeto se vincula com 
o fim perseguido pelo contrato de trabalho enquanto presta-
ção de serviço sob subordinação que, afinal, não pode alterar 
direitos fundamentais de uma das partes pelo único objetivo 
econômico do contrato ou da atividade empresarial. 
A livre iniciativa econômica e o direito de propriedade não 
podem desprezar outros direitos básicos dos trabalhadores 
em uma sociedade democrática, exceto em casos muito ex-
cepcionais e sempre que se cumpram os requisitos que ex-
pusemos nas linhas anteriores. 
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Com base nessa teoria, já existem alguns julgados do 
TST abordando o tema, como, por exemplo, o julgado do Re-
curso de Revista n° TST-RR-1882-80.2010.5.02.0061, que versa 
sobre dispensa e discriminação em razão de doença. 

 
6 LIMITES ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS 
TRABALHADORES E SUA REPERCUSSÃO NAS 
RELAÇÕES LABORAIS  

 
No Direito Contemporâneo, os direitos fundamentais 

ganharam posição de destaque. Atualmente, não existe prati-
camente nenhum conflito que seja levado ao poder judiciário 
que não alegue violação a eles, servindo muitas vezes como 
ponto de partida, de base nas discussões nos demais ramos 
do Direito. 

No Direito do Trabalho não poderia ser diferente, le-
vando-se em consideração não apenas os direitos fundamen-
tais do trabalhador, mas também incidindo os direitos indi-
viduais e coletivos. 

Por ser recente, a doutrina ainda vem engatinhando 
sobre o tema, sendo difícil aplicar um parâmetro, um limite 
na aplicação desses direitos nas relações privadas, princi-
palmente no campo das relações trabalhistas.  

Diante dessa relação assimétrica, como conciliar os in-
teresses do empregado e do empregador? Sabemos que 
mesmo vigorando o princípio da liberdade de contratar do 
empregador, ele ainda está vinculado a uma forte carga pro-
tetiva de direitos impostas pelo Estado por meio das leis, 
principalmente, da Constituição. Sabe-se que a Carta Magna 
de 1988 é intervencionista e foi influenciada sob a égide de 
um Estado social, no qual concedia inúmeros direitos ao ci-
dadão, após um longo período de regime militar, em que 
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seus direitos foram restringidos e constantemente violados 
sem uma proteção legal, sendo, portanto, considerada Cons-
tituição Cidadã. 

E como fica a liberdade e autonomia desses emprega-
dos, caso queira dispor de algum direito fundamental? 

Assevera Leite que (2011, p.39) 
 

Como as relações de trabalho subordinado são marcadas pe-
la desigualdade entre os particulares, de um lado o empre-
gador, que detém o poder empregatício (econômico, regu-
lamentar, diretivo e disciplinar), e do outro o empregado, 
hipossuficiente e vulnerável, parece-nos inegável a plena 
aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais 
nas relações empregatícias. 

 
Tentando estabelecer um parâmetro para conciliar es-

sas relações, Sarmento e Gomes (2014) dispõem que se de-
vem admitir primeiramente restrições aos direitos funda-
mentais quando tiverem relação com as necessidades do ser-
viço, além disso, deve-se ponderar os direitos do empregado 
e empregado quando: 
 

a. Quando se tratar de grande ente empresarial, com 
muitos empregados e sua atuação for pautada em in-
teresses econômicos deve existir a priori uma prefe-
rência pelos direitos dos empregados, tendo em vista 
que haverá uma grande desigualdade fática, e não es-
tão em conflito as liberdades existenciais do emprega-
dor; 

b. Caso o empregador seja entidade da administração di-
reta ou indireta ou exerça atividade de função de na-
tureza pública deverá haver uma preferência prima fa-
cie sobre os direitos fundamentais dos empregados; 
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c. Caso o empregador seja micro, pequeno, empresário 
individual ou exerça sua atividade sem fins lucrativos 
deverá ser mitigada a preferência prima facie do item 
um em razão da maior proximidade das partes e von-
tade dos contratantes; 
 

d. Se a natureza do empregador for de organização de 
tendência, deve haver a preferência do item “a”, entre-
tanto com a inversão do ônus da prova, principalmen-
te quando houver confronto entre a opção ideológica 
disposta na própria finalidade da atividade empresa-
rial; 
 

e. Se for empregador doméstico não haverá prevalência 
prima facie do empregado, tendo em vista que ele não 
está inserido em um contexto de atividade econômica, 
mas sim, familiar em que deve ser preservada uma 
margem de arbítrio (liberdade emocional); 
 

f. Independente da atividade do empregador deve ha-
ver uma tendência de preferência prima facie para os 
direitos fundamentais do empregado sempre que 
houver uma restrição a eles por parte do empregador 
quando colocar em questão alguma qualidade intrín-
seca ou existencial do trabalhador, devendo ser justifi-
cada. Constitui como dever justificador do emprega-
dor essa limitação em razão de sua funcionalização da 
autonomia privada empresarial e sua subordinação 
jurídica.  

 
Entretanto, o próprio autor salienta que estes critérios 

não reduzem a aplicação do principio da proporcionalidade, 
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devendo ser usado como forma de controle na aplicação dos 
direitos fundamentais. 

Já Romita (2005, p.191) traz como limitação a essa efi-
cácia os princípios da igualdade, da razoabilidade, da pro-
porcionalidade e da equalização social como parâmetro da 
sua aplicação as relações privadas no geral. Já no tocante a 
sua incidência nas relações laborais, ele dispõe que,   

 
Ao exercer a sua atividade na empresa, o trabalhador pode-
rá exigir que sejam respeitados seus direitos pessoais (à 
imagem, à intimidade, à liberdade de expressão, à liberdade 
de reunião, à comunicação e à informação, etc.). A esses di-
reitos, corresponde o conseqüente dever do empregador de 
respeitá-los. Ficam por dilucidar duas questões: 1ª – o traba-
lhador pode exercer os direitos fundamentais na relação de 
trabalho na mesma forma como os exerce em outros setores 
da vida social? 2ª – em caso de resposta negativa, isto é, caso 
sejam reconhecidas limitações específicas, até que ponto 
chegam as limitações aos direitos fundamentais? 

 
A resposta para a primeira pergunta seria um não, 

pois sofrem limitações em razão da própria natureza sina-
lagmática do contrato. Com isso esses direitos podem sofrer 
limitações especificas em virtude do adequado cumprimento 
das obrigações em que o empregado assume por força do 
contrato de trabalho, devendo-se aplicar o principio da boa-
fé durante sua execução para ambas as partes durante sua 
execução, evitando excessos e abusos. 

No tocante a segunda questão, o autor ensina que e 
muito difícil estabelecer hipóteses gerais de limitação ao po-
der do empregador e por outro lado do trabalhador sem re-
nunciar ou restringir tais direitos. Para facilitar a explicação, 
Romita estabelece uma diferenciação entre o que seria vida 
pública e o que seria vida privada. Explica que a vida profis-
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sional faz parte da vida pública, pois implica relações com 
outras pessoas como colegas, clientes, chefe, enfim, não so-
frendo a mesma liberdade que possui na vida privada. A li-
berdade do empregado encontra limites nos poderes do em-
pregador. 

Concluindo que assim como o contrato de trabalho 
poderá acompanhar de alguma forma a vida extrapatrimoni-
al do empregado, uma parcela da vida e da liberdade pessoal 
dele também acompanha a sua vida profissional. 

Corroborando Pedro Lenza aduz que (2013, p.1038) 
 

(...) poderá o magistrado deparar-se com inevitável colisão 
de direitos fundamentais, quais sejam, o principio da auto-
nomia da vontade privada e da livre-iniciativa de um lado 
(arts. 1º, IV e 170, caput) e o da dignidade humana e da má-
xima efetividade dos direitos fundamentais ( art. 1º, III) de 
outro. 

 
Propondo para a resolução desse conflito a “pondera-

ção de interesses”, com base na razoabilidade e na concor-
dância prática ou harmonização. Devendo-se recorrer ao ju-
diciário quando não for possível tal conciliação. 

Dessa forma, não existe um limite, um parâmetro es-
pecífico entre a aplicação dos direitos fundamentais nas rela-
ções de trabalho. Sabe-se que em virtude de sua natureza, 
essas relações já se constituem de forma desequilibrada entre 
as partes, e por mais que o Estado e a Constituição interve-
nham como forma de proteção ao hipossuficiente para que se 
atinja a igualdade material, necessário se faz o magistrado 
ver as circunstancias do caso concreto e ponderar os interes-
ses nunca se esquecendo dos Princípios da boa-fé e o da dig-
nidade da pessoa humana. Este deve servir de norte sempre 
em suas relações laborais.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo teve como objetivo fazer uma análi-
se sobre a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fun-
damentais nas relações laborais partindo dos pressupostos e 
dos casos já existentes trazidos pelo Direto Constitucional. 

Analisou-se primeiramente o que seria o conceito de 
direito fundamental, diferenciando de direitos humanos. 

Logo após, breves linhas sobre a eficácia vertical dos 
direitos fundamentais, como forma de diferenciá-la da eficá-
cia horizontal para que se introduzisse o tema e os seus pre-
cedentes. 

Adiante, discutiu-se sobre a possibilidade de sua apli-
cação nas relações laborais, uma vez que essa relação é es-
sencialmente assimétrica, estabelecendo que sempre deva 
prevalecer a boa-fé objetiva contratual.  

No tocante aos direitos fundamentais, viu-se que esses 
direitos podem ser restringidos em virtude do objeto, da na-
tureza contratual, como, por exemplo: se uma pessoa for tra-
balhar de cozinheira em um restaurante, ela terá que aparar 
suas unhas em virtude da natureza do serviço.  

Discutindo ainda os limites em caso de colisão de di-
reitos fundamentais, devendo haver uma ponderação de in-
teresses, utilizando-se para tanto o princípio da razoabilida-
de e da proporcionalidade. Caso não seja possível tal condu-
ta, deve-se levar ao judiciário para que o juiz analise o caso 
concreto.  

No âmbito trabalhista, também se admite uma indeni-
zação em caso de violação, de extrapolação dos direitos fun-
damentais dos trabalhadores a título de dano moral. Trazen-
do ainda a diferenciação entre a eficácia horizontal e eficácia 
diagonal dos direitos fundamentais. Existindo algumas deci-
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sões na justiça do trabalho se referindo tanto a eficácia hori-
zontal, como outras se referindo à eficácia diagonal. 

Portanto, esse tema não se esgota por aqui, devendo 
ser mais estudado adiante pela doutrina como sendo uma 
forma a mais de proteger o empregado, que nada mais é que 
uma forma de efetivação do princípio da dignidade da pes-
soa humana, fundamento basilar da República Federativa do 
Brasil. 
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RESUMO 
A adoção dos métodos consensuais para resolver conflitos ganhou 
grande estímulo por meio da Resolução 125 do CNJ, que instituiu a 
Política Nacional de tratamento dos conflitos, bem como com a edição da 
lei 13.105/2015, que alterou o Código de Processo Civil que, inspirado na 
citada política, incentiva a solução dos conflitos por intermédio dos 
meios consensuais com fins de contribuir para pacificação social, 
efetivação do acesso à justiça, além de desafogar o poder judiciário. O 
presente estudo analisa a conciliação humanista na concepção de Carl 
Roger que enfatiza o empoderamento das partes como importante 
ferramenta na solução dos conflitos e tem base na psicologia humanista 
por meio da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica, construída a partir de estudos já realizados 
(GIL,1994) e aponta para valorização da fala autêntica, do ser humano 
como ser pensante, do restabelecimento do diálogo por meio de uma 
comunicação consciente e coerente, sendo a conciliação humanista um 
grande impulso para efetivação do direito de acesso à justiça. 
 
Palavras-Chave: Conciliação humanista. Empoderamento. Poder 
judiciário. Acesso à justiça.  
 
 
 
                                                 
1 Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)/Escola Superior da 
Magistratura(ESMA), joselmavilma@hotmail.com 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Viver em sociedade traz em seu bojo a busca das 
pessoas por seus ideais, havendo divergências e choque de 
interesses gerando conflitos, cuja solução, na maioria das 
vezes, é dada pelo poder judiciário que atualmente com tanta 
demanda encontra-se abarrotado de processos não exercendo 
o seu papel na solução dos conflitos. 

Por meio da Resolução 125 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) foi instituída a política judiciária nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito 
do judiciário e com a edição da Lei 13 140/2015, conhecida 
como lei da mediação, os métodos adequados de solução de 
conflitos ganham visibilidade. Para cristalizar esses avanços, 
mais recentemente, o Código de Processo Civil (CPC) trouxe 
em seu corpo previsão e também disciplina a aplicação dos 
métodos de solução de conflitos.  

A conciliação e a mediação tornaram-se mais estimu-
ladas como formas de desafogar o judiciário, efetivar o 
acesso à justiça e, sobretudo, contribuir de forma eficaz para 
pacificação social. São instrumentos de solução de conflitos 
que favorecem a redução dos custos financeiros no judiciário 
já que as divergências tendem a ser solucionadas de forma 
mais rápida. Essas técnicas autocompositivas de soluções de 
conflito estendem-se aos direitos disponíveis. 

   Com o objetivo de acesso à justiça, o CNJ (Conselho 
Nacional de Justiça) já vem buscando a aproximação do 
poder judiciário com os mecanismos consensuais, com o fim 
de realizar o tratamento adequado do conflito, como vimos 
com a resolução 125, a instalação da “cultura de paz”. 

Esse trabalho consiste em apresentar a conciliação com 
base na psicologia humanista por meio da abordagem 
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Centrada na Pessoa (ACP), como um método consensual 
eficaz na resolução dos conflitos que, por meio do empo-
deramento das partes, da escuta ativa e do diálogo genuíno 
favorece o acesso a uma justiça rápida e menos onerosa. 

A metodologia deu-se por intermédio de pesquisa 
bibliográfica, estudos e pesquisas já realizadas.  

 
2  CONCILIAÇÃO HUMANISTA  

 
A conciliação configura-se como um dos meios alter-

nativos de resolução de conflitos, dessa forma, a conciliação 
judicial promove respostas rápidas e eficientes por ser pro-
duto da vontade das próprias partes (SOUSA, 2014), pode-se 
dizer então que a conciliação é um acordo ou uma transação 
realizada entre as partes, em que um terceiro buscará a 
solução para resolver o conflito. (BRANDÃO, 2014).  

A conciliação humanista aqui apresentada toma como 
base a corrente da psicologia humanista, Abordagem 
Centrada na Pessoa (ACP), uma nova visão do ser humano 
que teve Carl Roger como idealizador. Nesse contexto, se 
pronuncia Santos (2005): 
 

A terapia centrada na pessoa e, mais genericamente, a 
Abordagem Centrada na Pessoa assentam numa visão do 
Homem como um ser essencialmente livre e com o poder de 
reagir activamente às situações que o constrangem na sua 
auto-determinação, que tentam abafar a sua individualidade 
prendendo-o a esquema rígidos de comportamento e de 
pensamento, em suma, que restringem a sua evolução e 
crescimento pessoais (p. 22). 

 
  Para Roger (1987a) o ser humano tem a capacidade de 
compreender a si mesmo, de resolver seus problemas. 
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Valoriza o ser humano como ser pensante, acredita na 
possibilidade de crescimento de cada um, coloca-se no lugar 
do outro, embarca na jornada do outro a fim de vivenciar a 
experiência do outro, afetar e ser afetado. Isso quer dizer que 
houve uma validação dos sentimentos do outro, nesse 
sentido, o conciliador passa a ser dialógico, os litigantes 
retiram suas armaduras de defesa e se fazem presentes na 
sessão estabelecendo uma melhor comunicação na situação 
conflituosa (SOUSA, 2014) . 
 

Nessa perspectiva, ressalta-se o pensamento do pró-
prio Carl Roger (1987a),  
 

Posso, com minha própria atitude, criar uma segurança na 
relação, o que torna mais possível a comunicação. Uma 
sensibilidade na compreensão que o vê como ele é para si 
mesmo e que o aceita como tendo tais percepções e 
sentimentos também auxilia (p. 22). 

 
Na conciliação humanista deve haver uma compre-

ensão empática, aperfeiçoando o relacionamento interpes-
soal, o qual cada um tem sua própria historia, nesse sentido,  
Carl Roger (1987 a) relata: 

   
Acabei, no entanto, por reconhecer que essas diferenças que 
separam os indivíduos, o direito que cada pessoa tem de 
utilizar sua experiência da maneira que lhe é própria e de 
descobrir o seu próprio significado nela, tudo isto representa 
as potencialidades mais preciosas da vida. Toda pessoa é 
uma ilha, no sentido muito concreto do termo; a pessoa só 
pode construir (p.23 ). 

 
   

A conciliação humanista apresenta-se como 
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mecanismo consensual na solução dos conflitos e assim 
aproxima as pessoas ao poder judiciário. Essa orientação 
investe no empoderamento das partes incentivando que elas 
próprias conduzam sua história, por meio de um diálogo 
facilitado em que se escuta ativamente as questões 
relacionadas  ao conflito que se encontram para buscar elas 
mesmas as soluções. 

Pensa-se no “outro” desde o acolhimento até o 
ambiente físico propicio para um clima psicológico favorável 
ao que o humanismo se dispõe que é efetivar o indivíduo 
como centro, como protagonista de sua história. 

Na ACP, há aceitação do outro, isso não quer dizer 
que se tenha que aceitar e concordar com o que o outro 
argumenta, mas aceitar o outro como “Ser” pensante, 
disponibilizando uma escuta ativa, colocando-se no lugar 
dele favorecendo um clima favorável para que os 
sentimentos possam ser externados. 

Na conciliação humanista, por meio do facilitador, 
que será um terceiro imparcial, busca-se propiciar a fala 
autêntica, ou seja, a fala verdadeira, estabelecendo  um 
diálogo genuíno e uma abertura para que ambos os 
conflitantes tenham oportunidade de afetar e também ser 
afetado pelo outro. Amatuzzi (2008) ressalta a importância 
da fala autêntica afirmando que é por meio da fala original 
que o homem transcende a si mesmo em direção a um 
sentido novo. 

Na forma humanística de enxergar o conflito, não há 
espaço para fazer o “acordo pelo acordo” apenas se 
pensando numa estatística, ouvem-se as partes de forma 
atenta para que elas mesmas construam o desfecho de sua 
história por meio do estabelecimento de uma comunicação 
empática, a fim de que possam chegar  a um consenso, um 
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ajuste favorável  para ambas as partes. Nesse encadeamento 
para se demonstrar a importância da escuta ativa, citamos as 
lições de Roger (1987b): 

Quero dizer que ouço as palavras, os pensamentos, a 
tonalidade dos sentimentos, o significado pessoal, até 
mesmo o significado que subjaz às intenções conscientes do 
interlocutor. Em algumas ocasiões, ouço, por trás de uma 
mensagem que superficialmente parece pouco importante, 
um grito humano profundo, desconhecido e enterrado 
muito abaixo da superfície da pessoa (p. 08 ). 

 
Na conciliação humanista, centrada na pessoa, não se 

interfere no que seria justo ou injusto, certo ou errado, 
conduz-se o processo apresentando-se opções com base nos 
relatos das partes. Para isso, a condução do diálogo, 
estabelece-se uma comunicação sem “Ecos” para que não se 
ecoem mal entendidos. 

 
Os fatos devem ser explorados, apresentando 

possíveis convergências tendo o consenso como objetivo, 
assim como a manutenção do relacionamento e o 
restabelecimento do diálogo. Ao ouvir e ser ouvido amplia-
se a possibilidade da solução do conflito e até mesmo a 
reconstrução da relação pós-conflito, aceita-se o outro como 
ser humano e favorece encontros significativos do “EU – 
TU”, algo  que Rogers (1987b) referenda: 
 

Quando efetivamente ouço uma pessoa e os significados que 
lhe são importantes naquele momento, ouvindo não suas 
palavras mas ela mesma, e quando lhe demonstro que ouvi 
seus significados pessoais e íntimos, muitas coisas 
acontecem (p. 09 ). 
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Durante o processo de comunicação, no favorecimento 
de uma escuta ativa, afloram-se os sentimentos afetivos, 
ocorre a valorização do ser como pessoa que quer ser ouvida 
e por trás de toda essa situação, temos a lide sociológica que 
é a resolução integral o conflito, conforme posicionamento 
do CNJ demonstrado por meio do seu Manual de Mediação 
Judicial (2016): 
 

Em outras palavras, pode-se dizer que somente a resolução 
integral do conflito (lide sociológica) conduz à pacificação 
social; não basta resolver a lide processual – aquilo que foi 
trazido pelos advogados ao processo – se os verdadeiros 
interesses que motivaram as partes a litigar não forem 
identificados e resolvidos (p. 148 ). 

 
O olhar humanista é constatado ainda em outras 

passagens do manual de mediação judicial do CNJ (2016): 
  

O magistrado deve estimular o mediador ou conciliador, cu-
jo trabalho coordena, para: (...) 
 iii) dirigir-se como instrumento de pacificação social para 
que haja uma maior humanização do conflito (i.e. compreen-
são recíproca), em atenção ao princípio da validação ou 
princípio do reconhecimento recíproco de sentimentos (...) 
(p.147 ). 

 
3 O EMPODERAMENTO DAS PARTES NO PROCESSO  
DE CONCILIAÇÃO 
 

Vê-se a utilização do termo empoderamento em vários 
movimentos sociais, em que o objetivo maior é a luta por 
direitos.  

Para Kleba e Wendhausen (2009), o sentido do termo 
empoderamento refere-se ao processo de mobilizações e 
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práticas que objetivam promover e impulsionar grupos e 
comunidades no intuito de melhorar suas condições de vida, 
aumentando sua autonomia. 
  O CNJ, no manual de mediação judicial (2016), define 
e explica o termo enfocando o empoderamento das partes 
como um dos maiores benefícios no processo de mediação: 
 

Empoderamento” é a tradução do termo em inglês 
empowerment e significa a busca pela restauração do senso 
de valor e poder da parte para que esta esteja apta a melhor 
dirimir futuros conflitos (p. 148). 

 
Ainda tomando como parâmetro o manual de media-

ção do CNJ ao fazer um breve histórico da mediação no 
poder judiciário, enfatiza-se o empoderamento das partes 
como sendo o maior componente transformador das me-
diações: 
 

Sobre esse componente, os professores Robert Baruch Bush e 
Joseph Folger sustentam que deve ser considerada como 
objetivo da autocomposição e, indiretamente, de um sistema 
processual, a capacitação (ou empoderamento) das partes 
(i.e. educação sobre técnicas de negociação) para que essas 
possam, cada vez mais, por si mesmas compor seus futuros 
conflitos. Dessa forma, proporcionam-se ao jurisdicionado 
efetivos meios de aprendizado quanto à resolução de 
disputa, obtendo-se também o reconhecimento mútuo de 
interesses e sentimentos, o que gera uma aproximação real 
das partes e consequente humanização do conflito decor-
rente dessa empatia (p. 27). 

 
Empoderar-se é ser livre e capaz de lidar com seus 

conflitos e fazer suas próprias escolhas, ou seja, liberdade de 
escolher e de decidir.  
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Sobre empoderamento e visão humanista, o código de 
ética dos conciliadores e mediadores judiciais, contido no 
anexo III da Resolução 125 do CNJ, que foi atualizada em 
2016 para adequar-se à Lei da Mediação (Lei 13.140/2015) e 
ao Novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), traz 
dentre outros princípios fundamentais que regem a atuação 
de conciliadores e mediadores, o empoderamento e a vali-
dação: 
 

Art. 1º São princípios fundamentais que regem a atuação de 
conciliadores e mediadores judiciais: confidencialidade, de-
cisão informada, competência, imparcialidade, indepen-
dência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis 
vigentes, empoderamento e validação. (grifo nosso) 
(...) 
VII – Empoderamento - dever de estimular os interessados a 
aprenderem a melhor resolverem seus conflitos futuros em 
função da experiência de justiça vivenciada na auto-
composição;  
VIII – Validação - dever de estimular os interessados 
perceberem-se reciprocamente como serem humanos mere-
cedores de atenção e respeito. 

 
No poder judiciário da Paraíba há experiência bem 

sucedida acerca da utilização da conciliação humanista por 
meio da Abordagem Centrada na Pessoa que é defendida 
por Carl Roger. Essa vivência humanista, que tem no 
empoderamento das partes o caminho para facilitar a solução 
de seus conflitos, começa a ser aplicada em 2012 com a 
criação do NUCON – Núcleo de Conciliação no TRT 13ª 
Região.  

Traduzindo em números positivos, Sousa (2016) relata 
que o NUCOM concorreu na premiação Innovare, infor-
mando que no período de 3 meses, firmou 407 conciliações, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13140.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm
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sendo que apenas em 23 audiências as partes não estiveram 
presentes, 17 reclamações não foram conciliadas e 12 
audiências foram adiadas. 

Com esse exemplo e com a necessidade de humanizar 
as relações e, sobretudo, os meios consensuais de solução de 
conflitos, espera-se que a experiência do TRT 13ª Região 
possa se espalhar noutros Órgãos do poder judiciário da 
Paraíba.  

 
 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Nesse trabalho, percebeu-se que a conciliação huma-
nista, por meio do empoderamento das partes, propõe-se a 
estabelecer uma comunicação a partir de um diálogo 
genuíno, a fim de favorecer o desenrolar da fala autêntica e 
de forma empática. Nesse sentido, o direito de acesso à 
justiça ganha impulso por intermédio dos meios consensuais 
de solução de conflito, de modo que a conciliação humanista 
deve ser compreendida e estimulada, porque assegura às 
partes a oportunidade da atuação direta na solução de seus 
próprios conflitos, busca o restabelecimento do diálogo, não 
se preocupando com estatística do “acordo pelo acordo”. 
Ressalte-se que devemos levar em consideração que existem 
relações humanas que muitas vezes só são enxergadas na 
lide sociológica, é vida que pulsa e que precisa passar pela 
experiência positiva de recuperar os afetos perdidos.  

Ressalta-se também que embora tenham ocorrido 
mudanças com a criação de uma política de resolução de 
conflitos no âmbito o judiciário, é necessário haver uma 
quebra de paradigmas para aceitação/valorização desses 
métodos consensuais de resolução dos conflitos pelos 
operadores do direito e assim atingir de forma eficaz o 
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direito constitucional de todos ao acesso à justiça, seja por 
meio da conciliação humanista ou de outros meios que 
objetivem a pacificação social. 
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RESUMO 
A consolidação do Judiciário como via única de acesso à Justiça resultou 
em novas formas de resolução de conflitos e garantia de direitos. No 
Brasil, foram criados diplomas jurídicos para dispor sobre a Política 
Judiciária de tratamento adequado de conflitos e disputas de interesses 
trabalhistas. A negociação, a arbitragem, a conciliação e a mediação 
inauguram um novo paradigma de compreensão do conflito, sob uma 
perspectiva positiva. Apesar de sua efetividade, esses instrumentais 
devem ser conduzidos com qualidade e seriedade pelos facilitadores, sob 
a observância de princípios éticos, da lei e da ordem pública. Tendo em 
vista a semelhança entre os princípios que regem os meios adequados de 
solução de conflitos e os pressupostos teóricos do pensamento 
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humanista, Sousa propõe uma abordagem humanista de conciliação de 
conflitos judiciais, sobre direitos disponíveis, no âmbito do Direito do 
Trabalho, denominada conciliação humanista. Esta abordagem compre-
ende o conflito entre o empregador e o empregado a partir das lides 
jurídica e sociológica e fundamenta-se em conhecimentos interdisci-
plinares de psicologia, sociologia e filosofia para proporcionar aos 
litigantes a liberdade de expressão dos seus sentimentos, facilitando o 
diálogo e o processo de tomada de decisão. Por meio deste artigo, 
pretende-se, a partir dos meios adequados de solução de conflitos, da 
perspectiva positiva do conflito e dos princípios éticos da atuação dos 
facilitadores, abordar os principais aspectos teóricos que fundamentam a 
conciliação humanista, assim como caracterizar as atitudes que embasam 
a prática do facilitador humanista na resolução das disputas de interesses 
trabalhistas.  
 
Palavras-chave: Meios adequados de solução de conflitos. Conciliação 
humanista. Direito do Trabalho. 

 

 
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 
 O direito de acesso à Justiça, resguardado pela 
Constituição Federal (art. 5º, XXXV, CRFB, 1988), tem sido 
um dos temas mais discutidos entre os atores do Direito, 
tendo em vista sua importância para a materialização da 
cidadania e para a garantia de direitos (MARASCA, 2007). 
Por razões históricas, tanto para os profissionais da área 
como entre os usuários do Poder Judiciário, tal conceito 
remete-se, exclusivamente, ao direito de acesso aos tribunais, 
isto é, à jurisdição proporcionada pelo Estado, por meio das 
instituições jurídicas tradicionais (ZANFERDINI, 2012). 

Conforme Cappelletti e Garth (1988), a expressão 
acesso à Justiça é reconhecidamente de difícil definição, mas 
serve para determinar duas finalidades básicas do sistema 
jurídico. A primeira é que o sistema deve ser igualmente 
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acessível a todos, ou seja, o sistema jurídico deve propor-
cionar o acesso à Justiça de maneira igualitária, garantindo 
justiça social à sociedade como um todo. E a segunda, é que 
ele deve produzir resultados que sejam individual e social-
mente justos, levando em consideração as especifi-cidades de 
cada caso. 

A crescente ruptura na confiabilidade das instituições 
jurídicas, as quais costumam operar somente sobre os direi-
tos simbólicos do cidadão comum, exige uma ampla reforma 
do Poder Judiciário para garantir a efetividade dos direitos 
individuais e coletivos (CAPPELLETI; GARTH, 1998). O 
intenso acesso dos cidadãos ao Poder Judiciário, como via 
única para solucionar seus conflitos, resultou na saturação 
das instituições judiciárias tradicionais, guiadas pela lógica 
do litígio, e no surgimento de meios adequados de solução 
de conflitos, norteados pelos princípios do diálogo e do 
consenso (MARASCA, 2007; ZANFERDINI, 2012). 
 No Brasil, a Resolução nº 125/2010, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), e a Resolução nº 174/2016, do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), juntamente 
a Lei nº 13.105/2015 ou Novo Código de Processo Civil 
(NCPC) e a Lei 13.140/2015 ou Lei da Mediação, constituem 
algumas das principais legislações que reconhecem a impor-
tância dos meios adequados de solução de conflitos para a 
efetivação do acesso à Justiça. Esses diplomas jurídicos, além 
de garantir acesso de qualidade à Justiça, por meio do 
estabelecimento de Núcleos e Centros de Conciliação nos 
Tribunais Estaduais e nos Tribunais Regionais do Trabalho, 
dispõem sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento 
adequado de conflitos de interesses no âmbito do Poder 
Judiciário, a qual se fundamenta nos princípios do consenso, 
pacificação social, autocomposição, solução e prevenção de 
litígios (CNJ, 2016).  
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 De acordo com a Resolução nº 125/2010, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), os Tribunais de Justiça deverão 
criar Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos (NUPEMECS), compostos por magistra-
dos da ativa ou aposentados e servidores, preferencialmente 
atuantes na área. Além disso, devem-se instalar Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCS) 
que concentrarão a realização das sessões de conciliação e 
mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, 
dos órgãos por eles abrangidos. Do mesmo modo, conforme 
a Resolução nº 174/2016, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), os Tribunais Regionais do Trabalho deverão 
criar Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos (NUPEMECS-JT) e Centros Judiciários 
de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCS-JT), com a 
adoção de mecanismos consensuais de resolução de conflitos 
voltados, especificamente, para as disputas de interesses no 
âmbito trabalhista.  
 
2 OS MEIOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS COMO INSTRUMENTOS DA 
DEMOCRACIA 
 

A fim de garantir ao cidadão comum o acesso demo-
crático e de qualidade à Justiça, assim como zelar pelos 
princípios da efetividade e da isonomia nos serviços presta-
dos aos usuários, foram desenvolvidos meios adequados de 
solução de conflitos, norteados pelos princípios da prevenção 
de litígios e da pacificação social. Entre os principais meios 
adequados de solução de conflitos, destacam-se a negocia-
ção, a arbitragem, a conciliação e a mediação, os quais se 
embasam na ótica do diálogo e do consenso, abrangendo 
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tanto a lide jurídica como a lide sociológica (CESCA; 
NUNES, 2006). 

A negociação constitui um meio extralegal de reso-
lução de conflitos e pode ser definida sob um sentido mais 
amplo, que abrange todos os mecanismos de solução de 
conflitos em que o diálogo entre as partes se faz necessário, e 
sob um sentido mais restrito, revelando-se como meio de 
solução que prescinde da intervenção de um terceiro. É a 
primeira instância da tentativa de resolução de conflitos, 
pois, diante de uma solução que atenda a ambas as partes, o 
conflito será resolvido (SALES; RABELO, 2009; BRANDÃO, 
2015). 

A arbitragem, enquanto meio extrajudicial de reso-
lução de conflitos, constitui um procedimento no qual as 
partes elegem um árbitro para solucionar as divergências. Ao 
contrário da negociação, nesse método, as partes não 
possuem o poder de decisão, o qual se encontra a cargo do 
árbitro. Desse modo, duas pessoas capazes estabelecem as 
regras de direito e de equidade e escolhem a pessoa ou as 
pessoas que irão aplicar essas regras, para dirimir conflitos 
que tenham entre si sobre direitos patrimoniais disponíveis 
(MARASCA, 2007). 

A conciliação corresponde a um método judicial ou 
extrajudicial de resolução de conflitos que embasa a relação 
de interesses administrada por um conciliador indicado ou 
aceito pelas partes. Esse conciliador deve ser um terceiro 
imparcial, com competência para aproximar as partes, con-
trolar as negociações, sugerir e formular propostas e apontar 
vantagens e desvantagens. O conciliador tem a prerrogativa 
de poder sugerir um possível acordo, após uma criteriosa 
avaliação das consequências que tal proposição traria às 
partes (SALES; RABELO, 2009). 
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Por fim, a mediação, tal como a conciliação, pode ser 
judicial ou extrajudicial, diz respeito a uma negociação 
facilitada ou catalisada por um terceiro. Trata-se de um 
método de resolução de disputas no qual se desenvolve um 
processo composto por vários atos procedimentais pelos 
quais o(s) terceiro(s) imparcial(is) facilita(m) a negociação 
entre as pessoas em conflito, habilitando-as a melhor com-
preender suas posições e a encontrar soluções que se com-
patibilizam aos seus interesses e necessidades (CNJ, 2016). 

Esses mecanismos constituem-se, ao lado da tradicio-
nal jurisdição, como instrumentais que objetivam vincular o 
tipo de conflito ao meio de solução apropriado, 
apresentando-se também como meios de inclusão social, na 
medida em que as partes são corresponsáveis pelo processo 
(SALES; RABELO, 2009). A negociação, a arbitragem, a 
conciliação, e a mediação configuram-se como instrumentos 
efetivos de pacificação social, solução e prevenção de litígios, 
pois sua implementação tem contribuído para a redução da 
excessiva judicialização dos conflitos de interesses, bem 
como para a diminuição da quantidade de recursos e da 
execução de sentenças (BRASIL, 2010; BRASIL, 2016). 
 
3 DESJUDICIALIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DOS 
CONFLITOS: UMA PERSPECTIVA POSITIVA DO 
CONFLITO 
 

Os meios adequados de solução de conflitos dizem 
respeito não somente a modos inovadores de acesso à Justiça, 
com qualidade e eficácia, mas a um novo paradigma de 
compreensão do conflito, sob um ponto de vista mais 
positivo, construtivo e humano e menos burocrático, litigioso 
e individualista. Nas instituições jurídicas tradicionais, ainda 
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prevalece a compreensão negativa do conflito, o qual se tenta 
resolver exclusivamente por meio da questão jurídica, em 
detrimento da lide sociológica. (ZANFERDINI, 2012). 
 O conflito faz parte do cotidiano das pessoas, devendo 
ser interpretado como algo necessário ao aprimoramento das 
relações interpessoais e sociais, cuja resolução permita um 
sentimento de satisfação e de contemplação às pessoas 
envolvidas (SALES; RABELO, 2009). Conforme o Manual de 
Mediação Judicial, proposto pelo CNJ (2016, p. 49), “o 
conflito pode ser definido como um processo ou estado em 
que duas ou mais pessoas divergem em razão de metas, inte-
resses ou objetivos individuais percebidos como mutua-
mente incompatíveis”.  
 A importância da adequação do meio de solução ao 
tipo de conflito aponta para uma diversidade de mecanismos 
de atuação, como também para a percepção de que se faz 
necessário avaliar o tipo de conflito vivido para que se possa 
encontrar um mecanismo de solução que se encaixe a 
necessidade (SALES; RABELO, 2009). Entre os meios ade-
quados mais eficazes de resolução de conflitos, destaca-se a 
mediação, por sua tentativa de restabelecimento das relações 
afetivas entre as partes conflitantes, para além da resolução 
das lides sociológica e jurídica (MARASCA, 2007). 
 A mediação, como já mencionado, constitui um pro-
cesso autocompositivo, segundo o qual, as partes em disputa 
são auxiliadas por uma terceira parte neutra ao conflito ou 
por um painel de pessoas sem interesse na causa, para se 
chegar a uma composição. Sob esse método consensual, as 
partes podem continuar, suspender, abandonar e retomar as 
negociações; se comunicar diretamente, durante a mediação, 
da forma estimulada pelo mediador; nenhuma questão ou 
solução deve ser desconsiderada; e o principal, as partes não 
precisam chegar a um acordo (CNJ, 2016). 
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 A fim de promover o diálogo entre as partes e garantir 
o clima de respeito e consideração nas sessões, aspectos 
essenciais para a resolução de conflitos, o facilitador, na sua 
prática, esteja ele na função de negociador, árbitro, conci-
liador ou mediador, pode se utilizar de diversas teorias, 
conceitos, técnicas, habilidades, atitudes, preceitos éticos e 
pressupostos humanistas. Esses instrumentais de mediação 
abarcam a teoria geral do conflito, as espirais do conflito, a 
teoria dos jogos, a técnica de rapport, o pensamento huma-
nista, entre outros (CNJ, 2016; SOUSA, 2010, 2014).  
 No que se refere à teoria geral do conflito, ressalta-se 
que intuitivamente se aborda o conflito como um fenômeno 
negativo nas relações sociais que proporciona perdas para, 
ao menos, uma das partes envolvidas. A possibilidade de se 
perceber o conflito de forma positiva consiste em uma das 
principais alterações da chamada moderna teoria do conflito, 
pois a partir do momento em que se percebe o conflito como 
um fenômeno natural na relação de quaisquer seres vivos é 
possível se perceber o conflito de forma positiva (CNJ, 2016). 
 O fenômeno das espirais do conflito remete-se a uma 
progressiva escalada, em relações conflituosas, resultante de 
um círculo vicioso de ação e reação, em que cada reação 
torna-se mais severa do que a ação que a precedeu e cria uma 
nova questão ou ponto de disputa. Esse modelo sugere que 
em razão do crescimento do conflito, as suas causas origi-
nárias progressivamente tornam-se secundárias a partir do 
momento em que os envolvidos mostram-se mais preocu-
pados em responder a uma ação que imediatamente ante-
cedeu sua reação (CNJ, 2016). 
 A teoria dos jogos consiste em um dos ramos da 
matemática aplicada e da economia que estuda situações 
estratégicas em que participantes se engajam em um pro-
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cesso de análise de decisões baseando sua conduta na 
expectativa de comportamento da pessoa com quem se 
interage. Essa teoria se mostra especialmente importante 
para a mediação e demais processos autocompositivos por 
apresentar respostas a complexas perguntas como se a 
mediação produz bons resultados apenas quando as partes 
se comportam de forma ética ou ainda se a mediação 
funciona apenas quando há boa intenção das partes (CNJ, 
2016). 
 A técnica de rapport possibilita ao mediador estabe-
lecer uma relação de confiança com as partes e dar suporte a 
elas. Quando as partes sentem que seus sentimentos e 
emoções foram bem recebidos e compreendidos pelo me-
diador, passam a acreditar que podem confiar no processo e 
no próprio mediador. Os efeitos de uma boa relação de 
confiança promovem uma melhor eficiência do processo no 
sentido de que facilitam a obtenção de informações e tornam 
a atuação do mediador muito mais simples (CNJ, 2016). 
 Por fim, a conciliação humanista, que será abordada 
posteriormente nesse artigo no âmbito do Direito do Tra-
balho, constitui um modo de compreensão e resolução dos 
conflitos humanos, fundamentado em conhecimentos inter-
disciplinares e nos pressupostos teóricos do pensamento 
humanista e da Abordagem Centrada na Pessoa, de Carl 
Rogers. Sob uma visão positiva do homem e com base em 
conceitos pragmatistas, esse método humanista propõe que o 
facilitador, por meio de atitudes facilitadoras, colabore para a 
comunicação genuína entre as partes envolvidas no conflito e 
instale um clima favorável ao consenso (SOUSA, 2010, 2014). 
 Em suma, de acordo com o Manual de Conciliação 
Judicial, do CNJ (2016), o facilitador deve embasar sua 
prática em preceitos éticos conscientes e em critérios teóricos, 
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metodológicos e técnicos sólidos, a fim de tornar a mediação 
um processo adequado e eficaz de resolução de conflitos e de 
restabelecimento da relação entre as partes. Trata-se, por-
tanto, não só de solucionar a lide jurídica, como já o tentam 
fazer, sem êxito, as instituições judiciárias tradicionais, mas 
de compreender a lide sociológica e, principalmente, pro-
mover o resgate da relação afetiva entre as partes confli-
tantes. 
 
4 CÓDIGO DE ÉTICA DOS FACILITADORES: 
OBSERVÂNCIA DA LEI, DA ORDEM PÚBLICA E DOS 
PRINCÍPIOS ÉTICOS 
 
 Como já foi dito, os meios adequados de solução de 
conflitos, também conhecidos como métodos alternativos de 
resolução, cujos principais exemplos são a negociação, 
arbitragem, conciliação e a mediação, surgiram em razão dos 
limites e dificuldades das instituições tradicionais do Poder 
Judiciário de garantir ao cidadão comum acesso efetivo e de 
qualidade à Justiça (CAPPELLETI; GARTH, 1998). De acordo 
com Azevedo (2004), os métodos alternativos, heterocom-
positivos e autocompositivos, caracterizam-se pela tentativa 
de estabelecer o diálogo respeitoso entre as partes, a fim não 
necessariamente de resolver a lide jurídica ou chegar a um 
acordo, mas, de forma primária, abarcar a lide sociológica e 
reestruturar os laços afetivos e emocionais entre as partes 
conflitantes, principalmente, por meio da mediação.  
 Apesar de se configurarem, no cenário atual, como 
instrumentos efetivos de acesso adequado à Justiça, pre-
venção de litígios e pacificação social, os meios adequados de 
solução de conflitos judiciais e extrajudiciais, devem ser 
conduzidos com qualidade e seriedade pelos profissionais 
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que deles se utilizam, de modo a preservar os direitos e 
interesses de seus beneficiários e alcançar os objetivos e fins a 
que se propõem (SPENGLER; NETO, 2013). Nesse sentido, 
tal como determina a Resolução 125 do CNJ (BRASIL, 2010) e 
a Resolução 174, CSJT (BRASIL, 2016), o facilitador, seja ele 
negociador, árbitro, conciliador ou mediador, deve ser um 
profissional especializado e capacitado, que aja de forma 
ética e adequada, como terceiro imparcial ao conflito, para 
promover o diálogo construtivo, restabelecer os laços 
afetivos e possibilitar um acordo satisfatório para as partes 
demandantes.  
 Entre os diplomas jurídicos que regulam e orientam, 
no Brasil, a postura e o compromisso éticos do facilitador, 
nos meios alternativos de resolução, configuram-se a Lei 
13.140/2015 ou Lei da Mediação, a Lei nº 13.105/2015, que 
institui o Novo Código de Processo Civil (NCPC), a 
Resolução nº 174/2016, do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT) e a Resolução nº 125/2010, do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), com a Emenda nº 01/2013 e a 
Emenda nº 02/2016. No Anexo III da Resolução nº 125 do 
CNJ, consta o Código de Ética de Conciliadores e 
Mediadores Judiciais, cujos princípios éticos norteadores 
funcionam como importantes mecanismos de orientação da 
prática profissional do facilitador e de garantia da qualidade 
e da credibilidade de seus serviços junto às partes (CNJ, 
2016).  
 Em meio aos princípios e garantias do Código de 
Ética, que regem a atuação dos conciliadores e mediadores 
judiciais, estão os princípios fundamentais da confiden-
cialidade, competência, imparcialidade, neutralidade, inde-
pendência e autonomia, respeito à ordem pública e às leis 
vigentes (BRASIL, 2010). Embora sejam princípios equâni-
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mes, a confidencialidade constitui um aspecto primário dos 
meios consensuais de resolução, pois se “a finalidade dessas 
formas alternativas é estabelecer um diálogo entre as partes, 
a ponto de elas mesmas chegarem ao consenso e encon-
trarem a solução, a consequência direta que elas almejam é a 
confidencialidade acerca do que foi relatado nesse diálogo” 
(SPENGLER; NETO, 2013, p. 94). 
 O princípio da confidencialidade orienta os conci-
liadores e mediadores judiciais quanto ao “dever de manter 
sigilo sobre todas as informações obtidas na sessão, salvo 
autorização expressa das partes, violação à ordem pública ou 
às leis vigentes, não podendo ser testemunha do caso, nem 
atuar como advogado dos envolvidos, em qualquer hipó-
tese” (BRASIL, 2010, Art. 1, I). Desse modo, o facilitador deve 
manter sigilo sobre os relatos das partes, sobre o próprio 
processo de mediação ou conciliação, assim como ficar 
impedido de prestar depoimento sobre o caso, agir como 
testemunha ou advogado dos envolvidos, a fim de garantir 
os preceitos éticos e a fluidez do processo. 
 Junto aos impedimentos decorrentes do princípio da 
confidencialidade, estão às exceções a esse princípio, isto é, 
aquelas situações específicas nas quais o facilitador pode 
relatar para as autoridades competentes informações sobre o 
processo de mediação ou conciliação.  Embora o Código de 
Ética (BRASIL, 2010, Art. 1, I) seja taxativo quanto às 
exceções ao princípio da confidencialidade, estabelecendo os 
casos de “autorização expressa das partes, violação à ordem 
pública ou às leis vigentes, não podendo ser testemunha do 
caso, nem atuar como advogado dos envolvidos, em qual-
quer hipótese”, o facilitador, na prática, pode se defrontar 
com dilemas e questões éticas ainda não previstos ou pouco 
especificados pelo código de conduta profissional.  
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 A fim de exemplificar as principais dúvidas e 
dificuldades com as quais o facilitador pode se defrontar na 
prática dos meios consensuais de resolução de conflitos, 
tendo em vista sua complexidade, são descritas, a seguir, 
algumas situações hipotéticas, seguidas de questionamentos 
éticos e da tentativa de estabelecer respostas em confor-
midade com a ordem pública, com a lei e, principalmente, 
com o código de conduta dos facilitadores. Convém ressaltar 
que as situações, questões, dilemas e soluções apresentados 
não têm como objetivo esgotar a problemática ou propor 
receituários, mas chamar a atenção dos facilitadores para as 
dificuldades inerentes à prática dos meios consensuais e para 
a importância de capacitação e formação continuada, além 
da exigência de posicionamento crítico e reflexivo. 

Sob essas considerações, durante uma sessão de 
arbitragem entre antigos sócios de uma empresa, por estar 
bastante emocionada, uma das partes acaba por relatar, para 
todos que estavam presentes, um crime que cometeu há 
alguns anos. Nessa situação, o facilitador poderá quebrar o 
sigilo previsto pelo princípio da confidencialidade e comu-
nicar o ocorrido às instituições competentes? Em outro caso 
hipotético, numa sessão de negociação envolvendo inven-
tário e divisão de patrimônios, uma das partes comunica ao 
negociador que não prestou contas à Receita Federal de um 
dinheiro adquirido por meio da venda de uma pequena 
propriedade. Ao ter acesso a essa informação, o facilitador 
imediatamente deve comunicar o fato ao Sistema Tributário?  

Durante uma sessão acirrada de conciliação num 
CEJUSC, vinculado a determinado Tribunal Regional do 
Trabalho, as partes acabam por se exaltar e trocar insultos e 
ofensas entre si. Cabe ao facilitador, como presidente da 
sessão, comunicar o ocorrido ao Juiz do Trabalho, coorde-
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nador do Centro, e denunciar os comportamentos presen-
ciados às autoridades competentes? Em outro momento, 
numa reunião individual de mediação no âmbito do Direito 
do Trabalho, uma das partes relata informações pessoais e 
íntimas para o mediador, a respeito de sua orientação sexual 
e de práticas extraconjugais. O facilitador pode compartilhar 
essas informações, durante as sessões de mediação, com os 
demais participantes?  

Em meio a essas e outras situações, pertinentes a 
prática dos meios adequados de solução de conflitos judiciais 
e extrajudiciais, deve-se recorrer aos princípios, normas, 
regulamentos e códigos que regem e norteiam a atuação do 
facilitador de acordo com preceitos éticos. Desse modo, 
quanto aos casos fictícios apresentados, o facilitador deve 
comunicar às autoridades competentes somente as informa-
ções que violam a ordem pública ou as leis vigentes 
(BRASIL, 2010, Art. 1, VI), a exemplo do relato de crimes 
planejados ou consumados e de débito fiscal, não sendo 
possível quebrar o sigilo das informações de caráter privado, 
como no caso de difamação, injúria e calúnia entre as partes e 
da comunicação de dados relativos aos direitos de perso-
nalidade. 

Convém, contudo, ressaltar que a fim de garantir a 
confiança das partes em relação à qualidade, credibilidade e 
eficiência dos meios adequados de solução de conflitos e de 
seus atores, assim como promover a fluidez do processo, 
diluindo posições rígidas e defensivas, o facilitador, confor-
me os princípios e técnicas dos métodos autocompositivos, 
deve informar as partes sobre os principais aspectos das 
etapas do processo (CNJ, 2016). No discurso de abertura e no 
decorrer das sessões, as partes e seus advogados devem ser 
esclarecidos pelo facilitador sobre a postura e os papeis de 
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cada um dos atores no processo, a perspectiva e os princípios 
que regem os meios adequados, a assinatura dos termos 
formais, o sigilo e as exceções ao princípio da confidencia-
lidade, nos casos de violação à ordem pública e às leis 
vigentes.  

Desse modo, os códigos, princípios e normas de con-
duta e ética constituem mecanismos importantes de orien-
tação da prática profissional, por fomentarem a autorreflexão 
exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a 
responsabilizá-lo e conscientizá-lo, pessoal e coletivamente, 
por ações e suas consequências no exercício profissional. No 
que se referem aos meios adequados de solução de conflitos, 
as normas de conduta, apesar de não terem como pretensão 
abarcar todas as situações da realidade, como nos casos de 
exceção ao princípio da confidencialidade, possibilitam aos 
facilitadores atuarem com base em princípios éticos e normas 
morais e legais, o que garante a qualidade, seriedade e 
credibilidade do trabalho prestado, além da promoção da 
cultura de prevenção de litígios e pacificação social. 
 
5 CONCILIAÇÃO HUMANISTA: UMA ABORDAGEM 
MULTIDISCISPLINAR DO CONFLITO HUMANO NO 
ÂMBITO DO DIREITO DO TRABALHO 
 

Tendo em vista a harmonia entre os princípios que 
regem os meios adequados de solução de conflitos e os 
pressupostos teóricos do pensamento humanista, Sousa 
(2014) propõe uma abordagem humanista de conciliação de 
conflitos judiciais, sobre direitos disponíveis, no âmbito do 
Direito do Trabalho, denominada conciliação humanista. 
Essa abordagem compreende o conflito entre empregador e 
empregado sob a perspectiva das lides jurídica e sociológica 
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e fundamenta-se em conhecimentos interdisciplinares de 
Psicologia, Filosofia e Sociologia e nos princípios da Abor-
dagem Centrada na Pessoa (ACP), desenvolvida pelo psicó-
logo norte-americano Carl Rogers (1902-1987). 

Sob essa perspectiva, pretende-se, a seguir, abordar os 
principais aspectos teóricos que fundamentam a conciliação 
humanista, assim como as atitudes que norteiam a prática do 
facilitador humanista no âmbito trabalhista. A relevância 
dessa abordagem do conflito consiste em proporcionar aos 
litigantes a liberdade de pensamento e de expressão dos seus 
sentimentos, facilitando o diálogo e o processo de tomada de 
decisão (SOUZA, 2014). 

Convém ressaltar que o presente artigo é resultante 
das discussões realizadas em sala de aula, durante o pri-
meiro módulo do Curso de Especialização em Meios Consen-
suais de Resolução de Conflitos, ministrado pela Prof.ª 
Nayara Queiroz Mota de Sousa, intitulado Conciliação e 
Humanismo, o qual propôs a discussão dos meios adequa-
dos de resolução de conflitos, a partir de uma abordagem 
humanista das disputas de interesses, no âmbito do Direito 
do Trabalho. A respectiva especialização é oferecida pela 
Escola Superior de Magistratura da Paraíba (ESMA-PB), 
subsede Campina Grande – PB, em parceira com a Univer-
sidade Estadual da Paraíba (UEPB) e com o Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJ-PB).  
 A conciliação humanista pode ser definida como um 
modo de compreensão e resolução dos conflitos humanos, 
fundamentado em conhecimentos interdisciplinares e nos 
pressupostos teóricos do pensamento humanista e da Abor-
dagem Centrada na Pessoa (ACP), de Carl Rogers. Sob uma 
visão positiva do homem e com base em conceitos pragma-
tistas como processo, experiência, empatia e fala autêntica, 
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essa abordagem humanista propõe que o conciliador, por 
meio de atitudes facilitadoras, colabore para a comunicação 
genuína entre as partes envolvidas no conflito e instale um 
clima favorável ao consenso (SOUSA, 2014).  
 De acordo com Rogers (1977), todo ser humano tem 
uma tendência a exercer sua capacidade latente ou manifesta 
de compreender a si mesmo e de resolver seus problemas de 
modo suficiente para alcançar a satisfação e eficácia neces-
sárias ao funcionamento adequado. Sob esse enfoque, 
compreende-se que o facilitador humanista deve fortalecer a 
autonomia e o protagonismo das partes conflitantes, por 
meio da escuta ativa, do diálogo e da compreensão, possibi-
litando aos envolvidos no conflito a tomada de decisões 
conscientes e responsáveis, coerentes com seu posiciona-
mento pessoal. 
 Em seu arcabouço teórico, Buber (1974) distingue a 
relação Eu-Tu do relacionamento Eu-Isso, enquanto modali-
dades distintas de interação humana. A primeira corres-
ponde à atitude de encontro entre dois pares na recipro-
cidade e na confirmação mútua, enquanto a segunda diz 
respeito à atitude objetivante e cognoscitiva. Como propõe a 
conciliação humanista, o facilitador deve promover uma 
relação autêntica entre as partes, marcada pelo respeito, 
reconhecimento da dignidade humana e pela consideração 
pelo outro, possibilitando o estabelecimento de um ambiente 
livre de ameaças às defesas psicológicas dos conflitantes. 

Afonso (2009) compreende o conflito humano sob a 
forma ontológica, na qual prevalece um movimento consen-
sual derivado da oposição entre as vivências e ideologias, e 
sob a forma ôntica, marcado pela estagnação da interação e 
pela individualização dos interesses. Sob essa perspectiva, o 
facilitador humanista deve privilegiar a forma ontológica do 
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conflito entre as partes, por meio da abertura de espaços de 
comunicação que promovam um movimento consensual de 
diálogo e mudança em direção à resolução do conflito. 
 Por fim, Amatuzzi (2009) propõe que aceitemos o 
outro na sua condição de ser, como ele se percebe, sem julga-
mentos, opressão ou condições e, do mesmo modo, permita 
que o outro expresse os sentimentos que estão sendo expe-
rimentados naquele momento, livres da interferência do 
meio social. Nesse sentido, o facilitador deve disponibilizar 
sua escuta ativa e permitir o fluir da voz, por meio da fala 
autêntica, para que as partes digam tudo o que precisam 
comunicar ao outro e, assim, se sintam acolhidas e confiantes 
para se expressarem de modo congruente.  

A conciliação humanista, no âmbito do Direito do 
Trabalho, consiste, portanto, em proporcionar ao empre-
gador e ao empregado, por meio das atitudes facilitativas do 
facilitador, a liberdade de pensamento e de expressão dos 
seus sentimentos, facilitando o diálogo e o processo de 
tomada de decisão. Além disso, essa abordagem contribui 
para o fortalecimento do potencial de crescimento das pes-
soas, para a restauração dos relacionamentos pós-conflitos e 
para a redução da conflituosidade, superando a mera 
resolução judicial do litígio (SOUSA, 2014). 

O conciliador humanista estabelece no encontro 
firmado em audiência um ambiente psicológico favorável, 
oportuniza a fala a cada participante, escuta ativamente e de 
forma genuína cada um, repudia julgamentos ou críticas às 
falas expressadas pelas partes, age com empatia e auten-
ticidade, em um clima de cooperação e mutualidade 
(SOUSA, 2014). Trata-se de um ambiente bastante distinto 
das salas de audiência tradicionais, nas quais predominam o 
clima litigioso, o formalismo, a resistência e o conformismo, 
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aspectos que dificultam o entendimento entre as partes e a 
resolução do conflito. 

 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Os meios adequados de solução de conflitos surgem 
como uma tentativa eficiente de facilitar e humanizar o 
direito do cidadão comum ao acesso democrático e de 
qualidade à Justiça, por meio da criação de novos meios de 
acesso, como as Câmaras e Centros de Conciliação. Trata-se 
de uma forma inovadora de atribuir ao Poder Judiciário 
características de um sistema de Justiça multiportas, capaz de 
abarcar as demandas e especificidades de cada conflito, 
possibilitando uma relação melhor entre as partes confli-
tantes em direção ao acordo. 
  Em razão de seu caráter dialógico, mais humanizado, 
menos técnico e menos burocrático, os meios adequados de 
solução de conflitos, entre eles, a negociação, a arbitragem, a 
conciliação e, principalmente, a mediação, costumam provo-
car resistência a sua prática por parte dos atores mais tradi-
cionais do Direito. Constitui um fenômeno muito comum e 
compreensível, tendo em vista a lógica que há muito tempo 
direciona as práticas tradicionais de acesso à Justiça, volta-
das, primordialmente, para a promoção do conflito, do litígio 
e da discórdia entre as partes. 
 Em meio às críticas, convém ressaltar que os meios 
adequados de solução de conflitos fundamentam-se sob um 
arcabouço teórico e interdisciplinar em constante construção, 
que auxilia o facilitador a compreender de forma mais 
adequada o conflito e a facilitar o diálogo entre as partes. O 
estabelecimento de um clima psicológico favorável ao 
consenso possibilita o diálogo entre as partes e a resolução 
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satisfatória, em poucas sessões, não só do litígio judicial, que 
costuma durar anos, como do conflito emocional, o qual 
costuma ser escamoteado pelo sistema tradicional de Justiça.  
 Desse modo, os meios adequados de solução de 
conflitos propõem uma solução menos onerosa, mais rápida 
e eficiente para os litígios judiciais, extrajudiciais e extra-
legais, desafogando o Judiciário, reduzindo o volume de 
trabalho dos magistrados e servidores e, principalmente, 
ampliando a função social do Estado de pacificação dos 
conflitos de interesse. Nesse contexto, o papel do facilitador 
configura-se como algo essencial, pois sua prática, embasada 
em princípios éticos e em conhecimentos e técnicas sólidos, 
poderá facilitar o processo de abertura do diálogo entre as 
partes conflitantes, contribuindo para a resolução do conflito. 

Assim como os demais meios adequados de resolução 
de conflitos, a conciliação humanista constitui uma pers-
pectiva muito recente de acesso à Justiça e, em razão de suas 
peculiaridades teóricas e técnicas, geralmente, é objeto de 
intensa resistência pela maior parte dos atores do Direito. Na 
prática, questionam-se a validade científica dos fundamentos 
e conceitos humanistas, apontados como românticos e 
utópicos, difíceis de serem colocados em prática; a quanti-
dade de tempo decorrido durante as sessões de conciliação 
humanista, as quais podem durar até horas; além das 
dificuldades em abordar, de forma adequada, os aspectos 
psicológicos e sociológicos do conflito.  
 Em meio às diversas críticas, ressaltam-se os bene-
fícios da abordagem humanista de resolução de conflitos, a 
qual se fundamenta sob um arcabouço teórico-filosófico 
consolidado e interdisciplinar, que auxilia o facilitador a 
compreender de forma mais adequada o conflito e a facilitar 
o diálogo entre as partes. Convém ressaltar que tal aborda-
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gem não pretende substituir a sentença judicial, nem mesmo 
ser o único meio de solução adequada de conflitos, mas 
configurar como um instrumental sólido e adequado de 
orientação da prática do conciliador humanista, que propicie 
uma decisão mais justa, consciente e responsável, fruto do 
consenso entre as partes. 
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MEIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

APLICADOS AOS DIREITOS  

TRABALHISTAS DOS  

REFUGIADOS NO BRASIL 

 

Arleciane Emilia de Azevêdo Borges1 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Tendo em vista a crescente onda de migrações causa-
das, sobretudo, por conflitos armados, é criado, em 1950, 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) com a 
finalidade de proteger vítimas de perseguição, violência e 
intolerância. Como principal organização humanitária para 
proteção de refugiados, o ACNUR tem dois objetivos 
principais: “proteger homens, mulheres e crianças refugiadas 
e buscar soluções duradouras para que possam reconstruir 
suas vidas em um ambiente normal” (ACNUR BRASIL, 
2016). 

No Brasil, o país aderiu à Convenção de Genebra de 
1951 em 1960, abrangendo apenas os refugiados prove-
nientes da Europa. O período da ditadura militar fez cessar o 
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número de imigrantes para o país, havendo muitos emi-
grantes fugindo do regime de perseguição política. Já na 
década de 1980, após a volta da democracia no país, houve 
uma vinda intensa de angolanos, tendo em vista a guerra 
civil no seu país e, em 1982, o Brasil aceitou a presença da 
ACNUR. Apenas em 1989, o país deixou de lado o critério 
geográfico da Convenção de 1951 e passou a adotar por 
completo a Declaração de Cartagena de 1984. Tal declaração 
ampliou o sentido da palavra refugiado, trazendo também os 
que fugiram de seus países por ameaças de violência 
generalizada, agressões de outros países, conflitos internos 
ou graves violações aos direitos humanos. Em 1988, com a 
promulgação da Lei Maior, ganha destaque o dispositivo que 
traz abordagem sobre a prevalência dos direitos humanos 
como princípio das relações internacionais, além da questão 
do asilo político também enquadrado como princípio 
(SCHWINN, FREITAS, 2016). 

Marco importante consolidou-se em 1997, com a 
promulgação da Lei nº 9474/1997, o Estatuto dos Refu-
giados. A lei é considerada como uma das mais modernas no 
que diz respeito ao tema proteção e regulamentação da 
situação dos refugiados (BARRETO, 2010). 

Como relatam Schwinn e Freitas (2016), o Estatuto traz 
o conceito de refugiado, abrangendo seus familiares, sua 
condição jurídica, os procedimentos para o pedido de refú-
gio, lembrando que a situação irregular, conforme exposto na 
lei em seu artigo 8º, não constitui impedimento para o 
pedido, cessação da situação de refugiado, expulsão e repa-
triação. 

A Lei nº 9474/1997 também criou um órgão respon-
sável para analisar e julgar o pedido de refúgio: o Comitê 
Nacional para Refugiados (CONARE), composto por repre-
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sentantes dos Ministérios da Justiça, das Relações Exteriores, 
do Trabalho, da Saúde, da Educação e do Desporto, assim 
como do Departamento da Polícia Federal (DPF) e da 
Cáritas. O CONARE está atrelado ao Ministério da Justiça, 
que o preside (BRASIL, 2016). 

Diante do exposto, observa-se a grande crise huma-
nitária instalada no mundo, inclusive no Brasil, acerca dos 
fluxos de refugiados nos últimos anos, bem como a preocu-
pação em proteger tais vítimas de atos preconceituosos e 
violentos, especificamente por parte de órgãos e legislações 
internacionais e nacionais. 

Nessa perspectiva, pretende-se abordar os direitos 
trabalhistas e os meios de solução de conflitos, levando-se 
em consideração as Convenções Internacionais, a Lei nº 
9474/1997 (Define mecanismos para a implementação do 
Estatuto dos Refugiados de 1951 no Brasil) e a Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5452, de 1º de 

maio de 1943), além do minissistema brasileiro de métodos 
consensuais de solução judicial de conflitos. 

A metodologia será classificada conforme os estudos 
de Marconi e Lakatos (2002) e Oliveira (2003, 2002). Com 
referência à natureza da vertente metodológica, o trabalho 
será permeado por uma abordagem qualitativa, uma vez que 
se estudará a preocupação sociojurídica a partir da inferência 
do sistema normativo brasileiro aplicado aos refugiados 
quanto à garantia dos direitos trabalhistas sob o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 

Em relação à tipologia do estudo na área jurídica, 
trata-se de um estudo jurídico-descritivo, que consiste em 
estudo, análise, registro e interpretação dos fatos do mundo 
físico sem a interferência do pesquisador. 

Relativo ao método de abordagem utilizado será o 



S U M Á R I O 
 

ISSN 1983-3830  -  Revista da ESMAT13 – Ano 8 – N. 8 – Março de 2018| 114 

hipotético-dedutivo (conhecimento da realidade laboral dos 
refugiados no Brasil e consequente análise de seus direitos 
trabalhistas) mediante o método de procedimento mono-
gráfico (abrangência da garantia de direitos das atividades 
laborais dos refugiados no Brasil) e a técnica de documen-
tação indireta (dados do ACNUR e do CONARE). 

Referente ao procedimento técnico, o estudo consistirá 
de dois tipos de procedimentos: pesquisa documental e 
pesquisa bibliográfica. Serão utilizadas fontes diretas media-
tas com pesquisas em literaturas jurídicas e compilações 
legais pertinentes ao tema, na medida em que se analisarão 
recursos, como: livros, artigos de periódicos científicos, docu-
mentos oficiais, manuais, materiais derivados da internet, a 
própria lei na forma da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 e outras legislações específicas. 

No tocante ao método jurídico, o método de inter-
pretação será usado no que se refere aos dados obtidos. Para 
tal, dever-se-á correlacionar este estudo com o universo teó-
rico que o fundamentou, em virtude da opção por um 
modelo que serve de embasamento à interpretação do signi-
ficado de informações e fatos colhidos no ACNUR e no 
CONARE. 

Nessa seara, o método sociológico proposto por 
Savigny será demonstrado no instante em que o direito se 
caracteriza por um fenômeno cultural, que se desenvolve no 
espaço e no tempo, representando comportamento de go-
vernos e sociedades civis com o intuito de regular a vida 
social. 

Por fim, o presente estudo objetiva analisar os direitos 
trabalhistas aplicados aos refugiados no Brasil concernente 
ao sistema normativo brasileiro de refúgio e aos meios de 
solução de conflitos. 
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2 SISTEMA DE REFÚGIO BRASILEIRO 
 

A proteção dos direitos dos refugiados é um sistema 
internacional de proteção que conta com mecanismos glo-
bais, regionais e do direito interno dos Estados, que atuam 
de maneira complementar e conjunta com vias a dirimir as 
violações dos direitos dos seres humanos que se encontrem 
nessa condição (OLIVEIRA, CARVALHO, 2017). 

O refúgio no Brasil já é uma política de Estado. Essa é 
uma conquista importante e forma parte da construção do 
edifício dos direitos humanos e, portanto, da democracia 
deste país. Ao longo dos anos foram-se tecendo as decisões 
que guiam aqueles que têm o complexo dever, desde o 
CONARE, de outorgar – ou não – refúgio aos estrangeiros 
que o solicitam. O número de solicitações vem crescendo. Os 
países de origem estão se diversificando e o Brasil está se 
convertendo em um destino seguro para solicitantes de 
refúgio. Homens e mulheres de 79 nacionalidades receberam 
o status de refugiado. Ainda mais, o Brasil abriu as portas do 
reassentamento solidário, como um elemento adicional e 
generoso da proteção internacional (LEÃO, 2007). 

Rodrigues e Vitório (2016) descrevem que a legislação 
brasileira por tratar da proteção dos refugiados foi consi-
derada pelo ACNUR como paradigma de uma legislação 
uniforme da América do Sul e tem se esforçado para fornecer 
instrumentos aptos a assegurar a mais ampla proteção aos 
refugiados. Recentemente, o Brasil foi convidado para sediar 
o Encontro Ministerial Cartagena +30, o qual celebrou os 30 
anos da Declaração de Cartagena para Refugiados, devido a 
grande atuação do governo federal na proteção a refugiados. 
A Declaração de Cartagena para Refugiados é um dos 
instrumentos de proteção a refugiados mais importante do 
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mundo com um novo acordo internacional para ampliar 
ainda mais as garantias a essa população vulnerável. 

Consoante o CONARE, esse encontro adotou formal-
mente dois importantes documentos já negociados pelas 
representações diplomáticas dos países latino-americanos e 
caribenhos situadas em Genebra, na Suíça: a Declaração e o 
Plano de Ação do Brasil. Para além, diante do novo relatório 
intitulado “Refúgio no Brasil: análise estatística”, o Brasil 
dispõe de números recordes de proteção a refugiados e, por 
ter uma maior visibilidade internacional, apresenta-se como 
destino de novos deslocamentos transcontinentais. Por 
conseguinte, a evolução dos números de refúgio no Brasil 
mostra que o país adota uma política de atendimento aos 
refugiados com enfoque nos direitos humanos 
(RODRIGUES, VITÓRIO, 2016). 

Em vista disso, a busca de soluções para os refugiados 
no Brasil e no mundo é mais do que nunca um problema de 
todas as comunidades, sejam nacionais ou internacionais. É 
necessário haver consciência ética coletiva, a convicção de 
que a dignidade da condição humana exige respeito a certos 
bens ou valores em quaisquer circunstâncias, mesmo que 
estes não sejam reconhecidos pelo ordenamento estatal ou 
em documentos normativos internacionais vigentes. É 
preciso avançar para além das regras jurídicas positivadas 
somente e considerar os regimes internacionais como um 
todo, o conjunto de normas, princípios, acordos, costumes 
aplicados às situações de conflitos armados, aos desastres 
humanitários de todo o tipo que provocam o deslocamento 
forçado de pessoas e produzem um dos maiores problemas 
globais da atualidade, isto é, o crescimento acelerado do 
movimento de pessoas deslocadas, de refugiadas, em todo o 
globo (SILVA, RODRIGUES, 2012). 
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Realça-se que muitos direitos humanos universal-
mente reconhecidos, como o direito à proteção, à naciona-
lidade, de não ser forçado a regressar a seu país de origem 
(non-refoulement), à circulação, podem e devem ser aplicados 
aos refugiados. Assim, é solene frisar a atuação das Cáritas 
no Brasil, que em colaboração com o ACNUR, são funda-
mentais na própria promoção dos direitos humanos dos 
refugiados, propiciando acolhida, assistência jurídica, inte-
gração no país de acolhida, entre outros (SILVA et al., 2017). 
 
 
3 DADOS DA CRISE HUMANITÁRIA DOS 
REFUGIADOS CONFORME O CONARE 
 

O ano de 2016 se encaminha para ser o mais letal para 
os refugiados – pelo menos 4.700 morreram afogados 
tentando chegar à Europa, a esmagadora maioria na rota 
entre Líbia e Itália. O total de refugiados no mundo também 
é recorde – 21,3 milhões de pessoas tiveram que sair de seus 
países, fugindo de guerras ou perseguições, segundo dados 
do ACNUR, a agência da ONU para refugiados. Outros 40,8 
milhões são os chamados deslocados internos, ou seja, foram 
obrigados a sair de suas casas e se reassentaram dentro dos 
próprios países (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

O número de refugiados reconhecidos pelo Brasil 
entre 2010 e 2016 aumentou 127%, informa o CONARE do 
Ministério da Justiça. O dado consta no relatório sobre o 
refúgio no país, relatando que atualmente estão abrigados 
8.863 refugiados de 79 nacionalidades distintas (28,2% deles 
são mulheres) – incluindo refugiados reassentados. O maior 
número de reconhecimentos envolve sírios, angolanos, 
colombianos, congolenses, libaneses, iraquianos, liberianos, 
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paquistaneses e de pessoas provenientes de Serra Leoa. Além 
do aumento no contingente de reconhecidos, o CONARE 
registrou forte expansão nas solicitações de refúgio, sendo a 
maioria dos solicitantes de refúgio oriunda da África, da 
Ásia (inclusive Oriente Médio) e do Caribe. Nos últimos 
cinco anos, esses pedidos subiram 2.868%, passando de 966, 
em 2010, para 28.670, em 2015. A maior parte dos refugiados 
que busca abrigo no país possui idade entre 18 e 59 anos, em 
várias situações formadas por famílias compostas também 
por crianças e adolescentes (PORTAL BRASIL, 2017). 

No tocante ao labor, nos últimos anos, houve signifi-
cativo aumento do ingresso de cidadãos de fora do Brasil no 
mercado de trabalho – 53,9 mil só em 2015, segundo infor-
mações do governo federal. O ingresso de trabalhadores 
estrangeiros no mercado de trabalho formal brasileiro 
cresceu 126% entre 2010 e 2014, segundo o mais recente 
relatório do Observatório das Migrações Internacionais 
(OBMigra). Sob a perspectiva do perfil dos refugiados, entre 
2011 e 2014, segundo o Relatório Anual 2015 do OBMigra, 
nove em cada dez autorizações para trabalho foram conce-
didas para homens. No período, a faixa etária de 20 a 34 anos 
foi a mais contemplada pelas autorizações da Coordenação 
Geral de Imigração do MTPS. Quanto à natureza das 
autorizações, 95% delas foram temporárias. De um total de 
244 mil autorizações concedidas no período, apenas 11.386 
foram permanentes (CNJ, 2017). 

De acordo com dados divulgados sobre o refúgio no 
Brasil pelo ACNUR (2017), a região sul apresenta o maior 
número de refugiados (35% do total), contrapondo com a 
região nordeste que abriga apenas 1% do total (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Distribuição em porcentagem de refugiados no 
Brasil até abril de 2016 

 

 
 
Fonte: ACNUR, 2017. 

 
A seguir serão explanados os dados relativos ao 

sistema de refúgio brasileiro, sendo compilados no período 
entre 2010 e 2015 (CONARE, 2017): 

Com relação às solicitações de refúgio realizadas no 
Brasil no período de 2010 a 2015, verifica-se um aumento 
crescente nesse lapso temporal com predominância dos pedi-
dos por haitianos, seguidos de senegaleses e sírios (Gráficos 
2 e 3). 
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Gráfico 2 – Solicitações de refúgio  
(entradas por ano, 2010-2015) 

 

 
 

Fonte: CONARE, 2017. 

 
Gráfico 3 – Solicitações de refúgio: por país de origem 

(total acumulado) 
 

 
 

Fonte: CONARE, 2017. 

 
Referente ao perfil dos solicitantes de refúgio no Brasil 

no período entre 2010 a 2015, evidencia-se maior incidência 
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na faixa etária compreendida de 18 a 29 anos (48,7 %) e no 
gênero masculino (80,8 %) (Tabela 1). 
 
Tabela 1 – Perfil dos solicitantes (total acumulado de 2010-

2015) 
 

Solicitações por faixa etária 
(2010-2015) 

Total (%) 

De 0 a 12 anos 2.108 (2,5 %) 

De 13 a 17 anos 772 (0,1 %) 

De 18 a 29 anos 40.369 (48,7 %) 

De 30 a 59 anos 39.081 (47,1 %) 

Maiores de 60 anos 543 (0,1 %) 

Solicitações por gênero 
(2010-2015) 

Total (%) 

Feminino 15.898 (19,2 %) 

Masculino 64.961 (80,8 %) 

 
Fonte: CONARE, 2017. 

 
Quanto aos processos julgados por ano no período 

entre 2010 a 2015, nota-se aumento gradativo com ápice de 
abril de 2015 a abril de 2016 (Gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Julgamentos  
(processos decididos por ano, 2010-2015) 

 
 

Fonte: CONARE, 2017. 

 
Com referência aos refugiados reconhecidos no Brasil, 

são descritos números em progressão ao longo dos cinco 
anos supracitados com destaque para a Síria, como país de 
origem a apresentar maior quantidade de refugiados, 
seguindo-se de Angola e Colômbia (Gráficos 5 e 6). 
 

Gráfico 5 – Refugiados reconhecidos no Brasil (total 
acumulado) 

 

 
 
Fonte: CONARE, 2017. 
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Gráfico 6 – Refugiados reconhecidos no Brasil:  
por país de origem (total acumulado) 

 

 
 

Fonte: CONARE, 2017. 

 
Relativo ao perfil dos refugiados no Brasil no período 

entre 2010 a 2015, percebe-se maior incidência na faixa etária 
compreendida de 18 a 29 anos (42,6%) e no gênero masculino 
(71,8%) (Tabela 2). 
 

Tabela 2 – Perfil dos refugiados  
(total acumulado de 2010-2015) 

 
Refugiados por faixa etária (2010-2015) Total (%) 

De 0 a 12 anos 599 (13,2 %) 

De 13 a 17 anos 217 (4,8 %) 

De 18 a 29 anos 1.925 (42,6 %) 

De 30 a 59 anos 1.632 (36,2 %) 

Maiores de 60 anos 83 (1,8 %) 

Refugiados por gênero (2010-2015) Total (%) 

Feminino 1.273 (28,2 %) 

Masculino 3.241 (71,8 %) 

 
Fonte: CONARE, 2017. 
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Portanto, houve aumento crescente nas solicitações de 
refúgio no Brasil (2010 a 2015), principalmente por haitianos, 
senegaleses e sírios, assim como de processos julgados nesse 
ínterim. Tanto o perfil dos solicitantes de refúgio como o de 
refugiados no Brasil no período entre 2010 a 2015 demons-
tram predominância na faixa etária compreendida de 18 a 29 
anos e no gênero masculino. Os refugiados no Brasil são 
majoritariamente da Síria, Angola e Colômbia mediante 
números em progressão ao longo dos cinco anos supra-
citados. 

Após análise do estudo em tela, resta aliar-se às ideias 
de Schwinn e Freitas (2016) ao pontuar que, em várias partes 
do mundo, especialmente nos países ditos desenvolvidos, é 
possível afirmar a existência de um desconforto trazido pelas 
imigrações, visto que milhares de pessoas se deslocam 
diariamente, em busca de melhores condições de vida, seja 
por motivos de perseguição em seu país por intolerância, seja 
por almejarem uma vida digna para si e suas famílias, em 
uma terra desconhecida. No Brasil, o refúgio trata-se de um 
tema atual, cujo estudo é de grande relevância, pois vem 
recebendo um número maior de pedidos de refúgio de 
pessoas fugindo de conflitos armados em países do Oriente 
Médio, África e Ásia. 

Nos casos em que há violação dos direitos trabalhistas, 
o Estado deve dispor de instrumentos necessários para a sua 
efetiva defesa, como bem apregoam Dinali e Ribeiro (2016) 
que a ordem jurídica de um Estado ao garantir efetivamente 
a dignidade da pessoa humana, por meio da vedação à 
violação dos seus direitos fundamentais, esta nação poderá 
ser considera verdadeiramente civilizada. 
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4 FORMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E OS 
DIREITOS TRABALHISTAS DOS REFUGIADOS 
 

Pode-se evidenciar um minissistema brasileiro de mé-
todos consensuais de solução judicial de conflitos, formado 
pela Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo Código de Processo 
Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015) e pela Lei de 
Mediação (Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015), naquilo em 
que não conflitarem. O CPC investe muito nos métodos 
consensuais de solução de conflitos (conciliação e mediação), 
que utilizam um terceiro facilitador para que as próprias 
partes cheguem à solução do conflito e à pacificação mais 
completa. Basta verificar que os coloca em um amplo quadro 
de política judiciária, logo nos parágrafos do art. 3º, quando 
estabelece, como dever do Estado, promover, desde que 
possível, a solução consensual dos conflitos, a ser incen-
tivada por todas as instituições ligadas à justiça, antes ou 
durante o processo (GRINOVER, 2017). 

A Carta Magna de 1988, já no seu preâmbulo, desta-
cou a justiça como um dos valores supremos de uma socie-
dade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada no 
comprometimento com a solução pacífica dos conflitos, sal-
vaguardando o exercício dos direitos individuais e coletivos 
e suas garantias. Assim, o aludido Diploma Constitucional 
traçou as balizas de instrumentos eficientes e eficazes para o 
exercício democrático da cidadania – os Meios Alternativos 
de Solução de Litígios, os quais foram consolidados no 
âmago do Código de Processo Civil de 2015 em uma nova 
realidade jurídica (BARBOSA, SILVA, 2017). 

Barbosa e Silva (2017) destacam que o papel desem-
penhado pela conciliação, mediação e arbitragem dentro do 
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novo Sistema Processual Civil revela a importância que o 
legislador brasileiro conferiu aos Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos, como forma de desafogar o judiciário e 
promover uma cultura de paz e de direitos humanos. Instala-
se a conscientização, na sociedade brasileira, de que os 
referidos métodos são eficazes para a solução de conflitos. 
Isso fortalece a confiança, não só pela celeridade com que 
resolve a demanda, mas também pelo estado psicológico de 
paz que envolve os litigantes. Tal panorama instiga a 
percepção de que estamos passando por uma revolução na 
forma de fazer justiça, caminhando com a reengenharia do 
processo para uma modificação estrutural e funcional do 
judiciário. Nesse trilhar, acredita-se que tais métodos são 
instrumentos de afirmação da cidadania, consubstanciando-
se como poderosa ferramenta a serviço da população, 
servindo para desburocratizar o judiciário em um efetivo 
pluralismo jurídico, mediante o universo de uma nova 
Gestão Democrática do Poder Judiciário, no sentido da plena 
concretização dos direitos de cidadania e do fortalecimento 
da cultura de direitos humanos. 

Desse modo, no ordenamento jurídico brasileiro, a 
conciliação vem sendo utilizada, amplamente no processo 
civil, na área familiar e, especialmente, na Justiça do Tra-
balho e nos Juizados Especiais. A conciliação poderá oportu-
nizar um acordo livre e responsável, portanto com maior 
possibilidade de cumprimento (SALES, CHAVES, 2014). 

A CLT torna obrigatória a proposta de conciliação em 
dois momentos processuais - após a abertura da audiência de 
instrução e julgamento (artigo 846) e depois de aduzidas as 
razões finais pelas partes (artigo 850), sendo certo de que a 
sua omissão pode gerar a nulidade do julgamento. Como se 
nota, o acordo na Justiça do Trabalho tem prioridade abso-
luta (COSTA, 2017). 
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Ressalta-se que os refugiados possuem os mesmos 
direitos trabalhistas destinados pelo ordenamento jurídico 
brasileiro aos nacionais. Nessa premissa, preceitua ainda a 
Convenção de Genebra de 1951, em seu artigo 16, que os 
refugiados possuem o “direito de ter acesso à justiça e gozar, 
assim como os nacionais e desde que preenchidos requisitos 
comuns, do direito à assistência judiciária e à isenção de 
custas” (SAADEH, EGUCHI, 2017). Coaduna-se com o 
pensamento de Dinali e Ribeiro (2017) no sentido de que os 
refugiados encontrados em solo nacional, bem como os seus 
dependentes, usufruam dos mesmos benefícios concedidos 
aos trabalhadores brasileiros na CLT. Assim, os litígios 
trabalhistas dos refugiados no Brasil seguem as norma-
tizações da CLT e, portanto, a conciliação como meio de 
resolução de conflitos mais aplicável. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Da simples leitura do estudo, depreende-se que a 
atuação brasileira quanto aos refugiados demonstrou relevo 
com a promulgação da Lei nº 9474/1997, o Estatuto dos 
Refugiados, considerando-se uma das modernas legislações 
pertinentes ao tema no sentido de proteção e regulamentação 
da situação jurídica dos refugiados em solo estrangeiro. 
Frisa-se também a criação do CONARE que julga os pedidos 
de refúgio no país a partir de uma abordagem voltada aos 
direitos humanos como princípio das relações internacionais. 

O presente estudo infere que a região sul do Brasil 
apresenta o maior número de refugiados (35% do total), 
contrapondo com a região nordeste que abriga apenas 1% do 
total. Houve aumento crescente nas solicitações de refúgio 
no Brasil (2010 a 2015), principalmente por haitianos, 
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senegaleses e sírios, assim como de processos julgados nesse 
ínterim. Tanto o perfil dos solicitantes de refúgio como o de 
refugiados no Brasil no período entre 2010 a 2015 demons-
tram predominância na faixa etária compreendida de 18 a 29 
anos e no gênero masculino. Os refugiados no Brasil são 
majoritariamente da Síria, Angola e Colômbia mediante 
números em progressão ao longo dos cinco anos supra-
citados. 

É sabido que os refugiados reconhecidos no Brasil são 
de diversas nacionalidades e diferentes faixas etárias e perfis 
socioeconômicos, desde indivíduos analfabetos até gradua-
dos e pós-graduados, fugindo de seus países em guerra ou 
de perseguições e com vários direitos violados. Diante desse 
caos humanitário, que se estende significativamente pelo 
mundo, os países acolhedores detêm a obrigação de 
conceder-lhes um mínimo de condições para a manutenção 
de uma vida digna, conforme preconizam leis e tratados 
nacionais e internacionais. Para tanto, o direito ao trabalho 
deve ser propiciado como uma variante dos direitos huma-
nos a ser preservado por todas as nações, sem privá-los 
também dos direitos à saúde e à educação. A integração dos 
refugiados à sociedade brasileira deve abranger os âmbitos 
social, econômico e cultural; nessa esfera, a efetiva aplicação 
da legislação trabalhista brasileira a eles garante a proteção 
dos direitos do trabalho e o princípio da dignidade da pessoa 
humana. 

Os argumentos discorridos ao longo do estudo 
concorrem para elucidar a problematização proposta, uma 
vez que o Brasil assumiu o compromisso internacional de 
fornecer proteção aos refugiados que buscam integração e 
sustento, devendo garantir-lhes, como qualquer cidadão 
brasileiro, o direito ao trabalho com respeito à integridade e à 
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dignidade. Ademais, todos os trabalhadores refugiados pos-
suem direitos fundamentais reconhecidos nas Convenções da 
OIT e em outros instrumentos internacionais de direitos 
humanos mediante os princípios relativos aos direitos fun-
damentais do trabalho. 

Nesse prisma, a aplicação da legislação trabalhista 
brasileira aos refugiados assevera a proteção dos seus 
direitos e o princípio da dignidade da pessoa humana, dado 
que os refugiados encontrados em solo nacional e os seus 
dependentes gozam dos mesmos benefícios concedidos aos 
trabalhadores brasileiros e postulados na CLT, diploma legal 
que resguarda tal princípio ao buscar sempre uma relação de 
trabalho digna e justa, na medida em que os direitos e as 
garantias fundamentais mútuos no binômio trabalhador-
empregador sejam atrelados à ideia de proteção e desenvol-
vimento. Salienta-se ainda que o meio de resolução de 
conflitos mais oportuno na Justiça Trabalhista consiste na 
conciliação, que possibilita o fim das disputas judiciais dos 
refugiados no Brasil de forma mais célere.  

Imprescindível também a necessidade de políticas 
públicas de natureza obrigatória para a inclusão da popu-
lação migrante em nosso país com o intuito de assegurar aos 
refugiados direitos garantidos, acesso aos serviços e pers-
pectivas de integração laboral, pois o princípio constitucional 
da isonomia de direitos não pode ser descumprido. Assim, 
comunga-se com o posicionamento de que o trabalho é de 
suma relevância para que o refugiado se sinta acolhido e 
inserido em determinada sociedade, já que o labor promove 
o seu sustento e o de sua família, além de contribuir para o 
desenvolvimento econômico do país acolhedor, devendo-se 
assegurar minimamente os direitos humanos de uma condi-
ção migratória. 
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Por fim, resta acreditar que o princípio da dignidade 
humana está respaldado nas relações laborais tanto entre 
brasileiros quanto entre migrantes refugiados. Outrossim, o 
Estado possui a prerrogativa de acolher e oferecer trabalho 
digno aos refugiados, que necessitam traçar novos objetivos 
e projetos para reconstrução de suas vidas, vivendo livres de 
perseguições, preconceitos e opressões. 
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MEIOS DE SOLUÇÃO PARA OS  

CONFLITOS NA PERSPECTIVA DAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Renata Bezerra Rodrigues1 
   

 
RESUMO 
Este artigo demonstra uma breve discussão acerca da problemática da 
solução adequada dos conflitos e a forma como teve influencia nas 
relações de trabalho, buscando apresentar os fatores positivos de dirimir 
desentendimentos que se fazem presentes na esfera trabalhista. Em que 
pese à extensão e profundidade do tema, a pretensão dessa pesquisa é 
desenvolver, serenamente, um estudo sobre os meios mais eficazes que 
ajudam no combate dos litígios em ambiente trabalhista. Dessa forma, 
revela-se a correlação da eficácia dos instrumentos utilizados pelos 
empregados e empregadores em busca de negociarem melhores 
condições de trabalho, com a finalidade de proteção ao empregado, como 
também, observando os direitos trabalhistas conforme dispostos, no 
Art.7º da Constituição Federal.  
 
Palavras-chave: Relações Trabalhistas. Conflitos. Empregado. 
Empregador  

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O sistema da Globalização se fez mais presente no 
Século XX, com o intermédio da Revolução Industrial, trouxe 
um progresso tecnológico de descobertas e novas invenções, 
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estabelecendo um sistema mais produtivo e eficiente em 
âmbito trabalhista. 

O significado de “trabalho” passou a ser visto como 
um processo de execução de atividades que são realizadas 
mediante o esforço de pessoas, que tem como finalidade atin-
gir um objetivo e estabelecer relações entre uma diversidade 
de indivíduos. 

De acordo com o Art. 3º da CLT, Considera-se empre-
gado toda pessoa física que presta serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante 
salário. A Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e a 
Constituição Federal estabeleceram aos trabalhadores condi-
ções mais benéficas, com relação ao exercício do trabalho, 
como: as férias, FGTS, licença médica, seguro desemprego, a 
irredutibilidade do salário mínimo, as horas extraordinárias, 
o adicional noturno, dentre outros. 

Diante disso, a presente pesquisa pretende expor os 
meios de solução para os conflitos e a forma como esta teve 
influencia nas relações de trabalho. Portanto, ainda, 
ressaltam-se os institutos que visam à proteção do empre-
gado, conforme a jurisprudência e a Constituição Federal. 

 
2 POSSIBILIDADES ALTERNATIVAS PARA A 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
O direito do trabalho como conceitua Delgado (2016, 

p.89): “constitui um complexo coerente de institutos, princí-
pios e normas jurídicas, que resulta de um determinado 
contexto histórico especifico”. 

A relação de emprego é primordial para o enten-
dimento da evolução dos direitos trabalhistas encontrando-
se diversos posicionamentos em: princípios, normas e dou-
trinas que deram início ao fenômeno do Direito do Trabalho.  
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Como descreve Delgado (2016, p.92): “O Direito do 
Trabalho é, desse modo, fenômeno típico do século XIX e das 
condições econômicas, sociais e jurídicas ali reunidas”.  

No Século XX, surgiram as primeiras normas que 
tratavam sobre assuntos referentes ao sindicato; O Código 
Civil de 1916 é apontado como precedente histórico, refe-
rente às mudanças nas relações individuais de trabalho. Já na 
década de 30 foi um momento de reorganização no orde-
namento jurídico trabalhista. 

Delgado (2016, p.93) expôs que: “O direito do trabalho 
surge da combinação de um conjunto de fatores, os quais 
podem ser classificados em três grupos específicos: fatores 
econômicos, fatores sociais, fatores políticos”.   
 O direito do trabalho é formado por dois ramos: o 
primeiro é o direito individual do trabalho que corresponde 
às relações do empregado com o empregador, por meio da 
subordinação, onerosidade, pessoalidade e não eventuali-
dade. O segundo se caracteriza no direito coletivo do tra-
balho que rege uma coletividade de empregados e empre-
gadores. 
 

Dessa forma, interessa-nos saber que o Direito Coletivo do 
Trabalho regula a relação entre seres coletivos na seara 
trabalhista, ao passo que o Direito Individual do Trabalho 
cuida da relação individual estabelecida entre empregado e 
empregador. (RESENDE, 2015, p.990) 

 
Nestes dois ramos citados, há uma distinção relativa à 

igualdade entre as pessoas, esta é constatada no Direito do 
Trabalho Coletivo, já no caso do Direito Individual do 
Trabalho não há autonomia do empregado com relação ao 
seu empregador.  
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2.1 DO SINDICATO 

 
Os trabalhadores, por meio de sua hipossuficiência, 

compreenderam que precisavam se aliar, com o objetivo de 
lutar pelos seus direitos, para que se tornassem mais eficazes, 
com isso, deu início aos sindicatos. 

O Art. 511 da CLT, em seu caput, reproduz o conceito 
de sindicato, assim disposto: 

 
Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coorde-
nação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os 
que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores 
autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a 
mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares 
ou conexas. 
    (...) 
 

A finalidade do sindicato é a proteção dos interesses, 
de empregados e empregadores, nos limites de suas relações 
profissionais, visando o bem comum de uma coletividade.  

Assim, pretendendo dirimir os conflitos trabalhistas, 
surgiu à negociação coletiva, tinha como objetivo a autocom-
posição, tornando lícitas as partes estipularem mudanças e 
ajustes nas suas especificidades mediante a realização de um 
acordo coletivo. 

Resende (2015, p.1020) ressaltou que: “As normas 
coletivas, na vigência da Constituição de 1988, são as 
convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de 
trabalho”. 

As convenções coletivas são reconhecidas como uma 
inovação no texto constitucional de 1988, apesar de antes, 
fazer parte dos direitos dos trabalhadores a ser representado 
por meio de sua organização coletiva. 
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O Acordo Coletivo de Trabalho é aquele em que o 
empregador, por si só, negocia com o sindicato dos traba-
lhadores. No caso da Convenção Coletiva de Trabalho, a 
negociação é realizada entre os sindicatos dos empregadores 
e empregados. 

 
São o ACT e CCT fontes formais autônomas do Direito do 
trabalho. Fontes formais porque criam regras jurídicas, 
assim considerados os preceitos gerais, abstratos e 
impessoais, dirigidos a normatizar situações futuras. São 
autônomas porque emanadas dos próprios atores sociais, 
sem a interferência de terceiro (o Estado, por exemplo, como 
ocorre com as leis). (RESENDE, 2015, p.1022) 

 
As regras jurídicas constituem-se além do contrato de 

trabalho, pois regulamentam as situações futuras, estabele-
cendo direitos e encargos, em suas cláusulas contratuais. São 
normas de igualdade que devem ser enfatizadas para a 
conservação das relações entre empregados e empregadores, 
objetivando atingir a livre iniciativa em meio empresarial. 

A Professora Noemia Aparecida Garcia Porto (2016, 
p.12) dispôs que: 

 
O acesso à jurisdição, o caráter aberto dos princípios consti-
tucionais, a valorização dos sindicatos são elementos a 
evidenciar que o contraste "legislado x negociado" simplifica 
indevidamente um debate que carrega alto teor de com-
plexidade. 

 
A autonomia com relação à celebração de acordos e 

convenções coletivas deve ser estabelecida com a necessi-
dade de posicionar a função da própria negociação coletiva, 
não exclusivamente como fonte do direito do trabalho, mas 
como princípio de direitos humanos e trabalhistas. 
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2.2 DAS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA – 
CCP 
 

As Comissões de Conciliação Prévia - CCP são 
regulamentadas pela Lei nº 9.958/2000, e também encontram 
previsão nos artigos 625-A a 625-H da CLT. Neste sentindo, o 
Art.625-A da CLT mostra o propósito dessas CCP: 

 
Art. 625-A – As empresas e os sindicatos podem instituir 
Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, 
com representantes dos empregados e dos empregadores, 
com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais 
do trabalho. 
Parágrafo único – As Comissões referidas no caput deste 
Art. poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter 
caráter intersindical. (Acrescentado pela Lei n.º 9.958, de 12-

01-00, DOU 13-01-00). 

 
Conceitua-se a CCP, como uma entidade privada, de 

composição paritária e de sujeição facultativa das demandas 
trabalhistas, objetivando a conciliação de empregado e em-
pregador sem a intervenção do poder estatal, podendo ser 
estabelecida no plano sindical ou em âmbito das empresas. 

A finalidade das Comissões de Conciliação Prévia é de 
tentar suprimir os desacordos individuais de trabalho no âm-
bito dos estabelecimentos empresariais e sindicais, descen-
tralizando o sistema de formação dos conflitos e diminuindo 
o número de processos na Justiça do Trabalho por meio da 
conciliação. 

 
Art.625-D-CLT Qualquer demanda de natureza trabalhista 
será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na 
localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a 
Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da 
categoria. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9958.htm
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§ 1º A demanda será formulada por escrito ou reduzida a 
termo por qualquer dos membros da Comissão, sendo 
entregue cópia datada e assinada pelo membro aos interes-
sados. 
§ 2º Não prosperando a conciliação, será fornecida ao 
empregado e ao empregador declaração da tentativa conci-
liatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada 
pelos membros da Comissão, que deverá ser juntada à 
eventual reclamação trabalhista. 
§ 3º em caso de motivo relevante que impossibilite a obser-
vância do procedimento previsto no caput deste artigo, será 
a circunstância declarada na petição inicial da ação intentada 
perante a Justiça do Trabalho. 
§ 4º Caso exista, na mesma localidade e para a mesma 
categoria, Comissão de empresa e Comissão sindical, o 
interessado optará por uma delas para submeter a sua 
demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer 
do pedido. (Artigo acrescentado pela Lei nº 9.958, de 
12.01.2000, DOU 13.01.2000, em vigor a partir de 90 dias da 
data de publicação) 

 
O percurso pela CCP é considerado um pressuposto 

processual, com o objetivo de dirimir os vícios no início da 
conciliação, realizada pelo respectivo Juiz da causa. Com a 
desobediência do empregador ao contrato anteriormente rea-
lizado, a execução se dará no âmbito da Justiça do Trabalho, 
motivo pelo qual o termo de conciliação se concebe como 
título executivo extrajudicial. 

O procedimento nas Comissões de Conciliação Prévia 
é demandado por escrito ou reduzido a termo, com prazo de 
10 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação 
a partir da provocação do interessado. Com a conciliação não 
realizada era expedida uma declaração de tentativa concilia-
tória frustrada com a descrição de seu objeto. 
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RECURSO DE REVISTA. TERMO DE CONCILIAÇÃO. 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE DO 
ACORDO HOMOLOGADO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA 
GERAL. Caso em que o Tribunal Regional entendeu pela 
eficácia liberatória parcial do termo de conciliação firmado 
perante a Comissão de Conciliação Prévia, restrita às verbas 
e valores nele discriminados. Na hipótese, não há compro-
vação de vício na celebração do acordo ou de aposição de 
ressalvas. Nesse cenário, conforme reiterada jurisprudência 
do TST, o termo de conciliação homologado perante a 
Comissão de Conciliação Prévia, sem aposição de ressalvas, 
detém eficácia liberatória geral quanto às parcelas oriundas 
do extinto contrato de trabalho. Violação do parágrafo único 
do art. 625-E da CLT configurada. Recurso de revista 
conhecido e provido. (TST - RR: 2954820105090022, Relator: 
Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento: 
28/10/2015, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
06/11/2015) 

O termo de conciliação prévia tem a finalidade de 
liberar o empregador quanto ao adimplemento de verbas 
decorrentes do contrato de trabalho, e garantir o acesso 
direto do trabalhador mediante a provocação imediata da 
tutela executiva. A lei assegurou a oportunidade de ressalva 
pelo empregado, no termo de conciliação, a exemplo do que 
acontece na aprovação do TRCT diante dos sindicatos. 

 
2.3 DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO 
 
 A mediação é um meio de auxiliar aos interessados a 
compreenderem seus próprios conflitos, por meio da comu-
nicação, identificando soluções que gerem benefícios para 
ambas as partes, conforme disposto no Art.165, §3º do 
NCPC, o mediador atuará preferencialmente nos casos em 
que houver vínculo anterior. No caso da conciliação, poderá 
o conciliador sugerir soluções para a lide, atuando preferen-
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cialmente nos casos em que não houver vínculo anterior 
entre as partes. Diante disso, Rogério Neiva concluiu: 
 

"[...] Assim, a diferença entre conciliação e mediação é 
dada pelo critério relacionado ao nível de atuação do 
terceiro neutro que atua para buscar a autocomposição. 
Fazendo propostas, estamos diante de conciliação. Se não 
faz propostas e somente procura estimular o diálogo, 
trata-se de mediação" (NEIVA, 2015). 

 
A conciliação e mediação são medidas eficazes, pois se 

tratam de acordos que se realizam sem que haja imposição, 
facilitando de forma pacífica a troca de comunicação e nego-
ciação entre as partes, que podem chegar a uma solução, 
também se evitam gastos com documentos. 

 
Art. 165.  Os tribunais criarão centros judiciários de solução 
consensual de conflitos, responsáveis pela realização de 
sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desen-
volvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 
estimular a autocomposição. 
(...) 
§ 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos 
em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá 
sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de 
qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que 
as partes conciliem. 
§ 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em 
que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos in-
teressados a compreender as questões e os interesses em 
conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da 
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consen-
suais que gerem benefícios mútuos. 

 
Na Justiça do Trabalho, é de grande relevância que o 

magistrado realize a conciliação em meio aos conflitos que se 
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fazem presentes, salienta-se que na Justiça do Trabalho a ati-
vidade deve ser realizada mediante legislação aplicável dado 
Art.764 da CLT. 

 
3 CONCLUSÃO 

 
Diante do exposto, apresentaram-se as formas de diri-

mir os conflitos nas relações de trabalho, tornando evidente o 
papel da CLT em meio trabalhista. Bem como, ainda, 
ressaltaram-se à eficácia desses meios utilizados na busca de 
cessar o litígio. 

Dessa maneira, é de se concluir que o objetivo desse 
trabalho foi compreender que por intermédio de meios 
eficazes de resolução de lides, novas soluções foram criadas, 
tais como: a conciliação, mediação, negociações coletivas, 
dentre outras, surgindo com o objetivo de dirimir os conflitos 
em meio à seara laboral, muitos benefícios foram obtidos, 
atendendo a expectativa de suprir as necessidades básicas 
dos empregados e atribuir um tratamento igualitário por 
meio de legislações que estabeleceram uma variedade de 
opções para o combate aos litígios, pois o bem comum deve 
se está presente nas relações das diversas categorias de 
trabalhadores.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo pesquisa realizada no último trimestre de 

2015, estima-se que 45% dos brasileiros são ativos nas redes 

sociais. Verifica-se, ainda, que tais indivíduos são líderes no 

tempo gasto nessas redes3. A média é de 650 horas mensais 

                                                 
1 Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Escola 
Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba - ESMAT 13. Bacharela 
em Direito pela Universidade São Judas Tadeu, São Paulo, São Paulo, 
Brasil. Email: kellysonally@hotmail.com 
2 Especialista em Direito Material e Processual do Trabalho pela Escola 
Superior da Magistratura Trabalhista da Paraíba - ESMAT 13. Bacharela 
em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa - UNIPÊ, João 
Pessoa, Paraíba, Brasil. Email: arleciane.emilia@hotmail.com 
3 RIBEIRO, Laura. Quais são as redes sociais mais usadas no Brasil. 
Disponível em: <http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-mais-
usadas-no-brasil>. Acesso em: 27 set. 2017. 
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de uso, ou seja, média 60% maior do que a do resto do 

Planeta4. 
Com a inclusão digital, surge a mudança de hábitos da 

população e, consequentemente, novos desafios jurídicos. 
Não são raros os casos em que o uso da internet, nota-
damente das redes sociais, tem originado os mais diversos 
processos judiciais. 

Na seara trabalhista, são cada vez mais comuns 
processos em que se pleiteia a reversão de justa causa e/ou 
pedido de indenização por danos morais, decorrentes de 
postagens em redes sociais, nos casos em que empregados 
fazem comentários sobre seus empregadores ou colegas de 
trabalho, por exemplo. 

Ainda, na esfera processual, é frequente a utilização 
de prints das páginas de redes sociais para contradita de 
testemunha por amizade íntima, por exemplo, ou para 
utilização como meios de prova. 

Observa-se que muitas empresas fiscalizam as páginas 
dos empregados nas redes sociais para embasar a aplicação 
de advertências, suspensões ou ainda a penalidade máxima, 
que é a demissão por justa causa. 

Nesse sentido, como ainda não há legislação específica 
sobre o tema, em resposta a essas demandas, verificam-se os 
mais diversos entendimentos judiciais, quando do sopesa-
mento dos direitos fundamentais em conflito, ora privile-
giando o direito à liberdade de expressão do empregado em 
detrimento ao direito à imagem do empregador; ora condi-

                                                 
4 OTONI, Ana Clara. Brasileiros gastam 650 horas por mês em redes 

sociais. Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/nas-
redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-
567026.html>. Acesso em: 27 set. 2017. 

http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html%20acesso%20em%2015/08/16
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html%20acesso%20em%2015/08/16
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/brasileiros-gastam-650-horas-por-mes-em-redes-sociais-567026.html%20acesso%20em%2015/08/16
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cionando o exercício do poder diretivo do empregador à 
existência de regramento interno prévio, conforme se discor-
rerá adiante; ora confirmando a licitude das penalidades 
aplicadas em virtude do poder diretivo do empregador. 

Diante da divergência jurisprudencial, verifica-se que 
nenhum dos princípios constitucionais em conflito é tido por 
absoluto e que o tema ainda está longe de alcançar sua 
pacificidade, o que dificulta a segurança jurídica das partes. 

Esse trabalho tem, pois, por objetivo discutir sobre a 
aplicação dos princípios constitucionais ao presente tema e 
referenciar os meios de resolução de conflitos nos casos de 
utilização indevida das redes sociais pelos empregados. 
Inicialmente, discorrerá sobre os direitos de personalidade 
do empregado, dentre eles o direito à liberdade de expressão. 
Em seguida, far-se-á uma análise sobre o direito à imagem e 
o poder diretivo do empregador. No tópico 4, debater-se-á a 
questão da colisão entre o direito fundamental do empre-
gado à liberdade de expressão e o direito à imagem do 
empregador. Depois, será analisada a pertinência dos textos 
legais e o entendimento jurisprudencial sobre o tema. Final-
mente, abordará os meios de solução de conflitos mais 
adequados para a temática em estudo. 

Para tanto, utilizará o método hipotético-dedutivo, 
fazendo-se uma pesquisa jurisprudencial e bibliográfica 
sobre a matéria. 
 
2 DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO 
EMPREGADO 
 

A Constituição Federal de 1988 trouxe a ideia do 
direito de personalidade do trabalhador, estabelecendo como 
fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade 
da pessoa humana (artigo 1º, inciso III). 
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Os direitos de personalidade são aqueles relacionados 
à vida, à liberdade física ou intelectual, ao nome, ao corpo, à 
imagem e àquilo que o indivíduo crê ser sua honra, 
reputados como inalienáveis, intransmissíveis, imprescri-
tíveis e irrenunciáveis5. 

A Lei Maior, por sua vez, no seu artigo 5º, inciso IV, 
assegura a liberdade de expressão como direito fundamental, 
garantindo ao cidadão a livre manifestação de seu pensa-
mento. Assim, no âmbito laboral, o empregado também tem 
o seu direito à liberdade de expressão assegurado pela 
Constituição Federal de 1988. 

No contexto do uso das ferramentas tecnológicas, 
notadamente das redes sociais no ambiente de trabalho, se 
por um lado, o empregador muitas vezes se beneficia 
utilizando a internet como uma ferramenta que aumenta a 
produtividade dos seus empregados, com o uso de aplica-
tivos de mensagens instantâneas, WhatsApp, por exemplo, 
como um meio para acelerar a comunicação no ambiente de 
trabalho, ou ainda, utilizando redes sociais como Facebook ou 
Instagram para divulgação da sua empresa, algumas vezes 
valendo-se da imagem do próprio empregado. Não rara-
mente, o mesmo empregador utiliza o conteúdo postado por 
esse empregado para avaliá-lo para fins de admissão e/ou 
promoção ou ainda para aplicar-lhes penalidades. 

Ocorre que o empregador, ao exercer seu poder disci-
plinar, não pode desprezar a dignidade dos seus empre-
gados, pois além de empregados, estes são pessoas humanas, 
devendo ter os seus direitos fundamentais respeitados. 

Do mesmo modo, o empregado tem o dever de guar-

                                                 
5 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. v. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, 
p. 81. 
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dar a boa-fé no contrato de trabalho, evitando qualquer ato 
lesivo da honra ou da boa fama ao seu empregador de modo 
a não violar sua imagem, evitando assim o mau uso das 
redes sociais. 

O Código Civil, no artigo 187, dispõe que “comete ato 
ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico 
ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

Portanto, o direito à liberdade de expressão é assegu-
rado ao empregado, porém, não se mostra como direito 
absoluto, e conforme se verá adiante, nas hipóteses de confli-
to entre os direitos fundamentais do empregado e do empre-
gador, o Poder Judiciário fará o sopesamento desses 
interesses.  
 
3 O DIREITO À IMAGEM E O PODER DISCIPLINAR DO 
EMPREGADOR 
 

O direito à imagem encontra-se previsto no artigo 5º, 
inciso X, da CF/88, que garante, dentre outros, a inviola-
bilidade da imagem das pessoas, assegurado o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação. 

Observa-se que, conforme doutrina e jurisprudência 
dominante, a imagem da pessoa jurídica também é protegida 
pela norma constitucional. 

De outro lado, o poder disciplinar do empregador, 
com base nas lições de Delgado (2015), é: “o conjunto de 
prerrogativas concentradas no empregador dirigidas a pro-
piciar a imposição de sanções aos empregados em face do 
descumprimento por esses de suas obrigações contratuais”6. 

                                                 
6 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 14. ed.  
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Com base no direito à imagem, as empresas têm se 
utilizado do seu poder disciplinar para aplicar penalidades 
aos seus empregados, enquadrando na hipótese prevista no 
artigo 482, alínea j, da CLT,7 os casos de publicações nas 
redes sociais de conteúdos ofensivos ao empregador. 

Segundo ensina Bomfim (2014), “ato lesivo é toda 
manifestação ou ação que cause prejuízo ou ofensa a outrem. 
Portanto, pode ser revelada com palavras (verbais ou escri-
tas) ou gestos”8. 

Dessa forma, ainda que de forma culposa, se a atitude 
do empregado abalar a fama ou a honra do empregador 
poderá ser passível de aplicação de penalidade. 

Nas lições de Barros (2016), “existem as obrigações 
negativas de não fazer, que impõem ao empregado o dever 
de abster-se de comportamentos prejudiciais ao empre-
gador”9. 

No entanto, a justa causa só deve ser aplicada nas 
hipóteses autorizadas em lei, e no caso em questão, diante da 
ausência de legislação específica que regulamente o uso das 
redes sociais, deve ser aplicada apenas quando a falta 
(conteúdo publicado) for muito grave. 

Deve-se analisar a gravidade da falta cometida pelo 

                                                                                                              
São Paulo: LTR, 2015, p. 716. 
7 Art. 482 – Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador:  
(...) 
j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra 
qualquer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso 
de legítima defesa, própria ou de outrem; 
8 BOMFIM, Vólia. Direito do trabalho. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: 
Método, 2014, p. 1076. 
9 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 10. ed. São 
Paulo: LTR, 2016, p. 407. 
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empregado e se essa possui gravidade suficiente para tornar 
insuportável a manutenção do contrato laboral. 

Isso porque, o poder disciplinar não é ilimitado ou 
discricionário, e em casos de inconformismo do empregado, 
caberá a este se socorrer da Justiça do Trabalho, que poderá 
manter a justa causa aplicada ou revertê-la. 

Os motivos da justa causa deverão estar robustamente 
comprovados pelo empregador, a teor do disposto nos 
artigos 818 da CLT10 e 373, inciso I, do CPC11. 

Ainda, a empresa pode se valer de regimento interno 
para fixar previamente as regras de uso das redes sociais, 
sempre de modo razoável e proporcional, a fim de não impor 
ao trabalhador uma penalidade que ele nem teria conhe-
cimento que estava cometendo. 

Desse modo, o empregador deve ter cautela ao se 
deparar com situações de conflito entre os seus interesses e o 
direito à livre expressão do trabalhador, observando as 
limitações decorrentes dos direitos fundamentais do obreiro.  
 
 
4 COLISÃO ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS: 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO DO EMPREGADO E O 
DIREITO À IMAGEM DO EMPREGADOR 
 

Nos casos de uso indevido das redes sociais pelo 
empregado, verifica-se uma situação de conflito entre 
direitos fundamentais. Se por um lado há o direito à imagem 
do empregador (artigo 5º, inciso X, da CF/88), de outro lado, 
há o direito à liberdade de expressão do empregado, nos 
moldes do artigo 5º, inciso IV, da CF/88. 

                                                 
10 Artigo 818 – A prova das alegações incumbe à parte que as fizer. 
11 Artigo 373 – O ônus da prova incumbe: 
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 
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Como se sabe, o efeito das normas de direitos funda-
mentais não se limita ao Estado/cidadão, ao contrário, 
também influencia na relação cidadão/cidadão12. Esse efeito 
perante terceiros (efeito horizontal) é percebido constante-
mente nas relações de emprego. 

No caso ora em estudo, nem o direito à liberdade de 
expressão do empregado, nem o direito à imagem do empre-
gador são absolutos, ou seja, o caso concreto dará a medida 
do que seria razoável prevalecer. 

Isso porque, como visto acima, o empregado é deten-
tor do seu direito à liberdade de expressão, porém, também 
deve ter responsabilidade ao veicular conteúdos ofensivos 
que possam causar danos à imagem do seu empregador, 
visto que se sua manifestação de pensamento causar dano 
material ou à imagem poderá ser passível de indenização 
(artigo 5º, incisos IV e V, da CF/88) ou ainda resultar na 
aplicação de penalidades decorrentes do poder diretivo do 
empregador. 

Como ensina Belmonte (2013): 
 

A liberdade de expressão, tal como os demais direitos, está 
sujeita a limites, entre eles o respeito à honra das pessoas 
contra comentários vexatórios, insultos, maledicências e 
juízos de valor ofensivos, a rejeição de manifestações com 
animus nocendi, além das restrições aos atentados à boa 
imagem e prestígio da empresa, à boa-fé contratual e à 
relação de confiança existente entre as partes13. 

                                                 
12 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio 
Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros: 2011, p. 524. 
13 BELMONTE, Alexandre Agra. A tutela das liberdades nas relações de 

trabalho: limites e reparação das ofensas às liberdades de consciência, 
crença, comunicação, manifestação do pensamento, expressão, 
locomoção, circulação, informação, sindical e sexual do trabalhador. São 
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Portanto, na relação cidadão/cidadão, ambos são 
titulares de direitos fundamentais e a medida desses efeitos é 
uma questão de sopesamento14. 

Nas lições de Lenza (2012): “Diante dessa ‘colisão’, 
indispensável será a “ponderação de interesses” à luz da 
razoabilidade e da concordância prática ou harmonização. 
Não sendo possível a harmonização, o Judiciário terá de 
avaliar qual dos interesses deverá prevalecer”15. 
 
5 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 
 

Conforme dito acima, na ausência de legislação que 
regulamente o tema, verificam-se as mais diversas decisões 
judiciais em resposta às demandas propostas, ora autori-
zando a aplicação de justa causa em questões de “desabafo” 
na internet, ora revertendo a dispensa por justa causa e ora, 
condicionando a aplicação da justa causa à existência de 
regramento interno da empresa proibindo as condutas 
consideradas abusivas nas redes sociais, ou à gradação das 
penalidades aplicadas. 

Em pesquisa realizada em alguns Tribunais Regionais 
do Trabalho16, utilizando como parâmetro as expressões 
“redes sociais”, “justa causa” e “liberdade de expressão” 
verificou-se que a abordagem do tema é feita de forma 
diversa. 

                                                                                                              
Paulo: LTR: 2013, p. 85, Op.cit., p. 621. 
14 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução: Virgílio 
Afonso da Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros: 2011, p. 532. 
15 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16. ed., rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 969. 
16 Foi realizada pesquisa nos Tribunais Regionais do Trabalho da 2ª, 4ª, 
13ª e 15ª regiões. 
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A divergência jurisprudencial é facilmente verificada 
na análise de dois acórdãos proferidos pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª Região. No primeiro caso, o juiz 
de 1º grau manteve a justa causa aplicada pelo empregador 
em virtude de comentário postado pela obreira em rede 
social ofensivo à imagem da empresa. 

A terceira turma, ao julgar o caso, reformou a sentença 
ao entender que o comentário trata de uma manifestação de 
expressão e que não se pode ignorar a garantia constitucional 
da liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IV, da CF/88) “de 
modo que não há como se punir com a pena máxima 
prevista no direito do trabalho aquele que expôs um senti-
mento em relação aos fatos vivenciados naquele momento”17. 

De forma totalmente contrária, em outro acórdão da 
quinta turma, também do TRT da 15ª Região, foi considerada 
válida a justa causa aplicada a um trabalhador que apenas 
curtiu um comentário ofensivo feito por ex-empregado à 
empresa e a um dos sócios. Dessa forma, foi mantida 
sentença de primeira instância que confirmou a justa causa 
aplicada, sob fundamento que o direito à liberdade de ex-
pressão “não permite ao empregado travar conversas públi-
cas em rede social ofendendo a sócia proprietária da em-
presa, o que prejudicou de forma definitiva a continuidade 
de seu pacto laboral”18. 

                                                 
17 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; RO nº 0010710-
97.2014.5.15.0082; 3ª Turma; Rel. Juiz Ronaldo Oliveira Siandela; DEJT 
02/08/2016. Disponível em: <http://portal.trt15.jus.br/>. Acesso em: 15 
ago. 2016. 
18 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; RO nº 0000656-
55.2013.5.15.0002; 5ª Turma; Rel. Juiza Patrícia Glugovskis Penna Martins; 
DEJT 14/03/2014. Disponível em: <http://portal.trt15.jus.br/>. Acesso 
em: 15 ago. 2016. 
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Em acórdão do TRT da 2ª Região, foi mantida senten-
ça de 1º grau que entendeu legal a justa causa aplicada pelo 
empregador em virtude da empregada ter postado comen-
tários sobre o vale alimentação e refeições fornecidas pela 
empresa19. No entendimento da Relatora, a postagem da 
empregada não teve o condão de apenas manifestar sua 
opinião sobre a empresa em que laborava, mas de denegrir 
publicamente a imagem do empregador, tendo em vista o 
alcance irrestrito da rede social. 

Já o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, ao 
analisar a penalidade de suspensão de 30 dias aplicada à 

                                                 
19 COMENTÁRIO DEPRECIATIVO PUBLICADO EM REDE SOCIAL. 
CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal assegura o direito à livre 
manifestação do pensamento, elevando o seu exercício ao nível de 
garantia fundamental. Todavia, esse direito não pode ser exercido de 
forma ilimitada ou inconsequente, devendo o seu titular praticá-lo de 
modo responsável. Tanto assim que o artigo 187, do Código Civil, dispõe 
que "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 
social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". No caso dos autos, restou 
comprovado que a autora publicou, em rede social, comentários 
depreciativos sobre a empregadora, praticando ato lesivo à sua honra e 
boa fama, sobretudo quando se considera a repercussão e o alcance que a 
informação pode ter, por conta do meio em que foi divulgada. Houve, 
portanto, nítida quebra da fidúcia na relação entre as partes estabelecida, 
o que autoriza a aplicação da justa causa prevista no citado artigo 482, 
“k”, da CLT. Não há se falar em rigor excessivo ante o poder lesivo do 
ato praticado, porquanto essa única atitude da reclamante revelou-se 
capaz de elidir toda a fidúcia que deve permear as relações do trabalho, 
além de macular a reputação da empresa, mormente considerando que a 
citada rede social possui alcance irrestrito. Recurso ordinário da 
reclamante a que se nega provimento. (Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região; RO nº 0000574-35.2013.5.02.0083; 9ª Turma; Rel. Des. Jane 
Granzoto Torres da Silva; DEJT 14/06/2016. Disponível em: 
<http://www.trtsp.jus.br/>. Acesso em: 15 ago. 2016). 
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empregada, por esta ter feito postagem no Facebook denun-
ciando irregularidades no hospital em que trabalhava, enten-
deu ser razoável a aplicação de referida penalidade, pois a 
Reclamada teria apenas exercido o poder disciplinar em que 
está investida20. 

Além disso, de acordo com a decisão, a obreira, ao se 
manifestar em rede social, atingiu a honra do empregador e 
maculou a confiança nela depositada, o que poderia inclusive 
configurar justa causa, nos termos da alínea “k” do artigo 482 
da CLT. 

Em outro acórdão proferido pela Quinta Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, foi considerada 
desproporcional a justa causa aplicada ao empregado que em 
postagem no Facebook convidava os empregados a realizar 
greve em razão da ausência de pagamento por parte da 
Reclamada de participação nos lucros e resultados e de 
adicional de insalubridade, enquanto os sócios da empresa 
viajavam para o exterior usando esse dinheiro21. 

                                                 
20 SUSPENSÃO DISCIPLINAR. NULIDADE. É adequada a penalidade 
de suspensão aplicada à empregada que, ao se manifestar em rede social, 
atinge a honra de sua empregadora e macula a confiança nela depositada. 
(Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região; RO nº 0020052-
89.2015.5.04.0281; 11ª Turma; Rel. Des. Herbert Paulo Beck; DEJT 
17/06/2016. Disponível em:  
<http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/home>. Acesso em: 15 ago. 
2016). 
21 JUSTA CAUSA. PENALIDADE DESPROPORCIONAL. REVERSÃO 
PARA DISPENSA IMOTIVADA. A justa causa se caracteriza, basica-
mente, em uma infração ou ato faltoso grave, praticado por uma das 
partes, que enseja autorização à outra para rescindir o contrato de 
trabalho de forma motivada. Deve ser, como lhe é próprio, grave o 
suficiente para autorizar a rescisão sem ônus para o denunciante e deve 
ser cabalmente evidenciada, notadamente quando denunciante o 
empregador, tendo em vista as consequências negativas que provoca na 
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O Tribunal entendeu que, embora não seja louvável a 
atitude da obreira, a justa causa é medida a ser aplicada em 
último caso e deve levar em conta o caráter pedagógico, ou 
seja, deveria ter sido observada a gradação na aplicação das 
penalidades. 

Por fim, em acórdão proferido pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 13ª Região, foi considerada proporcional e 
razoável a suspensão aplicada à empregada que proferiu pa-
lavras difamatórias contra o diretor da empresa. No entender 
do Relator, o fato de nunca ter sido punida anteriormente 
não caracteriza a desproporcionalidade da penalidade disci-
plinar de suspensão, ante a gravidade das palavras profe-
ridas22. 

Além disso, o Acórdão ponderou que as palavras 

                                                                                                              
vida profissional do trabalhador, o que reforça o ônus daquele quanto à 
prova da falta grave invocada. Demonstrado que a justa causa aplicada 
foi desproporcional à falta praticada pela obreira não merece a 
capitulação dada pelo empregador. (Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região; RO nº 0020052-89.2015.5.04.0281; 5ª Turma; Rel. Des. Brígida 
Joaquina Charão Barcelos Toschi; DEJT 07/06/2016. Disponível em: 
<http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/home>. Acesso em: 15 ago. 
2016). 
22 PODER DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 
ILÍCITO PATRONAL. DANO MORAL INDEVIDO. Age dentro do poder 
disciplinar a empresa que suspende empregada por ter lhe dirigido 
palavras ofensivas por meio de redes sociais. Verificando-se que as 
ofensas extrapolaram o limite de meras críticas, atingindo diretamente a 
honra objetiva da empresa recorrida, não se afigura desproporcional a 
penalidade imposta. Indevido, assim, o dano moral pleiteado, visto que a 
reclamada agiu dentro dos limites do jus variandi. Recurso a que se nega 
provimento. (Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região; RO nº 
0123500-15.2014.5.13.0006; 11ª Turma; Rel. Des. Leonardo Jose Videres 
Trajano; DEJT 24/03/2015. Disponível em: <http://www.trt13.jus.br/>. 
Acesso em: 15 ago. 2016).  
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divulgadas pela empregada maculam a imagem da empresa, 
caracterizando violação dos deveres de respeito mútuo que 
deve nortear as relações de trabalho, objetivando a suspen-
são da obreira por mau procedimento. 

Em 2012, o Tribunal Superior do Trabalho publicou 
em seu website matéria relativa ao uso das redes sociais no 
ambiente de trabalho23, alertando que as publicações na 
internet podem ocasionar a justa causa, com base no artigo 
482, alínea “k”, da CLT. 

Ainda, na matéria veiculada, há orientações para que 
o empregado se atente aos conteúdos postados nas redes 
sociais e para que as empresas estipulem, no contrato de 
trabalho, condutas relativas ao uso dessas tecnologias, ou 
ainda, manuais e códigos de conduta sobre o tema. 

De outro lado, em recente decisão proferida pela 
Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho, foi rever-
tida a justa causa aplicada pelo empregador pelo fato de o 
empregado ter feito um comentário em um website criticando 
a ausência de pagamento do dissídio coletivo pelo empre-
gador e ainda assim este ter aberto processo seletivo para 
preenchimento de 100 vagas de emprego24.  

                                                 
23 Uso de redes sociais repercute no ambiente de trabalho. Disponível 
em: <http://www.tst.jus.br/materias-especiais/-
/asset_publisher/89Dk/content/id/3253391>. Acesso em: 27 set. 2017. 
24 "RECURSO DE REVISTA - JUSTA CAUSA - MAU PROCEDIMENTO - 
CRITICA À EMPRESA EM COMENTÁRIO NA INTERNET - 
DESRESPEITO À GRADAÇÃO DA PENA - MÁ APLICAÇÃO DO 
ARTIGO 482, "B", DA CLT. A justa causa é a maior penalidade aplicável 
ao empregado, exigindo prova robusta para sua caracterização e a 
proporcionalidade da medida. Portanto, quando se fala em justa causa e 
pena disciplinar, quer-se referir ao sentido da importância e intensidade 
na prática da infração, que é verificada através da proporcionalidade 
entre ato faltoso e a punição; non bis in idem; arrependimento útil e 
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O Tribunal Regional do Trabalho havia reformado 
sentença que afastou a justa causa aplicada, sob fundamento 
de que a exposição do nome de uma empresa na mídia traz, 
por si só, um potencial tão devastador que certamente 
transcende o ‘mero desabafo’, a ‘mera insatisfação’, como 
havia concluído o juiz de primeiro grau25. 

O Tribunal Superior do Trabalho, por sua vez, ao 
analisar o Recurso de Revista interposto pelo Reclamante, 
entendeu que houve a inadequação entre a falta cometida e a 
pena aplicada e, portanto, a má aplicação do artigo 482, 
alínea “b”, da CLT. 

Além disso, o acórdão destacou a limitação dos pode-
res do empregador ante a observância dos direitos funda-
mentais do empregado, notadamente, a dignidade da pessoa 
humana. 

Portanto, observa-se que não há parâmetros absolutos 
fixados para o julgamento desses casos envolvendo as redes 
sociais e conteúdos publicados na internet, cabendo a cada 
julgador a análise fática e o sopesamento dos princípios 
constitucionais em conflito. 

                                                                                                              
avaliação da gravidade. Ao demitir por justa causa o empregado que 
teceu críticas à conduta empresarial em site de informação na internet, 
sem observância da necessária gradação da pena, a Reclamada exerceu 
seus poderes empresariais de forma autoritária, ilegal e desproporcional. 
Vislumbrada, portanto, a má aplicação do artigo 482, "b", da CLT, ao caso 
presente. Recurso de Revista conhecido e provido (Tribunal Superior do 
Trabalho; RR nº 207400-63.2009.5.02.0203; 2ª Turma; Rel. Ministro José 
Roberto Freire Pimenta; Data de Julgamento: 10/08/2016; Data de 
Publicação: DEJT 16/09/2016). 
25 (Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região; RO nº 0207400-
63.2009.5.02.0203; 12ª Turma; Rel. Des. Benedito Valentini; DEJT 
11/09/2014; Disponível em: <http://www.trtsp.jus.br/>. Acesso em: 15 
ago. 2016). 
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6 MEIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS ENVOLVENDO 
LITÍGIOS ENTRE DIREITO À LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO DO TRABALHADOR E DIREITO À 
IMAGEM E O PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR 
 

O direito exerce na sociedade a função ordenadora, de 
modo a organizar a coletividade, coordenar os interesses e 
compor os litígios que surgem na vida social. Hodierna-
mente, se surge um conflito entre duas pessoas, o direito 
impõe que, para findar esta situação e para restabelecer a 
tranquilidade, é necessário que seja chamado o Estado-juiz 
para que este analise o caso concreto e diga qual a vontade 
do ordenamento jurídico, exercendo sua função essencial, 
qual seja, a pacificação (MENEGHIN, NEVES, 2017). 

Atualmente, enfatiza-se a disseminação dos meios de 
resolução de conflitos e o próprio Poder Judiciário tem incen-
tivado muito sua utilização como possibilidade eficaz de 
resolutividade da lide.  

O artigo 3º, do Novo Código de Processo Civil, esta-
belece que é permitida a arbitragem, na forma da lei, e 
dispõe que o Estado, sempre que possível, promoverá a solu-
ção consensual de conflitos. Além disso, prevê que a conci-
liação, a mediação e os outros métodos deverão ser estimu-
lados pelos juízes, advogados, defensores públicos e mem-
bros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 
judicial. 

Como ensina Leite (2016), a transação pode dar-se de 
forma extraprocessual, ou no próprio processo, intrapro-
cessual, como ocorre com a conciliação. A autocomposição 
extraprocessual trabalhista pode ser feita pelas normas 
coletivas de trabalho ou pela mediação e conciliação, inclu-
sive, perante a Comissão de Conciliação Prévia26”.  

                                                 
26 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de direito processual do 
trabalho: de acordo com o novo CPC – Lei n. 13.105, de 16-3-2015. 14. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2016. p. 139.  
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Dentre os meios alternativos, destaca-se a conciliação, 
que é a solução de um litígio empreendida pelas próprias 
partes nele envolvidas. É o meio de solução de litígio mais 
eficiente, afinal, ambas as partes saem satisfeitas e não 
correm o risco de ter a demanda julgada improcedente, 
assim como evitam todo o desgaste que um litígio causa e 
toda a insatisfação, muitas vezes trazida, por uma demanda 
cara e longa. Para tanto, faz-se necessária a predisposição das 
partes para aceitar a conciliação e a participação de profis-
sionais que optem por esse meio de solução de conflitos, a 
fim de que haja o encerramento do litígio de forma mais 
célere (MOURA, 2017). 

Caetano (2002) define conciliação como: “[...] meio ou 
modo de acordo do conflito entre partes adversas, desa-
vindas em seus interesses ou direitos, pela atuação de um 
terceiro. A conciliação também é um dos modos alternativos 
de solução extrajudicial de conflitos”. 

Assim, demonstra-se a importância das novas alter-
nativas de pacificação de conflitos em que a Justiça pública, 
antes de decidir a questão, deve buscar a conciliação, pois os 
conflitos geram consequências negativas para os litigantes. 
Logo, o número de demandas tramitando no Poder Judi-
ciário irá diminuir e, por sua vez, a sociedade será benefi-
ciada, tendo com facilidade o acesso à justiça (MENEGHIN, 
NEVES, 2017). 

No tocante ao uso indiscriminado das redes sociais 
durante o labor, sugere-se aos empregados e empregadores o 
bom senso e o diálogo, ou seja, empregar-se da razoabilidade 
para solução de conflitos.  

Outra possibilidade é inserir no contrato de trabalho e 
nos manuais de conduta algumas regras para o uso ou não 
das redes sociais, visto que uma comunicação clara e direta 
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pode evitar inúmeros problemas, mantendo a harmonia e 
evitando possíveis conflitos no ambiente de trabalho.  

Contudo, se o conflito não for dirimido, o mecanismo 
mais indicado para solucioná-lo consiste na conciliação, 
garantindo-se a pacificação e a desobstrução da Justiça por 
meio da sociabilidade do processo, do entendimento entre as 
pessoas e da agilidade da resolução do problema.  

Por fim, essa polarização requer uma intervenção do 
conciliador no sentido de um acordo justo para ambas as 
partes, estabelecendo também seu cumprimento. Nesse 
espectro, demandas trabalhistas costumam ser um objeto em 
que a conciliação atua com eficiência (CAMPOS, PONTES, 
CRISTOFI, 2017). 
 Caso não seja possível a solução do conflito entre as 
partes, estas poderão socorrer-se de um terceiro (heterocom-
posição), podendo valer-se da arbitragem e, mais comu-
mente, da jurisdição (LEITE, 2016). 
 Tendo em vista que no caso ora em análise, estão 
envolvidos direitos de personalidade e a Lei nº 9.307/96 
prevê em seu artigo 1º que a arbitragem só pode resolver 
conflitos decorrentes de direitos patrimoniais disponíveis, 
entende-se que o referido instituto não teria melhor aplicabi-
lidade nos litígios em questão. 
 Dessa forma, em última análise, a parte que se sentir 
prejudicada poderá prover-se do Poder Judiciário a fim de 
obter a prestação jurisdicional. Todavia, como já exposto no 
presente artigo, as decisões envolvendo a matéria estão longe 
de alcançar sua pacificidade, diante da ausência de legislação 
específica sobre o tema. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A falta de norma legal que regulamente o uso das 
redes sociais pelos trabalhadores tem ocasionado inúmeras 
decisões judiciais que muitas vezes conflitam entre si, ora se 
privilegia o direito à liberdade de manifestação do empre-
gado, ora o direito à imagem e o poder diretivo do empre-
gador. 

Verifica-se que, no sopesamento desses direitos funda-
mentais em conflito, nenhum deles se revela absoluto, de 
modo que o empregador poderá aplicar penalidades ao em-
pregado quando do uso irresponsável das redes sociais, 
todavia, sempre observando a proporcionalidade e a razoa-
bilidade entre a conduta cometida e a penalidade aplicada. 

Ainda, é possível que o empregador estimule o uso 
responsável das ferramentas tecnológicas pelos seus empre-
gados, com o estabelecimento de regras de conduta, por 
exemplo. 

Além disso, faz-se fundamental que os empregados 
saibam que podem exercer sua liberdade de expressão asse-
gurada constitucionalmente, porém, tendo consciência de 
que suas ações poderão lhes causar consequências e até a 
ruptura do seu contrato de trabalho. 

Diante do exposto, no caso de resolução de conflitos 
envolvendo a indevida utilização das redes sociais pelos 
empregados, aponta-se como meio de solução adequado a 
conciliação, em que há a pacificação do litígio desprovida de 
morosidade judicial. Portanto, trata-se de uma resolução 
legítima e eficaz, constituindo-se em um meio alternativo de 
acesso simplório, justo e rápido mediante o término do 
conflito de interesses. 
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O DIREITO CONSTITUCIONAL DE 

GREVE SOB A ÓTICA DA TEORIA 

GERAL DO ABUSO DE DIREITO 

 

Rafael Cirilo Avellar de Aquino1 
 

 
RESUMO 
Este artigo destaca o dilema sobre a aplicação da teoria geral do abuso de 
direito ao direito de greve, objetivando contribuir para a busca incessante 
do critério ideal para aferição do abuso do direito de greve. O debate vem 
à tona, sobretudo, por se tratar de um direito constitucionalmente 
garantido, o que traz a possibilidade ou não da sua relativização perante 
outros direitos. Assim, expõe a conceituação de greve e as suas 
dimensões evolutivas até a consagração como um direito constitucional. 
Para alcançar tais objetivos, o presente trabalho recorre ao direito 
comparado, apresentando situações práticas e doutrinas estrangeiras, 
principalmente a portuguesa. 

 
Palavras-chave: Greve. Abuso de direito. Direito laboral. Direito 
constitucional. Direito civil. Função Social. 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

As ações dos seres humanos são, geralmente, regidas 
pelo livre-arbítrio, ou seja, da capacidade que o homem tem 
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de decidir suas condutas de maneira livre, sem restrições. 
Porém, na seara do Direito, com a evolução da história e a 
vida em sociedade inerente aos indivíduos, as manifestações 
do homem, em muitas ocasiões, tornaram-se prejudiciais ao 
bem-estar social, devido à ausência de parâmetros regula-
dores e o pensamento individualista. Assim, a intervenção 
estatal foi inevitável para a limitação dessas condutas. De tal 
modo, surgiu a teoria do abuso de direito, que em diversos 
ordenamentos jurídicos foi positivada, tais como em Portugal 
e no Brasil. 

Entretanto, as evoluções do pensamento humano 
decorrentes das, cada vez mais fugazes, interações humanas, 
tornam o abuso de direito um tema realmente complexo. 
Dessa maneira, a existência de diversas linhas de raciocínio é 
natural. 

Diante desse cenário, o presente estudo afunila seu 
objeto enfatizando as relações laborais, onde é possível 
encontrar situações que exigem um maior aprofundamento 
investigatório, matérias que encontram conceitos e princípios 
na Constituição e na legislação ordinária e, por isso, detém 
uma importância destacada. 

Por conseguinte, observamos a greve como um 
direito consagrado e que merece especial atenção quando do 
seu exercício. Trata-se de um expediente que, além de ter o 
objetivo de prejudicar o empregador em prol de melhores 
condições de trabalho, pode refletir, em diversos casos, na 
sociedade, seja de forma positiva ou negativa. Por isso 
mesmo, por ter esse vasto campo de incidência, esse direito 
dos trabalhadores deve ser exercido de maneira regular, sob 
pena de tornar-se abusivo e gerar consequências prejudiciais 
aos polos do contrato de trabalho ou, até mesmo, a terceiros. 

Devido a essa eficácia ultra partes, em uma tentativa 
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de determinar o critério de abusividade da greve, trazemos à 
tona o princípio da função social, uma vez que o contrato de 
trabalho é um instituto do direito que demanda uma contri-
buição social além da questão empresarial. 

Assim sendo, encontramos um dilema que reside no 
equilíbrio entre os atos grevistas e o interesse do empregador 
e da sociedade. É, portanto, um tema que necessita ser trata-
do com bastante cuidado, pois existe uma linha tênue entre 
tais interesses, dado que a greve é, eminentemente, um 
direito consagrado na Constituição. 

Em suma, estamos diante da discussão sobre a apli-
cação da teoria geral do abuso de direito ao direito de greve, 
objetivando contribuir para a busca incessante do critério 
ideal para aferição do abuso do direito de greve. O debate 
vem à tona, sobretudo, por se tratar de um direito consti-
tucionalmente garantido, o que traz a possibilidade ou não 
da sua relativização perante outros direitos.  

Logo, serão feitas anotações basilares, relacionamos o 
tema acerca da greve como um direito coletivo, constatando 
que há uma problemática do Direito Civil e do Direito 
Coletivo do Trabalho quando tal é exercido de maneira 
abusiva. 

Por ser uma matéria que reside eminentemente na 
Constituição, apoia-se na sua extrema relevância para o 
Direito Laboral. Revela-se como fonte de debates e análises 
jurídicas.  

Para que possamos efetivar nosso êxito, conduzi-
remos análises, caracterizações, identificações, comparativos 
em torno do tema proposto.  

Especificando nossas metas, trataremos dos aspectos 
concretos de nossa investigação que irão nos encaminhar 
para o cumprimento do objetivo geral. Dessa forma, primei-
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ramente observaremos as dimensões evolutivas do expe-
diente de greve, delimitaremos nossa investigação e deter-
minaremos os fundamentos da teoria geral do abuso de 
direito. Por fim, apresentaremos a caracterização da greve 
abusiva. Para alcançar tais objetivos, o presente trabalho re-
corre ao direito comparado, apresentando doutrinas estran-
geiras.  

Destacaremos, portanto, ao final desses estudos com-
parativos, os motivos que levam esse trabalho a averiguar o 
critério de aferição mais adequado do abuso do direito de 
greve.  

Portanto, realizadas tais anotações, vemos que o 
tema em questão está inserido e é relevante para a sociedade, 
pois a qualidade das interações sociais está em ênfase, além 
da consequente cooperação entre as pessoas, partindo-se das 
relações contratuais laborais. 

 
2 A GREVE COMO UM DIREITO 

 
Antes do surgimento da efetiva união dos traba-

lhadores, os movimentos operários e as paralisações tinham 
o isolamento e a desorganização como características. Mas, 
aos poucos, a greve passou a ter legitimidade e alcançou seu 
reconhecimento pelo Estado em diversos países. 

A consagração da greve abriu diversas portas para os 
trabalhadores e, especialmente no Brasil, foi considerado o 
marco que alavancou a elaboração da Consolidação da Leis 
Trabalhistas. Esse fenômeno coletivo constitui-se como uma 
das mais importantes e complexas matérias do Direito 
Coletivo. Assim, na concepção de Antônio Álvares da Silva 
(2005), a greve é uma das formas mais inteligentes de levar o 
empregador à negociação e alcançar o tão desejado equilíbrio 
nas relações de emprego.  

Ressaltando a magnitude de tal direito constitu-
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cional, Luiz Alberto de Vargas e Ricardo Carvalho Fraga 
discorrem fazendo um adendo à delicada atuação judicial 
nesses casos: 

 
Assim, a greve, mais do que nunca, deve ser encarada pelo 
Poder Judiciário como instrumento imprescindível da 
negociação coletiva e direito constitucionalmente assegura-
do aos trabalhadores. Se, a pretexto de resolver conflito 
coletivo, muitas vezes tolerou-se, no passado, que o Judi-
ciário interviesse abruptamente, pondo fim a movimentos 
grevistas, hoje, tal intervenção será totalmente descabida, 
ante a clara intervenção do legislador constitucional de 
desautorizar a atuação do estado nos conflitos coletivos, 
exceto pela vontade expressa e conjunta dos atores sociais 
envolvidos ou na hipótese excepcional prevista na própria 
norma constitucional, em que possa haver lesão ao interesse 
público. (VARGAS; FRAGA, 2005, p.344). 

 
Assim, temos que a greve é uma ferramenta à dis-

posição dos trabalhadores que se caracteriza pelo elemento 
da pressão e que tem o objetivo de defesa ou conquista de 
interesses coletivos ou, ainda, fins sociais mais abrangentes. 
Concebe-se um direito de autotutela: 
 

A autotutela traduz, inegavelmente, modo de exercício 
direto de coerção pelos particulares. Por isso tem sido 
restringida, de maneira geral, nos últimos séculos pela 
ordem jurídica, que vem transferindo ao Estado as diversas 
(e principais) modalidades de uso coercitivo existentes na 
vida social. O Direito Civil, nesse quadro, preservou, como 
esporádicas exceções, poucas situações de veiculação 
coercitiva por particulares, tais como a legítima defesa (art. 
160, I, CCB/1916; art. 188, I, CCB/2002), o desforço 
imediato, no esbulho possessório (art. 502, CCB/1916; art. 
1210, 1º, CCB/2003), a apreensão pessoal do bem, no penhor 
legal (art. 779, CCB/1916; art. 1470, CCB/2002). 
(GODINHO, 2012, p. 1420). 
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Nesse sentido, visualizamos a doutrina de Carlos Zan-
grando, abordando o caráter violento da greve e, inclusive, o 
excepcional respaldo da sociedade em determinados casos: 

 
A greve é uma manifestação típica do sistema de exploração 
do trabalho humano. É um meio de força utilizado pelos 
empregados para obter sua solução rápida e favorável às 
suas reivindicações. Não se pode negar que a greve é, em si 
mesma, um ato de violência, entretanto a sociedade, 
excepcionalmente, consente com a sua existência, tendo em 
vista os seus fins relevantes. (ZANGRANDO, 2008, p. 1511). 

 

Constatamos, portanto, no Direito do Trabalho, um 
caso de permissão da autotutela. Essa coerção exercida pelos 
particulares, vale ressaltar, é, de modo geral, restrita nos 
ordenamentos jurídicos. 

Sobre a inerente pressão adotada por parte dos 
trabalhadores grevistas, temos que esta pode gerar prejuízos, 
inclusive havendo doutrina no sentido de que existe um 
direito de prejudicar que guarda estreita relação com a 
autotutela: 

 
Essa pressão pode produzir prejuízos. E a greve consistiria 
justamente nisso: o direito de prejudicar. Ao ser reconhecido 
como direito, ele toma uma justificação análoga à legítima 
defesa, ao estado de necessidade ou ao descumprimento de 
um dever. (ZANGRANDO, 2008, p. 1512). 

 

Nesse norte, torna-se necessário buscar obter um 
conceito equilibrado desta conquista do Direito do Trabalho. 
No sistema jurídico português, a ausência de definição legal 
torna essa tarefa mais complexa e oferece abertura para 
diversas formas de interpretação. Para justificar essa omissão 
na legislação, António Monteiro Fernandes (2014) utiliza-se 
do regime constitucional português que veda, no art. 57º da 



S U M Á R I O 
 

ISSN 1983-3830  -  Revista da ESMAT13 – Ano 8 – N. 8 – Março de 2018| 172 

Constituição da República Portuguesa2, a limitação do âmbi-
to de interesses da greve por meio de lei ordinária, expli-
cando que o legislador optou por não definir o expediente, 
pois se acredita que, agindo dessa forma, estaria limitando e 
encobrindo qualquer referência finalística acerca da greve. 
Tomando como base essa linha de raciocínio, o referido 
doutrinador concorda que o conceito de greve, no sentido 
jurídico, apenas atinge seu preenchimento por meio de 
comportamentos conflituais por intermédio da abstenção 
coletiva e concertada da produção laboral, por meio da qual 
os trabalhadores, em conjunto, utilizando-se do método de 
pressão, objetivam a concretização de determinado interesse 
comum (FERNANDES, 2014). 

Em um plano geral, a greve perfaz um movimento 
coletivo de perturbação no processo produtivo que promove 
a consequente sustação das atividades contratuais por meio 
do exercício coercitivo direto, com duração razoável de 
acordo com as especificidades de cada conjuntura laboral. 

No âmbito mundial, é possível visualizar a instau-
ração de três dimensões evolutivas da greve, quais sejam: 
delito, liberdade e direito. 

Em um momento embrionário, a greve era classi-
ficada como delito, ou seja, era considerada um ilícito penal e 
tinha como consequência uma punição criminal. Vemos tal 
tipificação no Código Penal Francês de 1810. No Brasil, é 
possível verificar menção expressa à ilicitude da greve no 
Código Penal de 1890 e na Constituição de 1937, esta que 
considerava a greve como atentado aos interesses da 
produção nacional. 

Avançando na linha de evolução temporal, surge a 

                                                 
2 Artigo 57º: 2. Compete aos trabalhadores definir o âmbito de interesses a 
defender através da greve, não podendo a lei limitar esse âmbito. 
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ideia da greve como uma ação proveniente da liberdade dos 
trabalhadores livres ou qualquer indivíduo. Ou seja, 
concebe-se a liberdade em uma valência negativa, de não 
prestar serviço. Assim, o trabalhador não comete um delito, 
mas sujeita-se a mora e a consequente demissão por justa 
causa. 

Especificando nosso raciocínio, enfatizamos a força 
que a greve tem para se alcançar melhores condições de 
trabalho, assim, o Estado começou a se preparar para efetivar 
o reconhecimento de tal instituto, pois era visível a evolução 
da greve a um nível de eficácia que nem o próprio Estado 
conseguiria obter (SOUZA, 2004).  

Então, chegamos ao ápice da evolução do fenômeno 
coletivo. Enquadramos a greve como um direito: 

  

A greve é, assim, um direito, pois se encontra previsto no 

ordenamento jurídico nacional. Exterioriza-se por intermé-

dio de um ato jurídico – a paralisação concertada do 

trabalho – praticado pelos grevistas (ZANGRANDO, 2008, 

p. 1512). 

 

Dessa forma, o trabalhador passa a ter amparo legal 
para paralisação dos serviços e não mais, apenas, exerce uma 
liberdade. Nesse estado de aperfeiçoamento não existe mora 
ou descumprimento de deveres atinentes ao trabalho por 
parte do empregado grevista. Por outro lado, existe, eminen-
temente, o exercício de um direito legitimado pelo sistema 
jurídico. A greve, portanto, passa a ser tutelada. 

Chegando ao auge do desenvolvimento do direito de 
greve, observa-se, no Brasil, a consagração da greve como 
um direito fundamental expresso na Carta Magna. Em 
diversos ordenamentos jurídicos do mundo detém o estado 



S U M Á R I O 
 

ISSN 1983-3830  -  Revista da ESMAT13 – Ano 8 – N. 8 – Março de 2018| 174 

de direito irrenunciável, como na Espanha e em Portugal no 
Código do Trabalho3. 

No momento de reconhecimento como um direito, 
observa-se a primazia do interesse do empregado, por meio 
de uma paralisação laboral lícita, em detrimento dos inte-
resses empresariais, tendo o trabalhador a margem legal para 
praticar essa ação. Trata-se, portanto, de conjuntura que 
transcende a concepção de liberdade e passa a ter a faceta de 
um direito que prevalece sobre a obrigação de cumprimento 
contratual (FERNANDES, 2014).  

Nesse sentido, Ronald Amorim e Souza (2004) desta-
ca que o exercício da greve afronta o empregador para que se 
alcance o cumprimento do contrato de trabalho. 

Portanto, vemos a doutrina de Jorge Leite obser-
vando, de maneira precisa, o desenvolvimento do expedien-
te, deixando de ser uma mera liberdade, mas surgindo como 
um direito: 

 
Mais do que um mero agere licitum, isto é, mais do que o 
exercício de uma mera liberdade imunizadora de respon-
sabilidade de ordem criminal ou civil extracontratual, a 
greve traduz-se num direito cujo exercício justifica a recusa 
temporária do débito do trabalhador (a prestação de 
trabalho) e paralisa, consequentemente, o crédito correspon-
dente do empregador. O núcleo essencial deste direito 
reside, assim, no poder do trabalhador de modificar 
transitoriamente o vínculo jurídico-laboral. Não se trata, 
pois, de um direito a uma prestação ou a uma atividade de 
outrem, mas de um direito de paralisação temporária de 
alguns dos principais efeitos do vínculo jurídico-laboral (o 
dever de prestar trabalho, o dever de obediência e outros 
aspectos conexos com o elemento da subordinação jurídica), 
paralisação que se impõe ao empregador (a outra parte do 

                                                 
3 Artigo 530: 3. O direito à greve é irrenunciável. 
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referido vínculo) colocado, para estes efeitos, numa posição 
de sujeição jurídica. (LEITE, 2004, p. 199-200). 

 

Por fim, ressaltamos que no âmbito do Direito Inter-
nacional a greve é reconhecida como direito, de maneira 
expressa, no Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais (ONU - 1966). No bloco econômico do Mercosul, 
nota-se o amparo ao direito de greve na Declaração Socio-
laboral de dezembro de 19984. 

 
3 ANÁLISE DA TEORIA GERAL DO ABUSO DE 
DIREITO 

 
A relação jurídica provém de um concurso ou 

oposição de interesses que causam impacto no mundo jurí-
dico. É ideal, nessas relações, que tais interesses andem em 
conjunto, em harmonia, inclusive com a coletividade. 

Dentro das relações jurídicas encontra-se o direito 
subjetivo que perfaz um poder, liberdade do indivíduo para 
realização de interesses por meio da garantia do direito 
objetivo. 

Diante da dinâmica social, anotamos que para 
exercer um direito de forma regular é necessário a obediência 
aos limites impostos pela ordem jurídica, inclusive os 
elementos axiológicos e valores consagrados. 

Dito isso, surge a possibilidade de tais direitos serem 
exercidos de maneira abusiva, ou seja, um exercício aparen-
temente regular, obedecendo as formalidades da lei, porém 

                                                 
4 Artigo 11: Todos os trabalhadores e as organizações sindicais têm garantido o 
exercício do direito de greve, conforme as disposições nacionais vigentes. Os 
mecanismos de prevenção ou solução de conflitos ou a regulação deste direito não 
poderão impedir seu exercício ou desvirtuar sua finalidade. 
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não realiza os interesses individuais do seu titular ou nega 
interesses sociais ou de terceiros. Isto é, utiliza-se do direito 
sem o real escopo. 

Cabe-nos, prioritariamente, buscar realizar uma 
breve explanação conceitual do abuso de direito própria-
mente dito. Tarefa complexa, visto que tal instituto comporta 
diversas interpretações. Inclusive, existe doutrina no sentido 
de que as diversas situações de abuso de direito não devem 
se encontrar positivadas, mas sim manter-se supralegais 
diante da amplitude do tema, pois poderá ocasionar a perda 
de sentido em caso de regulamentação legal, conforme Silvio 
de Salvo Venosa raciocina: 

 
A noção é supra legal. Decorre da própria natureza das 
coisas e da condição humana. Extrapolar os limites de um 
direito em prejuízo do próximo merece reprimenda em 
virtude de consistir em uma violação de princípios de 
finalidade da lei e da equidade. (VENOSA, 1988, p. 252). 
Nessa mesma direção, com pensamento contrário à 
sistematização legal do abuso do direito, temos o contributo 
doutrinário de Pedro Baptista Martins: 
Alguns autores costumam deter-se numa análise miúda das 
diversas legislações estrangeiras para surpreenderem 
adaptações parciais do abuso do direito a determinados 
institutos, tais como, entre outros, o pátrio poder, as relações 
de vizinhança, o direito de propriedade. Iludem-se, todavia 
os que pretendem extrair sistematicamente dessas disposi-
ções argumentos que venham em abono da doutrina do 
abuso do direito. Essas disposições esparsas e fragmentárias, 
em regra nada mais visam que significar que os direitos que 
definem não são ilimitados e, por isso mesmo, apressam-se 
em traçar-lhes os limites em que objetivamente se devem 
confiar. Desde que esses marcos divisórios não sejam 
respeitados, haverá falta e não abuso de direito. (MARTINS, 
1997, p. 79-80). 
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Conforme Cunha de Sá (2005), é importante observar 
que ato abusivo se distingue do ato ilícito. Embora ambos 
estejam no plano da antijuricidade, deve haver uma 
autonomia entre o ato abusivo e o ilícito. Enquanto a ilicitude 
se configura com a contradição entre o fato e a norma 
jurídica propriamente dita, o abuso se localiza em um ponto 
de interseção entre o ilícito e a licitude. Se reduzirmos o 
abuso ao ato ilícito deixaremos de tutelar situações com mera 
aparência de direito, que respeitam, segundo Castanheira 
Neves (1967), os limites axiológicos-formais, mas infringem 
os limites axiológicos-materiais. 

Em uma visão ampla, temos na doutrina espanhola 
que a ilegalidade é uma espécie da qual a ilicitude é um gê-
nero. Assim, o caráter ilícito de um ato decorre da contrarie-
dade ao Direito de modo geral. Por outro lado, a ilegalidade 
configura-se quando o ato fere um dispositivo legal espe-
cífico: 

 
Pero no es tampoco infrecuente entender que ilegalidade 
constituye uma espécie del género ilicitude sería, com 
carácter general, aquello contrario a Derecho; ilegal, lo 
opuesto a uma ley específica. De esta forma, cuando el 
Derecho se há plasmado em normas positivas, com 
independência de cuál sea su rango formal puesto que el 
concepto no alude a um rango específico, podremos hablar 
de ilicitude. Pero parece también evidente que la distición 
terminológica no expressa formas distintas de antijuricidad, 
sino exclusivamente de su causa u origen. (PRIM, 1996, p. 
91). 

 

Uma vez esclarecido esse ponto, aprofundando 
nosso raciocínio, para que possamos distinguir o ato abusivo 
dos demais, primeiramente, é preciso definir a conceituação 
de ato ilícito. Para isso, temos que nas palavras de Fernando 
Augusto Cunha de Sá:  
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O ato ilícito é, assim, o comportamento negador de espe-
cíficas orientações axiológico-normativas, é a conduta que 
contradiz concretas proibições de acção ou omissão, como 
reflexo do juízo de valor contido na norma e, por aí, o oposto 
do comportamento normativamente qualificado como 
obrigatório relativamente a uma certa situação concreta. 
(CUNHA DE SÁ, 2005, p. 499). 

 

Assim, podemos concluir que o abuso de direito é 
um ato ilícito, mas, detém característica peculiar quando da 
sua execução. É uma ação de um sujeito que exerce 
realmente um direito tutelado no sistema jurídico de maneira 
irregular, o que transforma, portanto, essa ação em uma 
ilicitude de caráter geral, porém, a prática desse ato ilícito 
detém uma ilusória licitude. É justamente essa aparente 
proteção jurídica que assinala o ato abusivo de direito como 
um tipo especial de ilicitude (JORDÃO, 2009). 

Deste modo, o rápido desenvolvimento e as conse-
quentes transformações advindas das relações sociais trazem 
novas conjunturas que não devem ser desamparadas pelo 
ordenamento jurídico. Por isso mesmo, a teoria do abuso de 
direito se apresenta como uma forma de minorar os efeitos 
negativos dessas fugazes modificações, pois regula e, de 
certa maneira, flexibiliza as normas que não acompanharam 
a evolução das interações sociais (SOUZA, 2004). 

Assim, constatamos que o exercício de um direito 
consagrado na legislação pode, em determinadas situações, 
ser nocivo aos direitos de terceiros, pois é possível que essa 
ação ofenda princípios norteadores do sistema jurídico. 

Denomina-se abuso de direito o uso não moderado, 
indevido, irregular ou anormal de um direito, capaz de 
ocasionar prejuízos a outrem. Ou pode, ainda, ser entendido 
como o desrespeito ao fim socioeconômico de um deter-
minado instituto do direito. 
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Observam-se duas teorias capazes de nortear a con-
ceituação do referido fenômeno jurídico. A teoria subjetiva 
era adotada no passado, preceituando que era necessário a 
evidência de que o sujeito de direito tinha a intenção de 
prejudicar terceiros, ou seja, era imprescindível a caracte-
rização da culpa e do dolo para a configuração do abuso. O 
exercício de um direito tem obrigações em seu conteúdo que 
devem ser respeitadas pelo seu titular: 

 
Abusa, pois, de seu direito o titular que dele se utiliza 
levando um maléfico a outrem, inspirado na intenção de 
fazer mal, e sem proveito próprio. O fundamento ético da 
teoria pode, pois assentar em que a lei não deve permitir que 
alguém se sirva de seu direito exclusivamente para causar 
dano a outrem. (PEREIRA, 1995, p. 430). 
 

Atualmente, predomina a teoria objetiva, a qual o 
elemento subjetivo não é mais fundamental e prevalece, por-
tanto, a necessidade de se ter como objetivo final o interesse 
da coletividade e a valorização da busca constante do bem-
estar social. 

 Dessa forma, conclui-se, de modo sintético, que o 
abuso de direito perfaz um desvio de finalidade. Nesse 
sentido, observa-se no âmbito do direito civil brasileiro, 
especificamente no artigo 187 do atual Código Civil do 
Brasil5, a previsão do abuso de direito sob a influência da 
teoria objetiva. Tecendo elogio à normatização civil, Ruy 
Rosado de Aguiar Junior (1995) destaca o abuso de direito 
como um dos princípios éticos do sistema jurídico.  

No presente estudo, que trata da greve que, por sua 

                                                 
5 Artigo 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 
boa-fé ou pelos bons costumes. 
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vez, detém uma certa controvérsia quanto a sua natureza 
jurídica, foi preciso adaptar-se a algumas vertentes da teoria 
geral do abuso de direito, como analisaremos adiante. 

A teoria interna, defendida por Castanheira Neves 
(1967) e Cunha de Sá (2005), sustenta que a aferição do abuso 
deve partir de dentro, internamente ao direito subjetivo, ou 
seja, se retira a natureza absoluta do direito subjetivo. Fala-
se, portanto, em limites axiológicos formais e materiais do 
direito subjetivo. Ou seja, extrai-se a abusividade de dentro 
do direito subjetivo, sendo o abuso aquele exercício que 
respeita os limites axiológicos formais, mas fere os limites 
axiológicos materiais, isto é, há no fundo a não realização de 
interesses. 

Lado outro, a teoria externa sustenta que o abuso de 
direito deve ser determinado por meio de critérios alheios, 
externos ao direito subjetivo. Menezes Cordeiro (1997) 
adepto dessa vertente externa, então determina a boa-fé 
como critério ideal para aferição da abusividade. E vai mais a 
fundo e propõe falar-se em abuso de posições jurídicas, por-
que atribuindo critérios externos de aferição de abusividade 
abre-se a oportunidade de outras prerrogativas serem 
também alvo de abusividades e, portanto, tuteladas pela 
teoria do abuso de direito.  

Em suma, reforçamos que estamos alinhados ao 
referido pensamento de Menezes Cordeiro (1997) ao afirmar 
a externalidade do direito subjetivo em relação à teoria do 
abuso de direito, pois não apenas os direitos subjetivos 
podem ser abusivos, mas também prerrogativas, faculdades, 
poderes, liberdades, direitos potestativos etc. Foi esse 
pensamento que fez surgir a nossa convicção para utilizar a 
teoria geral do abuso de direito ao expediente de greve. 

Diante do exposto, estabelecendo a externalidade do 
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direito subjetivo em relação ao abuso de direito e fixando a 
autonomia do ato abusivo em relação ao ato ilícito, é possível 
abarcar e tutelar um maior número de situações jurídicas que 
a própria lei em suas disposições não conseguiu acompanhar 
devido ao fugaz desenvolvimento social. 
 
4 CARACTERIZAÇÃO DO ABUSO DO DIREITO DE 
GREVE 

 
Como já mencionado, a greve é um conceito 

motivado pela necessidade de busca de interesses comuns. 
Contudo, ressalta-se que esse direito não tem caráter 
absoluto ou ilimitado. Tem como condição a luta por um 
interesse profissional legítimo. Nesse sentido, exemplifi-
cando, o sistema jurídico francês reconhece que a coalizão de 
empregados não pode ser exercida apenas por ações 
perversas contra atitudes políticas do empregador ou para 
contrariar a defesa nacional ou como forma de forçar a 
empresa a readmitir ou despedir um empregado (MARTINS, 
1997). 

Assim, partindo do pressuposto que a greve tem 
natureza de direito individual de exercício coletivo, ou seja, é 
um direito subjetivo, ela pode se enquadrar na teoria interna 
do abuso de direito, sem obstáculos. Porém, caso haja 
controvérsia sobre a greve ser ou não um direito subjetivo, a 
solução para aplicar a teoria geral do abuso de direito se 
encontra no pensamento de Menezes de Cordeiro (1997) ao 
propor que o abuso pode ocorrer em outras prerrogativas, 
pensamento este que não se contrapõe a já aludida teoria 
interna do abuso, porque o próprio Cunha de Sá (2005), 
defensor da teoria interna, deixou essa possibilidade em 
aberto, o que torna mais uma vez o caminho livre para se 
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aplicar a teoria geral do abuso de direito em situações de 
greve. 

Outrossim, aprofundando, ressalta-se que a função 
social perfaz um elemento interno, intrínseco material do 
direito subjetivo, porque, como já exposto, os direitos devem 
ter uma razão de ser na sociedade. Essa solidariedade, essa 
funcionalização, é uma tendência da modernidade do 
mundo jurídico. Aliás, o enquadramento da função social 
dentro ou fora do direito subjetivo pode, inclusive, tornar-se 
irrelevante, porque, para Menezes de Cordeiro (1997), 
defensor da teoria externa, a qual não nos contrapomos, a 
ofensa ao fim social também ocasiona abuso. 

Portanto, temos que é preciso seguir, em grande 
parte, a teoria interna por melhor se adaptar ao critério que 
propomos para aferir a abusividade da greve, qual seja, a 
função social. Observando-se, mais uma vez, que não é 
cabível fazer oposição à aferição da abusividade por meio de 
critérios externos, pois no estudo do abuso de direito é 
preciso encontrar e medir ideologias. É o que se busca. 

Assim, em prol da eficiência, de abarcar e tutelar o 
maior número de situações jurídicas que o fugaz desen-
volvimento social proporciona e que, às vezes, a lei não 
consegue acompanhar, devemos concordar com aspectos 
tanto da teoria interna quanto da teoria externa, pois, tais 
vertentes teóricas não se anulam quando nos remetemos à 
greve e à sua função social, bem como há doutrinas em 
ambas as vertentes teóricas que concordam na relatividade 
do direito subjetivo. 

Portanto, por ser a greve um direito individual de 
exercício coletivo e um fato jurídico proveniente de uma 
relação jurídica de trabalho, vemos a possibilidade de aferir 
uma possível abusividade no seu exercício por meio da 
teoria geral do abuso de direito. 
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Diante dessa possibilidade de aplicação da teoria 
geral do abuso de direito, propomos a utilização da função 
social como mais um critério de aferição de uma abusividade 
no exercício de greve, pois se encontramos a justificação 
social como respaldo para garantir a greve como um direito, 
nada impede que encontremos a abusividade por meio do 
ferimento deste critério. Acreditamos que a função social 
reafirma a essência coletiva da greve. 

É preciso destacar que a ideia de limitação por meio 
da função social surgiu com a necessidade de se alcançar 
uma igualdade substancial. Isto é, nasceu a obrigação de se 
olhar para o desenvolvimento social. Miguel Reale (1984) 
ensina que a função social é uma conexão essencial entre o 
valor do indivíduo e o valor da coletividade. Dessa forma, a 
busca pela igualdade substancial é mais eficaz. No contrato, 
asseguram trocas úteis e justas, mantendo a autonomia con-
tratual, pois, apenas há um temperamento desse princípio 
contratual, não ocorrendo a aniquilação de liberdades, pois o 
olhar social remedia e nos traz a natural liberdade. Ainda, 
ressalta-se que o contrato é um instrumento do desen-
volvimento social que precisa ser sustentado, especialmente 
o contrato de trabalho. 

Observa-se que a função social detém uma dupla 
eficácia, a eficácia inter partes e a ultra partes. A primeira 
incidindo seus efeitos em prol da igualdade substancial entre 
os polos, tutela direitos fundamentais do ser humano, 
direitos que o indivíduo tem em relação ao Estado, e que 
agora têm que ser obedecidos em relação aos entes contra-
tantes, ou seja, sofreram uma horizontalidade, enquanto a 
segunda eficácia, ultra partes, diz respeito ao dever de o 
contrato não causar prejuízos a terceiros e à sociedade, ou 
seja, o contrato deve se harmonizar com tais interesses. Desse 
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conceito vemos os aspectos negativos e positivos do contrato 
(GODOY, 2012). 

Portanto, o contrato de trabalho também pode 
exercer uma função social, tendo em vista que o trabalho é 
um direito social, bem como pela própria essência do em-
prego onde se busca sempre uma igualdade e o respeito à 
dignidade da pessoa humana. 

Assim, a greve por mais que seja definida como um 
conflito e possui um caráter traumático, quando exercida de 
maneira regular, lícita e sem abusividades, detém uma 
grande importância no que diz respeito à continuidade da 
relação de trabalho e à busca pela igualdade substancial. 

Dito isso, foi possível notar que no cenário jurídico 
atual há uma convergência no sentido da funcionalização do 
direito, no sentido de que qualquer direito ou prerrogativa 
deve obedecer uma função que almeje sempre um fim social. 
Dessa forma, visualizamos a tutela de direitos subjetivos 
quando estes são instrumentos do desenvolvimento social 
dentro de um cenário onde a igualdade substancial deve se 
sobressair. 

Deste modo, reafirmamos que o exercício de um 
direito não pode ter uma faceta insensível à sociedade, pois é 
nesta que ele se coloca. A nova concepção, a função social, 
estabelece a atenção aos valores da sociedade como um todo, 
sendo assim um princípio do direito que se intromete em 
benefício de terceiros alheios, além, é claro, da atuação no 
âmbito das partes envolvidas. Enquadrando, vemos na greve 
um caráter eminentemente coletivo, por isso mesmo, o seu 
exercício guarda estreita relação com a função social do 
direito. 

Dentro dessa concepção é possível encontrar os limi-
tes internos e externos do expediente. Estes dizem respeito 
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ao conflito entre o direito constitucional de greve e outros 
direitos consagrados na Constituição. Assim, deve ocorrer 
uma cooperação entre estes direitos para que o caso concreto 
satisfaça a busca constante do bem comum. Porém, em prol 
do bem-estar, em determinadas situações poderá haver o 
sacrifício de um direito constitucional em detrimento de 
outro de igual valor. Visualizamos nitidamente essa coope-
ração entre garantias constitucionais quando a greve incide 
em área profissional que envolve serviço essencial à popu-
lação. Por outro lado, quanto aos limites internos, surgem da 
própria noção de greve, ou seja, da delimitação do seu 
conceito e princípios atinentes.  

Por fim, repita-se, é importante ter cuidado para que 
a teoria do abuso de direito não desfigure a essência do 
expediente, tendo em vista que o elemento da pressão, o 
direito de prejudicar do grevista e a ausência de limites 
quanto à proporcionalidade dos atos grevistas podem se 
revelar como pontos que merecem ponderação. 

 
5 CONCLUSÃO 

 
Ao final dessa investigação, após comparações, inter-

pretações, análises, exames de cada situação objeto de dis-
cussões na doutrina e jurisprudência, foi possível chegar a 
algumas conclusões pontuais.  

A greve é um direito consagrado no nosso ordena-
mento jurídico e detém status de direito irrenunciável no 
sistema jurídico português. Além disso, nota-se que um dos 
principais motivos para a consagração da greve como um 
direito foi a grande capacidade para se alcançar soluções em 
conflitos laborais. Portanto, a enorme eficácia para extrair 
resultados positivos foi um dos fatores para tal reconhe-
cimento pelo Estado. 
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Sendo assim um direito reconhecido, a greve pode, 
em determinadas ocasiões, ter um caráter abusivo por meio 
de atos praticados pelos trabalhadores ou sindicatos, pois 
não se trata de um direito absoluto e, por isso, encontra 
limites no seu exercício. 

Constata-se que a greve é um movimento que tem 
em seu conteúdo o direito de prejudicar, ou seja, existe um 
caso excepcional de permissão da autotutela atribuído aos 
trabalhadores em busca da defesa ou conquista de condições 
laborais. Porém, caso um outro direito constitucional esteja 
presente na situação de greve, em razão dos limites externos, 
é necessário avaliar e equilibrar cada caso concreto dando 
prioridade à busca constante do bem-estar social por meio da 
teoria do abuso de direito e do procedimento de hierar-
quização dessas prerrogativas. 

Dessa maneira, em determinadas conjunturas, a 
prestigiada teoria geral do abuso de direito emanada do 
Direito Civil apresenta-se como uma ferramenta que 
colabora para esclarecer a abusividade da greve, porém, é 
necessário que exista uma ponderação na aplicação, uma vez 
que estamos diante de um direito constitucional. Portanto, 
visualizamos que é perfeitamente possível utilizar a teoria do 
abuso de direito como uma forma de nortear certas situações. 

Isto posto, visualizamos que a função social do 
contrato deve ser aplicada às relações laborais, visto que, 
conforme essência da função social, o trabalho é por si um 
elemento social e constante na vida dos indivíduos, sendo 
necessário a busca pela igualdade substancial entre os polos 
e o respeito à sociedade na execução do referido contrato. É 
preciso humanizar cada vez mais o Direito do Trabalho. 

Portanto, por meio do Direito Civil, encontramos na 
teoria geral do abuso de direito, mais um critério adequado, 
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adotando ideais da exposta teoria finalista, para deter-
minação da abusividade de greve, qual seja: a função social 
do contrato de trabalho. Justificamos essa adequação na 
aptidão que o referido parâmetro tem para tutelar situações 
inter partes e ultra partes, além de que o direito é essen-
cialmente social, não podendo estar insensível às neces-
sidades sociais. 

O abuso de direito, portanto, trata-se de exercício de 
direito de modo irregular por meio do desvio de finalidade 
daquele direito. Detém como característica a aparente licitu-
de na execução de um direito. Fere, dessa forma, a função 
social do direito que tem em seu conteúdo o interesse cole-
tivo, bons costume e a boa-fé. Assim sendo, a greve pode 
tornar-se abusiva com a ofensa desses fundamentos. 

Diante de todo o exposto, apuramos que a teoria do 
abuso de direito tem papel importante no amparo às novas 
conjunturas derivadas das fugazes transformações sociais. É 
imprescindível dar a finalidade correta à greve e seus 
princípios basilares, pois esse movimento operário tem como 
objetivo substancial a busca incessante pelo bem comum e 
uma democracia cada vez mais próxima do seu significado. 
 
LE DROIT CONSTITUTIONNEL DE GRÈVE DANS L’OPTIQUE DE 
LA THÉORIE GÉNÉRALE DE L’ABUS DE DROIT 
 
Rafael Cirilo Avellar de Aquino 
 
RÉSUMÉ 
Cet article apporte comme importance le dilemme sur l’application de la 
théorie générale de l’abus de droit au droit de grève, pour objectif de 
contribuer à la recherche incessante du critère idéal pour mesurer l’abus 
de droit de grève. Le débat apparaisse, surtout, parce qu’il s’agit d’un 
droit constitutionnellement garanti, ce qui donne ou pas la possibilité de 
sa relativisation devant les autres droits. Pour atteindre ces objectifs, ce 
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travail fait appel au droit comparé, en apportant des situations pratiques 
et des doctrines étrangères, principalement la portugaise. 
 
Mots-clés: Grève. Abus de Droit. Droit du travail. Droit constitutionnel. 
Droit civil. Fonction Sociale. 
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SÍNDROME DE BURNOUT:  

os efeitos nos trabalhadores  

no ambiente de Call Center 

 

Flávia Moriconi Corrêa de Lucena1 
 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

A sociedade tem sido um marco constante de trans-
formação decorrente da evolução tecnológica, resultante da 
globalização da economia, aumento da concorrência, a acen-
tuada cobrança por produtividade cada vez mais rápida, a 
reforma do modo de trabalho e produção e a exigência da 
redução dos custos. Por estarmos em uma época moderna, 
em que a sucessão dos fatos externos acontece de forma qua-
se que imediata, acaba por refletir no desenvolvimento emo-
cional e psicológico das pessoas, fazendo com seus conflitos 
não consigam ser resolvidos a tempo da próxima mudança. E 
esta junção de fatores e sentimentos faz com que o trabalha-
dor esteja cada vez mais preocupado com seu trabalho e pré-
disposto ao cometimento de doenças ocupacionais.  
 Percebe-se que na sociedade contemporânea o traba-
lhador passa a maior parte de sua vida dedicando-se mais ao 

                                                 
1 Pós-graduada em Direito Material e Processual do Trabalho pela Escola 
Superior da Magistratura do Trabalho – ESMAT 13. Advogada. Gra-
duada em Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ. 
Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Federal da 
Paraíba – UFPB. 
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ambiente laboral do que ao próprio convívio familiar e de 
amigos, empregando sua força, energia, esforços e tempo ao 
trabalho. Sabendo disso, as empresas de Call Center, para 
melhorarem seu desempenho e se conservarem no patamar 
de imposições da economia globalizada, estabelecem uma 
pressão excessiva sobre os trabalhadores, procurando sem-
pre os melhores e maiores resultados em uma competição 
acirrada de números e índices, impondo a seus empregados 
ritmos excessivos de horas extras, aumento da carga de 
trabalho e pressões psicológicas para que atinjam metas 
abusivas e desproporcionais que são impossíveis de serem 
cumpridas, exigindo que eles se mostrem cada vez mais 
produtivos.  
 A partir do acompanhamento dessas mudanças no 
ambiente laboral e com exigências cada vez maiores dos 
processos produtivos, passou-se a compreender a relação 
entre saúde e trabalho, pois com o ritmo frenético das 
mudanças e a falta da estabilidade, os trabalhadores têm sido 
levados a uma constante adaptação que gera apreensão e 
ansiedade. E toda essa tensão e estresse têm elevado o índice 
de diagnóstico de doenças mentais relacionadas ao ambiente 
laboral. Quando esses sintomas viram crônicos, os chamados 
estressores ocupacionais, emocionais e interpessoais, podem 
levar à Síndrome de Burnout, que é conhecida como a 
síndrome do esgotamento profissional, na qual a pessoa tem 
a sensação de “estar acabado” ou estar “queimando-se” e é 
caracterizada pela manifestação inconsciente de esgotamento 
profissional e tem como fator desencadeante o meio am-
biente do trabalho. 
 Atualmente, esta síndrome está mais presente no 
ambiente laboral em decorrência da existência profissional 
de relações sociais complexas devido à subsistência e concor-
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rência. E o trabalhador que era muito comprometido 
emotivamente com seu trabalho, em determinado momento, 
consome-se de uma maneira, que desiste e perde totalmente 
sua energia, desinteressando-se pelo labor, tornando qual-
quer esforço inútil e sem graça. 
 A justificativa deste estudo foi avaliar o nível de 
estresse psíquico, emocional e físico dos operadores de um 
Call Center, na cidade de João Pessoa, na Paraíba, identi-
ficando o acometimento da Síndrome de Burnout nos opera-
dores neste setor e os seus reflexos na seara trabalhista e no 
mundo jurídico. Buscou-se, dessa forma, a partir deste 
paradigma, compreender o caráter incompatível do ambiente 
de trabalho saudável e proteção do trabalho digno impostos 
pela Constituição de 1988 e as empresas de Call Center.  
  
2 SÍNDROME DE BURNOUT  
 

Segundo De Massi (1999), o pintor David, ao tratar o 
trabalho de forma solidária, teria perguntado como desejaria 
ser retratado, antes de pintar o famoso quadro equestre de 
Napoleão. “Sereno, sobre um cavalo irado”, teria sido a 
resposta do imperador Napoleão. Alguns trabalhadores, ao 
contrário do Imperador, se expressam como cavaleiros irados 
sobre cavalos serenos, pois são dominados pela competição 
global, pela produtividade, pela concorrência, pela eficiência 
e se tornam pessoas agitadas. 

Conforme Oliveira (2011, p. 52), “o incremento da 
produção em série deixou à mostra a fragilidade do homem 
na competição desleal com a máquina; ao lado dos lucros 
crescentes e da expansão capitalista, aumentavam paradoxal-
mente a miséria, o número de doentes e mutilados, dos 
órfãos e de viúvas, nos ambientes sombrios de trabalho”. 
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Dessa forma, para poder sobreviver e competir de forma 
desleal com as máquinas e suas engrenagens e motores cada 
vez mais acelerados, os trabalhadores eram obrigados a zelar 
pela sua própria saúde, tendo que agir e produzir cada vez 
mais rápido. E devido ao crescimento econômico e pela 
selvageria do capitalismo, a preservação da qualidade de 
vida foi deixada de lado e imperou a degradação do am-
biente laboral, começando, assim, o estresse e o esgotamento 
laboral.  

A psicóloga Christina Maslach (1982) retratou a 
síndrome como esgotamento emocional, despersonalização e 
baixa realização pessoal que é acometida em trabalhadores 
que desenvolvem atividades em condições estressantes e 
com alto nível de exigência, responsabilidade e perfeccio-
nismo. Desse modo, a Síndrome de Burnout se entende como 
o estado de exaustão extremo de algo que se queima como 
uma combustão física e emocional, em que se exige de forma 
radical resultados por parte do trabalhador, consumindo 
suas energias. 

Comumente se associa a Síndrome de Burnout ao 
estresse, depressão, desânimo, a fadiga ou alienação, mas 
isso não corresponde ao sentido literal que o termo expressa, 
pois o que desencadeia os sintomas de tal doença são as 
condições estressantes no ambiente de trabalho decorrentes 
de exaustivas demandas, a insatisfação com o resultado 
negativo por muitas vezes não alcançar as metas impostas, 
por esforços demasiadamente desproporcionais e elevados 
ao longo de um período e envolvimento emocional com todo 
esse ambiente (IACOVIDES et al., 2003). 

Conforme preleciona Benevides-Pereira (2013), “a 
Síndrome de Burnout gera malefícios tanto no nível pessoal, 
como familiar, social e principalmente profissional, sendo 



S U M Á R I O 
 

ISSN 1983-3830  -  Revista da ESMAT13 – Ano 8 – N. 8 – Março de 2018| 195 

resposta ao estresse ocupacional crônico que acaba refletindo 
em consequências negativas”.  

O conceito ainda é complexo, fazendo com que os 
especialistas não cheguem a uma definição única, mas é 
unânime em dizer que não se trata de depressão nem de 
estresse e sim de uma resposta ao estresse laboral crônico, 
pois envolve condutas e atitudes desfavoráveis quando se 
trata de algo ligado ao trabalho, tais como: clientes, chefes, 
usuários, colegas e ambiente de trabalho. É uma situação 
progressiva, de modo subjetivo, que ao longo do tempo 
reflete em problemas de diretrizes físicas e emocionais ao 
trabalhador e à empresa. Diferencia-se bem do estresse e 
depressão, pois nestes há um esgotamento individual que 
interfere unicamente na pessoa e na Síndrome de Burnout as 
condutas negativas refletem no trabalhador e na empresa, 
uma vez que se julga que o lado humano do trabalho não é 
considerado. 

O processo de conhecimento da síndrome pode levar 
anos para ser diagnosticado, pois são diversos sintomas que 
aparecem durante a etapa inicial e cada pessoa reage de uma 
maneira emocional diferente, devendo se levar em conta a 
estrutura emocional, o vínculo de emprego, as pressões 
sofridas, o ambiente laboral e as condições físicas e psíquicas 
de cada um. Dessa forma, o quadro sintomático é dife-
renciado para cada um e pode se manifestar de formas 
diferentes dependendo do grau de estresse e função exercida.  

Essa síndrome não se manifesta por um sintoma 
isolado, mas sim, por um conjunto de sinais e sintomas 
reunidos em três dimensões diferentes (exaustão emocional, 
despersonalização e baixa realização no trabalho), mas inter-
relacionadas. Ela se desenvolve gradativamente e não como 
uma pronta resposta ao estresse imediato. A constante 
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exposição à frustação favorece para o esgotamento emocio-
nal, gerando raiva pela situação e a falta de interesse pelo 
trabalho, o que leva o indivíduo a se afastar da causa do 
problema, por isso é também conhecida como a Síndrome da 
Desistência.  
 A primeira dimensão começa pela exaustão emocio-
nal, podendo ser física, psíquica ou ambas, que trata das 
sensações relacionadas ao trabalho e das atividades a este 
relacionada. É considerada como o núcleo da doença e é 
caracterizada pela falta de energia e entusiasmo e pelo 
sentimento de esgotamento dos recursos. Junto a esses 
sintomas, podem-se agrupar os de tensão e frustação, pois os 
trabalhadores passam a perceber que já não conseguem ter 
mais energia como antes para dar um apoio e assistência aos 
seus clientes (CARLOTTO; CÂMARA, 2008; LIMA et al., 
2007).   
 A despersonalização é caracterizada pela insensibili-
dade ou indiferença diante do público, diminuição do 
envolvimento no trabalho e, muitas vezes, condutas cínicas e 
de dissimulação afetiva. Em dado momento ao longo do 
trabalho, a pessoa sofre tanta tensão emocional e estresse 
crônicos provocados tanto por condições psicológicas des-
gastantes, trabalho físico e emocional extremo que acaba 
desenvolvendo baixa concentração, cansaço físico, mental e 
emocional ao ponto de não conseguir mais desenvolver suas 
atividades laborais. Estes sintomas são imediatos após a 
instalação do cansaço emocional. O trabalhador passa a 
tratar tanto as pessoas próximas como os clientes de forma 
distante e impessoal, como se nada tivesse importância 
(BENEVIDES-PEREIRA, 2004, p. 84 – 85). 
 E a última dimensão se dá pela baixa realização no 
trabalho, que é uma autocrítica de como o trabalhador se vê. 
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Ele torna-se insatisfeito com seu desenvolvimento profis-
sional, achando que nada vale a pena, como se ele não tivesse 
mais competência e êxito em nada que fizesse é como se 
tornasse um ente negativo no ambiente do trabalho 
(CARLOTTO; CÂMARA, 2008; LIMA et al., 2007).   
 As consequências da síndrome têm efeitos negativos 
para a organização, para o indivíduo e para sua profissão, 
pois ocorre diminuição na qualidade do trabalho por falta de 
paciência, mau atendimento e condutas equivocadas e 
muitas vezes acidentes devido à falta de atenção e concen-
tração.   
  
3 CARACTERIZAÇÃO DA SÍNDROME DE BURNOUT 
COMO DOENÇA DO TRABALHO 
 
 O trabalho não se resume apenas ao princípio de 
realização pessoal e de importância econômica para o empre-
gado, ele também se apresenta como um gerador de estresse. 
O ambiente laboral, por ser onde o trabalhador passa a maior 
parte do seu tempo, contribui de forma essencial para a sua 
saúde mental. E devido à suma importância do tema foi 
elevado a direito social de natureza constitucional, sendo de 
cumprimento obrigatório para o empregador. Não obstante, 
é comum se verificar em vários ramos do trabalho, um 
ambiente totalmente ofensivo e gravoso ao trabalhador. 
 Conforme, Fiorillo (2004, p. 22-2), as condições em que 
o trabalho é exercido tem relação direta com sua saúde, 
afirmando que: 
 

Constitui meio do ambiente do trabalho o local onde as 
pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam 
remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubri-
dade do meio e na ausência de agentes que comprometem a 
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incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, indepen-
dente da condição que ostentem. 
 

 Já segundo Dejours (1992, p.120): 
 
A organização do trabalho é com certeza um fator para 
desencadear doenças ou distúrbios mentais nos trabalha-
dores, pois ela exerce uma ação sobre o trabalhador, cuja 
reação se dá sobre o aparelho psíquico, que em certas  
situações faz surgir um sofrimento que pode ser atribuído ao 
choque entre uma história individual, portadora de projetos, 
de esperanças e de desejos, e uma organização do trabalho 
que o ignora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
A todos os trabalhadores é assegurado um ambiente 

de trabalho saudável, tanto do ponto de vista físico como 
mental, sendo dever do empregador e do tomador de serviço 
proteger seus colaboradores, impedindo, dessa forma, que 
ações gerem danos de natureza moral ou emocional. 
Portanto, se o trabalhador desenvolver Síndrome de Burnout 
devido à pressão moral organizacional, poderá pleitear a 
rescisão indireta de trabalho, sem exclusão de todas as 
verbas que lhe são devidas ou se lhe for mais conveniente, a 
manutenção do emprego, com base na estabilidade 
provisória prevista na Lei 8.213/91, em seu art. 118, cabendo 
ainda reparação tanto na esfera material como moral (REIS; 
LIMA, 2015). 

Por se tratar de uma doença da mente e psíquica, 
considerada doença ocupacional, muitos consideram a 
Síndrome de Burnout um acidente de trabalho, visto que se 
trata de um distúrbio de ordem laboral em relação à aptidão 
para o empregado exercer suas funções de forma temporária 
ou permanente. Ela relaciona-se com as condições de 
realização do trabalho, que é a principal causa do estresse 
laboral.  
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Conforme Kemmelmeier e Silva (2011, p. 07-08), os 
reflexos jurídicos aparecem quando: 

 
Os reflexos jurídicos trabalhistas aparecem quando o em-
pregador ou seu representante não cumprem a responsa-
bilidade de zelar pela saúde de todos os funcionários da 
empresa, não identificando possíveis irregularidades, enfer-
midades e desequilíbrios no ambiente laboral, bem como 
quando não realizam os devidos procedimentos para 
identificação e tratamento de trabalhadores adoecidos.  

 
O que ocorre muitas vezes, é que a negligência na 

observância de tais preocupações pela empresa gera a 
sobrecarga e pressão nos funcionários o que acaba levando 
ao adoecimento e estes são impedidos de se afastarem para o 
devido tratamento ou sequer têm reconhecido que estão 
doentes. (KEMMELMEIER; SILVA, 2011, p.07-08).  

Dessa maneira, é de responsabilidade do empregador 
zelar pela manutenção da saúde e do bem estar do meio 
ambiente do trabalho para que o empregado exerça um 
trabalho digno e sadio e também é de sua responsabilidade 
encaminhar ao tratamento médico adequado e especializado 
ao que o trabalhador será submetido, não se esquivando de 
sua responsabilidade. E deve-se punir o empregador que não 
agir com posturas éticas e condizentes com o contrato e meio 
ambiente do trabalho.  

Segundo entendimentos Jurisprudenciais do Tribunal 
Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
quando reunidos todas as provas e laudos periciais, gerando 
o nexo causal que caracteriza a execução do trabalho ao 
estresse e que tem como consequência a doença, a Síndrome 
de Burnout é ensejadora de indenização tanto moral como 
material.  
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4 A SÍNDROME DE BURNOUT EM UMA EMPRESA DE 
CALL CENTER DE JOÃO PESSOA/PB 
 
 Um dos setores que mais crescem na atualidade em 
relação ao número disponível de vagas de trabalho, é o de 
operadores de Call Center, pois devido à necessidade das 
empresas em se manterem no mercado cada vez mais 
competitivo, investem na contratação em massa de mão de 
obra.  
 O estresse relacionado ao serviço de Call Center está 
associado à carga horária prolongada e sem intervalos 
corretos, ao desgaste físico e psíquico para o atingimento das 
metas impostas, acúmulo de funções nas atividades diárias, a 
tensão emocional e o atendimento diariamente de pessoas de 
temperamentos diversificados. 
 O trabalho dos operadores de Call Center se mostra 
muito importante na sociedade contemporânea, pois a me-
diação deles se encontra em praticamente todas as relações 
consumeristas, tais como: reclamações e serviços de telefonia 
fixa e móvel, de internet, de TV a cabo, de lojas físicas e 
online, transações bancárias, planos de saúde, companhias de 
seguros, entidade de previdência, indústrias de alimentos, 
indústrias de cosméticos, redes hoteleiras, agências de 
turismo, editoras e jornais, hospitais, entre outros. Dessa 
forma, a maioria dos serviços depende da intermediação de 
uma central de Call Center e as lacunas técnicas existentes na 
preparação e suporte desses trabalhadores, muitas vezes, 
apresentam um empecilho à plena satisfação dos clientes, 
induzindo assim a uma visão deturpada e depreciativa em 
relação aos tele atendentes.   

A falta de preparo e treinamento do operador por 
parte da empresa para a solução dos diversos problemas que 
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lhe são apontados, como impaciência dos clientes, a 
excessiva lista de perguntas e confirmações de dados e as 
inúmeras transferências de ligações para outro setor mais 
especializado, faz com que esses profissionais se tornem 
meras engrenagens do atendimento telefônico, se tornando 
invisível como ser humano, sendo apenas uma “máquina” 
atrás do telefone que tem que estar pronta para resolver 
qualquer conflito e insatisfação existente, sendo totalmente 
negligenciado em sua condição humana. Dessa forma, eles 
acabam absorvendo sentimentos desfavoráveis e assimilando 
um estresse que não é deles. E além da pressão exercida 
pelos clientes, sofrem pressão de seus supervisores para 
cumprirem metas e ser cada vez mais eficientes e rápidos. 
Diante desse quadro de invisibilidade por parte dos clientes 
e da pressão sofrida por excessivas metas, baixos salários, 
alta rotatividade, controle do uso de sanitários, carga 
excessiva de horas de trabalho e exigências por um trabalho 
mais robotizado, que a Síndrome de Burnout é extremamente 
comum nesses trabalhadores.  
 Conforme preleciona Silva (2013, p.230): 

 
Atualmente, o número de casos da Síndrome de Burnout em 
empresas vem crescendo, em decorrência da incrementação 
de grandes mudanças organizacionais que acompanham a 
reestruturação produtiva. Nessas alterações, os trabalha-
dores são constantemente pressionados para atingir metas 
cada vez mais elevadas, adquirindo caráter extenuante e 
podendo levar ao esgotamento profissional.  

 
A Síndrome de Burnout tem sido objeto de inúmeras 

ações trabalhistas e umas das categorias na qual mais cresce 
este número de processos na Justiça do Trabalho é de 
operadores de Call Center, pois, na maioria dos casos, eles 
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têm seus direitos violados, seja pelo cliente que terceirizou o 
serviço de atendimento ou pela própria empresa que o 
contratou.  
 Ao se analisar os operadores em questão, percebe-se a 
facilidade que eles têm em desenvolver esta Síndrome, pois 
este ambiente se mostra repleto de situações e sensações 
desencadeadoras do estresse laboral e geralmente o perfil 
dessa classe é de jovens inexperientes que usam a função 
para se inserir no mercado de trabalho devido à falta de 
exigências para contratação. Desse modo, se mostram 
pessoas despreparadas para confrontar a rotina intensa de 
pressões e desgastes da atividade. A partir dessas razões, 
surge a necessidade de observar os reflexos na qualidade de 
vida destes operadores, principalmente, no tocante a sua 
saúde laboral, pois a rotina em que são submetidos pode 
levar a vários problemas psíquicos.  
 Levando em consideração tudo o que foi explanado 
neste artigo, o presente estudo tem como objetivo constatar a 
incidência da Síndrome de Burnout nos operadores de uma 
empresa de Call Center, em João Pessoa,  que conta com dois 
polos.   
 
4.1 ESTUDO E REFLEXOS DA SÍNDROME DE BURNOUT 
NOS OPERADORES DE CALL CENTER DA EMPRESA 
ANALISADA 

 
 O presente estudo teve uma amostra composta por 20 
operadores e 1 Auxiliar de Recursos Humanos de Call Center, 
da cidade de João Pessoa, na Paraíba. A coleta de dados foi 
realizada por meio de uma entrevista com a Auxiliar de RH 
da empresa e de um questionário sócio demográfico conten-
do perguntas semiestruturadas e do MBI (Maslach Burnout 
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Inventory), aos 20 operadores, em que por meio deste são 
identificadas sintomatologias específicas da síndrome de 
Burnout. O questionário foi aplicado de forma anônima, pois 
os envolvidos não quiseram ser identificados por medo de 
represália por parte da empresa. Assim sendo, foi disponi-
bilizado um link contendo o questionário online, em que os 
participantes responderam de forma automática e sem 
identificação.  
 O diagnóstico da síndrome se dá com a obtenção de 
um alto nível de exaustão emocional e despersonalização e 
um baixo nível de realização profissional. Desse modo, o 
enquadramento do profissional nos três critérios dimensio-
nais indica a existência da síndrome (MENEGAZ, 2004). 
 
4.1.2  Resultado e Discussão 
  
 Os dados foram compilados e tabulados de forma 
quantitativa e analisados à medida que eram respondidos em 
Planilha Excel, na qual foi realizada a análise de incidência 
percentual dos fatores de ocorrência da Síndrome de Burnout 
nos operadores e a seguir foi feita uma análise da entrevista 
de forma qualitativa, visando identificar os fatores mais 
desgastantes no trabalho e repercussões dessa condição 
sobre o bem-estar psicológico dos trabalhadores.  
 
4.1.2.1 Análise Sócio-Demográfica 
 
 A maioria dos operadores encontra-se na faixa etária 
entre 20 a 40 anos (65%), por ser geralmente o primeiro 
emprego e uma porta de entrada para o mercado de traba-
lho. Em relação ao nível de escolaridade, percebe-se que 70% 
têm nível médio e apenas 30% possui nível superior. Quanto 
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ao sexo dos operadores em questão, dos 20 que participaram 
da pesquisa, verifica-se que 30% são do sexo masculino e 
70% são do sexo feminino, demonstrando uma predomi-
nância feminina na profissão exercida pelos operadores. Em 
relação ao estado civil dos entrevistados, observou-se que 
apenas 15 % são divorciados e 35% são casados e a grande 
maioria, 50%, é solteira, por ser uma profissão de pessoas 
jovens. A questão que aborda sobre o turno de trabalho que 
os operadores exercem em sua jornada, demonstra que 30% 
entre os 20 operadores entrevistados trabalham no turno da 
manhã ou no turno da tarde, 25% no turno da noite e 
somente 15%, de madrugada, em que tem a maior propensão 
a ficar estressados devido à mudança do relógio biológico. 
Nota-se a predominância dos participantes no horário 
diurno.  
 Em relação ao tempo de trabalho na empresa, 
constata-se que a maioria dos operadores participantes da 
pesquisa exercem a função na empresa há, aproxima-
damente, um ano, representando cerca de 50% e entre 13 a 18 
meses, este número caiu para 35% e abaixo de 6 meses, esse 
número é de apenas 10%. Percebe-se uma redução signifi-
cativa nos percentuais dos períodos acima de 19 meses (5%), 
pois existe uma alta rotatividade nesse setor, já sendo 
conhecida por ser uma ocupação temporária e não uma 
profissão. A questão que aborda sobre o tempo na função de 
operador de Call Center, percebe-se que não houve mudança 
significativa em relação ao tempo que o operador está na 
empresa, acreditando, dessa forma, que a maior parte exerce 
essa função pela primeira vez e os números praticamente se 
repetiram, sendo abaixo de 6 meses (10%), de 7 a 12 meses 
(55%), de 13 a 18 meses (30%) e acima de 19 meses, somente 
5%.  
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 E, para finalizar esta etapa, a jornada da maioria (40%) 
é de 6 horas corridas ou 6 horas com intervalo de 15 minutos 
(40%). Quanto ao atestado médico, 50% já apresentaram 
atestado médico e 25% apresentaram atestado por tempo 
superior a 15 dias, demonstrando, desse modo, que é uma 
profissão que gera um alto índice de doenças.  
 
4.1.2.2  Análise do questionário MBI (Maslach Burnout 
Inventory) para verificar a incidência da Síndrome de Burnout 
nos operadores de Call Center 
   
 No que diz respeito ao nível de Exaustão Emocional, 
que serve de parâmetro para verificar se o operador está 
emocionalmente esgotado e exausto no ambiente laboral; se 
sofre algum esgotamento físico e psíquico e se tem a 
sensação que não tem energia para absolutamente nada e 
não se sente mais capaz de colaborar com seu trabalho e se 
sente drenado por esse ambiente ao ponto de não querer se 
relacionar com mais ninguém e nem querer se levantar para 
mais um dia de labor, percebeu-se na amostragem estudada 
que aproximadamente 70 % dos operadores do Call Center 
apresentaram escores altos, indicando dessa forma, os 
sintomas de esgotamento e exaustão em nível muito elevado 
em relação à atividade exercida, sugerindo a presença da 
Síndrome em tais operadores e 24% apresentaram nível 
médio e somente 6%, escore baixo.  

Observou-se que eles apresentam um esgotamento 
emocional elevado se comparado a pessoas que não sofrem 
da síndrome, levando a conclusão que mesmo a pessoa por 
mais capacitada que seja, quando chega nesse estágio não 
consegue mais desenvolver seu trabalho com esmero e 
profissionalismo, pois não tem mais energia para continuar 
enfrentando as exigências do trabalho. 
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Na sequência da análise, constatou-se que mais da 
metade dos operadores apresentam alto índice de insatis-
fação em relação à realização profissional. Dessa forma, eles 
sentem que influenciam as pessoas de forma negativa e não 
conseguem tratar de forma adequada os seus clientes, 
apresentando um alto índice de tristeza, insatisfação, baixa 
autoestima e desmotivação, ficando claro que somente 12 % 
apresentam um índice de satisfação profissional, enquanto 
58% demonstram altamente insatisfeitos com a função. 
Observou-se que a minoria dos operadores apresentava 
traços motivacionais que fizessem com que desenvolvessem 
suas atividades com prazer.  

Fica claro que eles não se acham bem-sucedidos no 
trabalho que realizam e se acham drenados pelo contato com 
os clientes e se sentem como se estivessem trabalhando no 
automático. Eles sabem que não se têm muito que progredir 
nessa função, já que tudo segue um roteiro pré-estruturado e 
têm que se atingir metas impossíveis, pois estão sempre 
sendo fiscalizados e exigidos a fazer mais pela empresa, o 
que torna o trabalho estressante e desmotivante. Assim 
sendo, percebe-se que essa insatisfação no trabalho e a 
redução da realização pessoal, associada à insatisfação com o 
trabalho desenvolvido e a imagem negativa de si mesmo 
gera um sentimento de incompetência e uma resposta ao 
sofrimento decorrente do que está vivenciando e uma forma 
de fuga simbólica dele mesmo e dos outros com quem 
convive. 
 No que se refere ao nível de Despersonalização, mais 
da metade (65%) apresentaram essas alterações em sua 
personalidade, demonstrando com isso uma propensão à 
síndrome de Burnout. Eles vêm sofrendo em relação às 
alterações em sua personalidade, chegando a ter um aten-
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dimento frio e impessoal com os clientes, agindo com 
cinismo, ironia e indiferença em relação às pessoas que ligam 
para o Call Center e esses sintomas e comportamento acabam 
se estendendo aos seus familiares e amigos. Dessa forma, 
ficou claro que eles não conseguem lidar com os problemas 
alheios dos clientes, o que gera insensibilidade e falta de 
vontade de atendê-los. Somente 10% dos operadores se 
mostraram sensíveis e envolvidos no trabalho de forma 
satisfatória.  

Assim sendo, percebeu-se que em relação à exaustão 
emocional, 70% denotam o esgotamento, seja em relação ao 
excesso de trabalho, pressão ou frustação, já em relação à 
realização profissional, 58% aparentam estar contribuindo de 
forma negativa para o trabalho, não conseguindo contribuir 
para a solução dos problemas dos clientes e lidar com 
problemas emocionais pessoais. E em relação à desperso-
nalização, percebeu-se que a grande maioria (65%) acha que 
seus clientes os culpam de seus problemas e, dessa forma, 
estão se tornando insensíveis como forma de proteção.  
 
4.1.2.3  Entrevista 
 
 Foi realizada uma entrevista com uma auxiliar de 
recursos humanos, que já foi operadora do Call Center estu-
dado e teve como intuito descrever sintomas relacionados à 
síndrome, em que a participante pôde manifestar seus 
sentimentos e opiniões vividas na época de operadora e hoje, 
depois de promovida. Pode-se observar em seus relatos um 
pouco de negação e resistência em colocar seu sofrimento 
vivido quando operadora. 
 Durante a entrevista foi perguntado como ela lidava 
com a pressão que sofria e o tratamento dos supervisores 
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quando era operadora e como se dá hoje. Percebeu-se na fala 
da entrevistada que ela tinha a visão do trabalho como um 
meio de sobrevivência e de trampolim para algo melhor, 
devido ao alto índice de rotatividade vivenciado nesse ramo. 
Ou seja, esperava angariar experiência e acumular apren-
dizado para ir em busca de algo que lhe proporcionasse mais 
realização pessoal. Com o advento da promoção, teve seu 
pensamento um pouco modificado, pois devido à ascensão 
na empresa, a entrevistada pôde cursar e se formar no curso 
Técnico de Recursos Humanos e já almeja fazer um curso 
superior, pois já não pensa mais que seu trabalho será 
momentâneo.  

Outra questão importante levantada foi se ela achava 
que havia discriminação da empresa com os operadores e 
como os supervisores lidam quando eles são distratados por 
um cliente. A fala põe à clara que há um certo tipo de 
distanciamento dos gestores com os operadores, pois o 
relacionamento se pauta nas solicitações dos clientes serem 
atendidas da melhor forma possível e nas dúvidas que 
surgem durante o atendimento. Muitas vezes, faz com que 
surja um abuso de autoridade por parte do supervisor, 
causando menosprezo e falta de empatia entre as partes, 
tornando o ambiente estressante e hostil para um bom 
desenvolvimento do trabalho, pois a maior dificuldade está 
quando se cria uma tensão entre operador e cliente a ponto 
de o conflito não poder ser solucionado de uma forma 
pacífica pelo operador e o supervisor tem que intervir, 
gerando um sofrimento e estresse emocional irreparável.  

 Em relação ao estado psicológico dos operadores e se 
eles conseguem manter o bom humor durante a jornada e os 
telefonemas, a profissional relatou que o trabalho do ope-
rador não se resume só a atender as ligações, mas sim, tratar 
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bem os clientes e aguentar a pressão dos supervisores e não 
há nenhum tipo de compensação financeira ou mesmo 
reconhecimento social merecido, pois são tratados como 
meros objetos ao telefone tendo que estarem aptos a resol-
verem qualquer tipo de problema. Esse trabalho é tão 
peculiar, por estar representando o cliente que contratou o 
Call Center, que ele não pode se dar ao luxo de sofrer ou de 
ficar cansado, pois tem que estar sempre disponível e com 
um belo “sorriso” para atender a qualquer ligação, pois sua 
angústia ou frustação certamente irão refletir no seu 
atendimento. Dessa forma, o sorriso tem que estar sempre 
presente, mesmo que o seu íntimo esteja sofrendo e insatis-
feito, afinal seu emprego depende de sua produção.  

Sobre o ambiente estressante, percebe-se que o trabalho 
é desgastante e muito exigente para os operadores, pois além 
do calor, barulho, falta de autonomia e as condições físicas e 
psicológicas, a imposição das metas cria um ambiente estres-
sante e o excesso de atividades e produtos que precisam ter 
conhecimento para um bom atendimento, prejudicam a 
qualidade desse labor. Por eles seguirem um script pré-
formulado, muitas vezes, acabam se atrapalhando na hora do 
que deve ser seguido por haver uma diversidade grande de 
produtos, a pressão dos supervisores e as ligações que são 
gravadas para que fique registrado qualquer tipo de erro por 
parte do colaborador, afetando assim, o atendimento e o 
clima organizacional. Dessa forma, o meio ambiente laboral 
levará, mais cedo ou mais tarde, o operador a desenvolver 
algum tipo de sofrimento ou a desenvolver certos tipos de 
doenças físicas e mentais, como a Síndrome de Burnout.  
 No que se refere à fiscalização, percebeu-se que os 
operadores são induzidos a usar o bom senso na hora de 
suas necessidades fisiológicas, pois precisam cumprir metas 
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muitas vezes impossíveis de serem atingidas e, dessa forma, 
se se levantarem muito para usar o sanitário, esta meta estará 
comprometida. Existe sempre um supervisor rondando as 
“Ilhas” para acompanhar o desenvolvimento das ligações. E 
quanto à água, mesmo a entrevistada dizendo que não há a 
obrigação dos operadores beberem mais água para lubrificar 
as cordas vocais para que a voz fique melhor ao falar ao 
telefone, ela diz que eles recebem garrafas de água e são 
orientados para cuidar da saúde.  
 Em relação aos fatores do desgaste emocional e a 
influencia no desenvolvimento do operador, fica nítida a 
tendência dos operadores a desenvolverem a Síndrome de 
Burnout devido aos fatores estressantes a que são submetidos 
todos os dias. O estresse se apresenta de forma subjetiva 
dependendo da percepção de cada indivíduo, mas fica claro 
que o controle excessivo por parte dos supervisores, a falta 
de autonomia e o sentimento de impotência diante das 
situações corroboram para um desgaste extremo que faz com 
que o entusiasmo do começo do trabalho em galgar uma 
posição mais elevada desapareça aos poucos, só ficando a 
frustração e o desânimo em trabalhar na empresa.   
 Nota-se que a empresa tem um “programa próprio” 
de Qualidade de Vida no Trabalho, onde procura fazer duas 
festas ao ano como forma de aliviar a tensão existente no 
ambiente laboral, mas que não investe em um programa que 
crie estratégias de melhoramento do serviço, pois se entende 
que esses programas não são geradores de lucros para a 
empresa gerando custos desnecessários. Percebeu-se que ao 
invés de investirem em qualidade do ambiente laboral, a fim 
de evitar que sejam exaustivos o trabalho e o local, eles 
preferem aceitar os afastamentos médicos e, posteriormente, 
demitir os que não estão mais sendo produtivos, tornando, 
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dessa forma, os operadores pessoas cada vez mais frustradas 
e doentes emocionalmente, pois não dá tempo de se esta-
belecer vínculos, uma vez que esse setor apresenta elevado 
índice de rotatividade.  
 
4.1.2.4  Discussão 
  
 De acordo com os dados obtidos, dos 20 operadores 
que participaram da pesquisa, pode-se afirmar que 13 pes-
soas estão acometidas pela síndrome de Burnout, signifi-
cando 65% do total.  Observa-se que uma incidência conside-
rável da amostra pesquisada apresenta a síndrome, neces-
sitando uma atenção especial a esses profissionais para que o 
quadro não seja agravado. Os trabalhadores acometidos pela 
síndrome foram aqueles que obtiveram um escore com um 
desvio padrão acima da média do grupo nas dimensões: 
desgaste emocional e despersonalização e um desvio padrão 
abaixo da média em realização profissional, que sugere a 
presença de esgotamento profissional em alto grau. Não se 
pode ter uma dimensão total do acometimento da doença 
dentro desta empresa, pois ela possui 2 polos em João 
Pessoa, com aproximadamente 4.800 funcionários, onde foi 
tirado uma amostragem de 20 operadores e 1 auxiliar de 
Recursos Humanos. Ressalta-se a possibilidade de vários 
operadores estarem acometidos sem nem saberem, devido à 
natureza repetitiva do trabalho, a falta de apoio por parte da 
empresa em relação aos primeiros sintomas apresentados, a 
pressão exercida diariamente por metas e para que o 
funcionário esteja “sempre bem” e as horas excessivas de 
trabalho sem o descanso devido, impossibilitando, dessa 
forma, a conciliação da vida profissional com a familiar de 
uma forma sadia, o que acaba gerando mais estresse no 
ambiente laboral.   
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 Constata-se que na Auxiliar entrevistada, existem 
algumas características da Síndrome de Burnout que demons-
trou um pouco de exaustão emocional. Em relação à pers-
pectiva prática profissional, ela apresenta fuga e evita lidar 
com perguntas que vão de encontro à empresa, buscando 
focar nos aspectos positivos e acreditando que está extre-
mamente realizada na sua função. Apesar de haver uma 
sintomatologia marcante evidenciando a Síndrome de 
Burnout na entrevistada, é necessário que continue a pes-
quisa para um diagnóstico mais preciso, pois ela não 
respondeu o questionário MBI.  
 A entrevista e os questionários permitiram que se 
entendesse um pouco mais o que se passa dentro de uma 
empresa de Call Center e para que eles próprios soubessem 
analisar o que se passa com eles no que diz respeito a 
aspectos importantes com relação ao adoecimento em relação 
à Síndrome de Burnout. 
 O tema é complexo e requer uma abordagem caute-
losa para que haja respostas e soluções ao problema, por 
meio de uma ação conjunta de todos responsáveis envol-
vidos, desde o trabalhador como o empregador. Isso posto, 
entende-se que o empregador, por ser o responsável direto 
pelo meio ambiente do trabalho equilibrado e sadio e pela 
saúde do empregado, deve tentar manter um local com a 
máxima harmonia entre seus funcionários para que atue 
preventivamente ao quadro clínico da síndrome e ao 
perceber os primeiros sintomas, aja o mais rápido possível, 
preservando assim a saúde física e mental de seu funcio-
nário.  

E ao passo que o empregado, ao sentir os primeiros 
sintomas anormais em relação à sua saúde física ou mental, 
procure orientação médica para que obtenha o auxílio 
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adequado para não haver o agravamento do quadro, evitan-
do mais exposição ao agente causador do distúrbio e 
respeitando seu limite de horas diárias e seus intervalos. 
Dessa forma, visando encontrar alternativas de minimizar o 
aumento da síndrome dentre os funcionários, sugere-se que 
essa questão seja revisada junto aos operadores e os diri-
gentes com a participação de todos envolvidos, por meio de 
estratégias mais participativas em relação a questões psico-
lógicas, físicas e emocionais, pois sendo a saúde um direito 
fundamental, todo trabalhador tem o direito de exercer seu 
labor em um ambiente sadio e tranquilo, preservando a sua 
saúde da melhor forma possível.  
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A Síndrome de Burnout decorre da atividade laboral e 
provoca grande sofrimento no trabalhador e está cada vez 
mais corriqueira na atualidade, acometendo os trabalhadores 
de forma lenta e gradual, os tornando impossibilitados para 
o trabalho, o que gera uma preocupação, pois a saúde do 
indivíduo se relaciona diretamente com a produtividade da 
empresa.  
 O operador de Call Center é mais uma forma de 
trabalho para a manutenção da vida do trabalhador e não 
menos digno do que qualquer outro, portanto, os dirigentes 
deveriam criar formas e incentivos para um meio ambiente 
do trabalho tranquilo e sadio, respeitando o ser humano e o 
valorizando como tal, pois talvez, dessa forma, se evitaria os 
desgastes físicos e psíquicos que permeiam este setor, como 
demostrado por intermédio dos questionários aplicados.  
 Como analisado, deve-se buscar melhores condições 
de trabalho no campo da empresa estudada, pois as 
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empresas de Call Center são um dos segmentos que mais 
crescem, devido à necessidade constante de soluções rápidas 
por parte das empresas e apoio aos clientes. E os operadores 
são seres humanos dotados de sentimentos e valores 
distintos e não máquinas. Eles precisam, sim, de ambientes 
de trabalho equilibrados e que lhes tragam bem-estar. Dessa 
forma, conciliar a saúde psicológica do trabalhador sem 
perder a produtividade é um dos desafios do empregador. 
Deve-se haver a habilidade organizacional por parte da 
empresa, para buscar meios de apoio psicoterápico a um 
primeiro sintoma de degradação emocional e psíquica do 
empregado, a fim de evitar que ele chegue a um estágio 
avançado da síndrome. No entanto, se o trabalhador for 
diagnosticado com a doença, deverá receber todo o apoio por 
parte da empresa e ter assegurado seus direitos perante a 
Previdência Social.  
 Diante do exposto, observa-se que uma incidência 
considerável da população pesquisada apresenta a Síndrome 
de Burnout evidenciando, dessa forma, a necessidade de uma 
atenção especial a estes operadores, para que se evite a piora 
do quadro e para evitar maiores problemas para estes e para 
a empresa.  
 Em conclusão, necessita-se que a empresa estudada 
adote uma postura mais humana, social e ética no trato com 
seus funcionários, pois para uma empresa que está em 
desenvolvimento, ela terá ao longo de poucos anos, um alto 
índice de trabalhadores adoecidos, afastados e inabilitados 
ao trabalho pelo adoecimento físico, mas principalmente 
psicológico. 
 Cabe esclarecer que o presente estudo não visa esgotar 
o tema proposto, dado a sua complexidade e abrangência e, 
sim, propor um referencial para o aprimoramento das 
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relações entre os operadores e as empresas de Call Center e 
uma possível melhoria da qualidade de vida e saúde desses 
profissionais.  
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RESUMO 
O presente artigo visa ao estudo dos meios consensuais de solução de 
conflitos na Justiça do Trabalho. Primeiramente, cumpre a missão de 
traçar um arcabouço histórico e legislativo descrevendo a evolução das 
formas autocompositivas da lide. Em seguida, são analisadas as 
experiências e resultados já alcançados nos conflitos trabalhistas. Ao 
final, concluem-se as vantagens do sistema multiportas e, assim, para 
concretização da pacificação social. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os meios de solução de conflitos, antes de serem 
reconhecidos como institutos jurídicos, já existiam desde os 
primórdios, a exemplo da medição, cujo termo foi utilizado 
na Bíblia: “Porque há um só Deus, e um só Mediador entre 
Deus e os homens, Jesus Cristo homem” (I Timóteo, capítulo 
2, versículo 5). 

Em março de 2016, disse o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Teori Zavaski: “o papel do juiz é resolver 
conflitos e não criá-los”. Dito isso, cabe a cada um questio-
nar: para que serve o Direito? Se a resposta for a pacificação 
social, surge em sequência outra interrogação: o Direito 
resolve de fato os conflitos? 

O jurista argentino Remo Entelman estudou o confli-
to como uma espécie do gênero das relações sociais, articu-
lando, em linhas gerais, que tais relações contêm uma incom-
patibilidade aparente, percepções de atitudes hostis entre 
duas ou mais pessoas. 

O conflito é um fenômeno natural entre seres vivos, é 
inerente à vida, faz parte do amadurecimento das relações. E 
para solucionar um conflito nem sempre será necessária a 
sua judicialização, como também não precisa ter uma única 
parte vencedora. 

A teoria moderna do conflito propõe um olhar 
positivo sobre o tema, cuja abordagem ultrapassa o ramo da 
ciência jurídica, e seu estudo deve ser multidisciplinar, exige 
o conhecimento de outros ramos do saber, a exemplo da 
psicologia e da neolinguística. 

À vista disso, a solução apropriada de um conflito 
levado ao Judiciário deve ir além do campo normativo, haja 
vista a complexidade do conflito em si, que pode ser 
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ilustrada como a figura de um iceberg, sendo as relações 
sociais e processuais apenas a ponta do iceberg (a parte visí-
vel), havendo ainda uma grande parte submersa represen-
tando a dimensão subjacente do conflito. 

Nos tempos hodiernos, existe uma crise institucional 
no Poder Judiciário, a sociedade está descrente em ter uma 
resposta judicial para seus anseios. Muitas vezes, após anos 
de tramitação, existe a entrega da prestação jurisdicional por 
meio de uma sentença, mas ainda remanesce a litigiosidade, 
principalmente a lide sociológica (os interesses subjacentes 
das partes). Em resumo: os processos são julgados, porém as 
partes não resolvem suas pendências emocionais, fruto dos 
seus reais interesses. 

É necessário mudar o rosto do Poder Judiciário, 
reverter o paradigma de “juiz de gabinete” como aquela 
pessoa tirana, aparentemente despreocupado com a resolu-
ção do conflito, impositivo em aplicar a lei. Para passar a ser 
o “facilitador da justiça do caso” que é uma pessoa criativa, 
privilegiador dos fins do processo, preocupada com a 
realidade resultante daquela vivência experimentada perante 
o Judiciário. 
 
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA E LEGISLATIVA  
 

A filósofa política Hannah Arendt (apesar de não se 
considerar filósofa, e sim, uma “pensadora da sociedade”), 
fez uma obra titulada “A condição humana” (1958) e traz um 
relato do desenvolvimento da existência humana, desde a 
Grécia Antiga até a Europa moderna, observa que ao longo 
do tempo houve uma transição da vida contemplativa para a 
vida ativa definida em três atividades: labor, trabalho e ação. 
Para a escritora, nossa identidade moderna está diretamente 
ligada ao trabalho. 
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Com as premissas acima, ressalta-se a função extrema-
mente social que possui a Justiça do Trabalho, porque se a 
identidade do homem é o trabalho, o homem se torna um 
ninguém sem o trabalho, cabendo ao Estado não só decidir 
em termos jurídicos as relações de trabalho, mas garantir a 
sua humanização por meio de escolhas civilizatórias. 

E foi da necessidade da criação de normas que equili-
brasse as relações de trabalho que surgiu a Justiça do Tra-
balho. 

No cenário internacional, as primeiras tentativas de 
resolução de conflitos relacionados às relações de trabalho 
estão nos Conseils de Proud Hommes (conselhos de homens 
prudentes) ocorrido na época napoleônica, no ano de 1806. O 
êxito alcançado por este Conselho instigou outros países 
europeus a seguir o modelo francês, desvinculado do Poder 
Judiciário, com o objetivo de apreciar causas trabalhistas, 
principalmente por intermédio da conciliação. 

Aqui no Brasil, a criação da Justiça do Trabalho deu-se 
com o Decreto nº 16.027/1923, que criou o Conselho Nacio-
nal do Trabalho (CNT), instituído no âmbito do Ministério 
da Agricultura, Indústria e Comércio, que somente resolvia 
dissídios individuais laborais de forma indireta, em virtude 
de ser encarregado de planejar e de fiscalizar a implantação 
de uma legislação social no Brasil. 

Posteriormente, foram criadas, em 1932, as Juntas de 
Conciliação e Julgamento, órgão também de natureza admi-
nistrativa, composto pelos Juízes Classistas, representantes 
dos empregados e dos empresários, e por um Juiz Presi-
dente, indicado pelo Governo. 

A denominação propriamente dita “Justiça do Traba-
lho” surgiu na Constituição de 1934, e ainda era mantida no 
âmbito administrativo, como ramo do poder executivo. Após 
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pouco mais uma década, por força do Decreto-Lei nº 
9.797/1946 é que a Justiça do Trabalho veio a integrar o 
Poder Judiciário. 

Desde 1999, quando foram extintos os juízes classistas, 
as Juntas de Conciliação e Julgamento são chamadas de Va-
ras do Trabalho, infelizmente, as unidades judiciárias per-
deram a nomenclatura “conciliação”. 

A partir de então, a Justiça do Trabalho no Brasil tem 
as seguintes instâncias hierárquicas, na seguinte ordem: 
Varas do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal 
Superior do Trabalho; permanecendo sua função a de paci-
ficar conflitos entre a relação capital e trabalho. 

A propósito, a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) estimula a adoção de meios de autocomposição de 
conflitos. Inclusive, existe a Recomendação nº 92/1951, que 
orienta a solução de conflitos no trabalho por meio de uma 
comissão paritária, composta por patrões e empregados. 

E na tentativa de desafogar o volume de trabalho da 
Justiça do Trabalho surgiu a Lei nº 9.958/2000, que criou as 
Comissões de Conciliação Prévia (CCP), entidades destina-
das administrativamente à conciliação prévia de qualquer 
demanda trabalhista individual, poderia ser instituídas por 
empresas ou pelos sindicatos. Lamentavelmente, essa insti-
tuição não prosperou, haja vista a cultura da judicialização à 
época muito arraigada no nosso país. 

Em 2004, com o advento da Emenda Constitucional nº 
45, houve a alteração na redação do artigo 114 da Consti-
tuição Federal, os termos "conciliar e julgar" foram substi-
tuídos pelos termos "processar e julgar", mas essa mudança 
não desnaturou o princípio da conciliação, havendo, além 
disso, uma ampliação significativa na sua competência. 

O atual Ministro Presidente do TST, o Dr. Ives Gandra 
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da Silva Martins Filho, em seu discurso de posse proferido 
na sessão plenária de 25 de fevereiro de 2016, assim disse: 

 
(...) Não é demais dizer que estimo a Justiça do Trabalho 
como o mais belo dos ramos da Justiça Brasileira, por 
promover a Justiça Social e ter por matéria-prima o trabalho 
humano, em torno do qual todos nós organizamos nossas 
vidas e que, portanto, deve ser valorizado, compreendido e 
bem regulado, sob pena de outros aspectos com ele 
conflitarem. (...) A finalidade da Justiça do Trabalho é 
fundamentalmente a harmonização das relações trabalhistas, 
pacificando os conflitos sociais. O juiz do trabalho, que, pelo 
seu ofício deve ser um especialista em relações humanas, 
deve interpretar e aplicar imparcialmente uma legislação 
que já é, de per si, parcial e protetiva. (...) Tive a sorte de, na 
Vice- Presidência do TST, conseguir conciliar praticamente 
todos os dissídios coletivos nacionais, ajuizados ou incoa-
dos, por acreditar que a conciliação é a melhor solução, a 
forma menos traumática de terminar uma lide. (...) Esse é o 
realismo da conciliação: reduzir expectativas para se chegar 
ao ponto de equilíbrio justo. (...). 

 
Desta feita, observa-se em apertada síntese que a 

Justiça do Trabalho surgiu inicialmente como uma forma 
alternativa de composição da lide, sua primeira intenção era 
a de resolver os conflitos trabalhistas de maneira consensual, 
provavelmente o que se deseja nos tempos atuais é resgatar o 
status quo ante desta Jurisdição. 
 
3 AS FORMAS AUTOCOMPOSITIVAS NA JUSTIÇA DO 
TRABALHO 
 

Conforme a clássica lição de Francesco Carnelutti, a 
lide é “um conflito de interesses qualificado por uma pre-
tensão resistida”, ou seja, há um choque de forças contrárias 
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de feição intersubjetiva (entre sujeitos), e uma vez diante da 
lide há de existir uma solução para ela. O nosso ordenamento 
jurídico contempla alguns modos de solução de conflitos, a 
saber: a heterocomposição, a autodefesa e autocomposição. 

Na heterocomposição soluciona-se um conflito por 
uma fonte supra partes, ou seja, ocorre a intervenção de um 
terceiro que vem a decidir a controvérsia, impondo a solução 
aos litigantes, uma espécie desta modalidade é a arbitragem. 
A autodefesa refere-se à imposição de uma das partes, 
perante a outra, a solução se dá por meio da supressão da 
vontade de uma das partes, a título ilustrativo a autodefesa na 
área trabalhista apresenta-se nas greves. 

Já na autocomposição, o conflito é solucionado pelas 
próprias partes, mediante um ajuste de vontades, no Direito 
do Trabalho um exemplo de autocomposição extraprocessual 
são os acordos e convenções coletivas. 

Os métodos autocompositivos de solução de conflitos 
são conhecidos também pela sigla MASC ou, no idioma 
inglês, de ADR (Alternative Dispute Resolution) estão em 
notória expansão no mundo inteiro. 

Interessante registar que alguns estudiosos não gos-
tam de usar o nome “alternativo” e sim “adequado” (Reso-
lução Apropriada de Disputas - RAD), porque dá a entender 
que só faria uso se o principal não desse certo, e na verdade 
tudo é apropriado, o que se precisa analisar é qual a melhor 
técnica para cada caso. 

O psicólogo Juan Carlos Vezzulla (2004), com bas-
tante lucidez, descreve a autocomposição como: 

 
De grande importância é a introdução desse método que 
procura substituir a imposição, o uso da força e a tentativa 
de tirar vantagens dentro do conceito ganha-perde de 
exclusão, substituindo-o pelo respeito, a responsabilidade e 
a cooperação, baseado no ganha-ganha.  
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Esse meio de solução de conflito precisa ser visto 
como principal política pública do Judiciário, em virtude da 
conciliação ser uma forma de mostrar que o serviço público 
funciona bem, que os impostos estão sendo bem empregados 
na função de harmonização dos conflitos. 

Como espécies autocompositivas, a mediação e a 
conciliação são institutos bastante próximos, porque têm 
traços em comum, principalmente pela existência de um 
terceiro que intervém em um processo negocial com a função 
de auxiliar as partes a chegar à autocomposição, todavia é 
necessário trazer à baila as diferenças entre os dois. 

A fundamental diferença é o comportamento do 
terceiro interventor. No caso da conciliação, o terceiro tem 
participação ativa, podendo, inclusive, apontar soluções para 
o conflito das partes. Já na mediação, o terceiro servirá de 
facilitador, identificando interesses, pontos em comum e 
fazendo o diálogo fluir, não podendo, em nenhuma hipótese, 
apontar solução para dirimir o conflito. 

Portanto, dentre as formas de solução de conflito, 
acredita-se que a autocomposição é o que mais incentiva a 
conveniência social, por estarem justamente os sujeitos aptos 
a definir pela livre disposição da vontade, a melhor 
“sentença” que lhes sirva ao interesse. 

Na seara trabalhista, existe previsão expressa na CLT 
que torna obrigatória a proposta de conciliação em duas 
oportunidades no processo: logo depois da abertura da 
audiência (artigo 846) e após as razões finais pelas partes 
(artigo 850), sob pena de gerar nulidade processual. Na 
prática, essa proposta de acordo é quase fictícia, em virtude 
da inexistência de um ambiente propício à conciliação, as 
partes quase não têm oportunidade de fala, como também o 
tempo para a realização das audiências é muito curto. 
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Em 2006, um dos primeiros passos para a virada da 
cultura da paz foi o lançamento do movimento “conciliar é 
legal”, preconizado pela Ministra Ellen Gracie que à época 
era presidente do STF, o projeto tratava-se de uma 
mobilização dos tribunais para fomentar a conciliação entre 
as partes, incentivando como o melhor caminho para o 
encerramento de um processo. 

Este projeto foi aderido pela Justiça do Trabalho, que 
reserva a cada ano a Semana Nacional de Conciliação com 
inúmeras ações para disponibilizar as partes interessadas a 
realização de acordos, independente de qualquer fase 
processual. 

Outro marco foi a criação da Resolução nº 125 do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabeleceu uma 
metodologia para resolução de conflitos de forma não liti-
giosa, incumbindo aos órgãos judiciais oferecer meios alter-
nativos para a resolução de controvérsias. 

De acordo com o artigo 7º da resolução 125/2010, os 
Tribunais devem criar os Núcleos Permanentes de Métodos 
Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), os quais 
deverão desenvolver uma política judiciária de tratamento 
adequada ao conflito, assim como capacitar conciliadores e 
mediadores sobre os métodos consensuais de solução de 
conflitos. 

Válido acrescentar a aprovação da Lei nº 13.140/2015, 
disciplinando a mediação como meio de solução de contro-
vérsias entre particulares, entretanto, o artigo 42, parágrafo 
único dessa lei, é bastante claro ao dispor: “a mediação nas 
relações de trabalho serão reguladas por lei própria”. 

Outrossim, a resolução nº 125/2010 do CNJ não foi 
bem aceita na Justiça do Trabalho por entender que a me-
diação não se compatibiliza com o modelo de interven-
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cionismo estatal e o princípio da irrenunciabilidade nortea-
dor das relações de emprego no Brasil. Por causa desse vazio 
normativo, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT) aprovou a Resolução nº 174/2016 para uniformizar os 
métodos consensuais de solução de disputas no âmbito da 
Justiça do Trabalho.  

Nessa resolução, destaca-se a criação do NUPEMEC-
JT, que são núcleos permanentes com quase simetria ao 
NUPEMEC da resolução nº 125 CNJ, com uma particular 
diferença sobre a limitação dos conciliadores e mediadores 
aos quadros da Justiça do Trabalho a ser composto exclusi-
vamente por magistrados e servidores (ativos ou inativos). 

O CNJ publica um relatório anual chamado “justiça 
em números” que divulga a realidade dos tribunais brasi-
leiros. Uma das estatísticas utilizadas chama-se taxa de 
congestionamento, que é o percentual de processos baixados 
em detrimento aos novos processos, e por anos consecutivos 
essa taxa teve seu saldo sempre negativo.  

No ano de 2015, entretanto, foi a primeira vez em que 
se contabilizou a queda no número de casos que chegam à 
Justiça, quer dizer, os baixados superaram os novos, so-
frendo uma espécie de retração. Os dados acima apontam 
para a chamada virada cultural, a mudança da era do litígio 
para os tempos de paz por meio das técnicas de composição 
dos conflitos não adversariais ou autocompositivos, ou seja, 
mais acordos e menos julgamentos. 

De forma inédita, no ano de 2016 se contabilizou o 
número de processos resolvidos por meio de acordos (fruto 
de mediações ou conciliações), a Justiça do Trabalho é a 
melhor colocada com 25% das sentenças obtidas dessa forma, 
em comparação a Justiça Estadual que foi de apenas 9%. 
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4 SISTEMA MULTIPORTAS 
 

Em sintonia a política pública de consensualização do 
Poder Judiciário, houve a publicação da lei nº 13.105/2015 - 
novo Código de Processo Civil (CPC) prestigiando a 
conciliação e a mediação como modalidades de autocom-
posição, para que a jurisdição não seja a única forma de 
solução de conflitos. 

O jurista italiano Mauro Capelletti cuidou do interesse 
em torno do problema do acesso à justiça, resumindo em três 
ondas os principais movimentos renovatórios: primeira, a 
assistência judiciária para os pobres; segunda, a represen-
tação judicial dos interesses difusos/coletivos; e, terceira, a 
construção de um novo modelo, com respostas diversificadas 
diante da complexidade do tema. No último aspecto, ganha 
importância a adoção de meios alternativos de composição 
do conflito. 

Essa terceira onda de acesso à justiça, além de apre-
sentar vertente constitucional (artigo 5º, XXXV, da CF/88), 
tem como alvo o “obstáculo processual”, ante a ineficácia do 
processo contencioso para dar uma solução eficaz ao 
problema. Por mais que todos os juízes e desembargadores 
façam um esforço hercúleo, eles não conseguirão julgar os 
processos com a velocidade que a prestação jurisdicional é 
esperada. 

O brilhante professor e Juiz do trabalho, Homero 
Batista, disse: “(...) vivemos num país que optou pelo 
estranho modelo de ter mais juízes do trabalho do que audi-
tores fiscais do trabalho. Em outras palavras, gasta-se mais 
com a repressão aos abusos trabalhistas do que com a 
orientação e a prevenção”. 

Na contramão dessa citação, o sistema multiportas é 
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uma inovação que direciona os processos que chegam a um 
tribunal para o mais apropriado método de resolução de 
conflitos, economizando tempo e dinheiro, tanto para os 
tribunais quanto para as partes. 

A dificuldade ao acesso à justiça está na maneira pela 
qual buscamos justiça, ou seja, em qual porta batemos para 
achá-la. A ideia do multiportas é examinar as diferentes 
formas de resolução de conflitos (mediação, arbitragem, 
conciliação) e verificar qual seria a “porta” mais adequada 
para solucionar o caso concreto. 

O sistema multiportas surge com grande eficiência 
na resolução dos conflitos interpessoais, pois são as próprias 
partes que encontram as soluções, somado ao fato da cele-
ridade e eficácia dos resultados, além da redução do desgaste 
emocional das partes. 

São imensas as vantagens dos meios consensuais de 
resolução de conflitos, inclusive a questão da não efetividade 
da sentença proferida em âmbito jurisdicional, veja que é 
frequente a impetração sucessiva e infindável de recursos 
após a prolação de uma decisão judicial. Em contrapartida 
um acordo obtido entre as partes na conciliação ou na me-
diação é mais fácil de ser cumprido pelo motivo dos 
envolvidos já terem debatido o assunto entre eles. 

A prática da conciliação na Justiça do Trabalho está 
em franca ascensão. No ano de 2015, o Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul) recebeu menção 
honrosa no XII Prêmio Innovare, com o projeto "Mediação 
Prévia em Despedidas em Massa". O presidente do TST à 
época, Ministro Antônio José de Barros Levenhagen, 
afirmou que recomendaria a prática para todos os Tribunais 
Regionais. 

Em 2014, ocorreu outra experiência exitosa, desta vez 
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no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Paraíba), 
com a criação do Núcleo de Conciliação (NUCON), após dois 
anos de existência contabilizou uma média anual de 91% 
acordos realizados, nesse núcleo foi adotada a metodologia 
da conciliação humanista. Essa metodologia habilita o magis-
trado como facilitador do diálogo, por meio da adoção da 
prática da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), proposta 
pelo psicólogo Carl Ranson Rogers. 

Apesar da figura do juiz não ser, isoladamente, a res-
ponsável pela decisão das partes em conciliar, a sua postura 
proativa contribui para este processo. O magistrado 
(enquanto conciliador ou julgador) não deve subestimar a 
sua presença diante das partes, uma vez que a instalação de 
um clima favorável ao consenso se inicia no justo momento 
em que todos os participantes exerçam seu direito de falar e 
refletir, sem qualquer imposição. Esse é o verdadeiro espírito 
do acesso à Justiça. 
 
5 CONSIDERÇÕES FINAIS 
 

A autocomposição pode ser definida como uma forma 
de solução de conflitos alcançada por meio de um ajuste de 
vontades entre as partes, trata-se da devolução aos sujeitos 
de sua titularidade na solução de seu próprio problema. 

As funções dos operadores do direito são reinaugu-
radas, pautada não mais na figura de gladiadores, mas sim 
redesenhada sob os auspícios de uma justiça resolutiva, 
capaz de dialogar e com o auxílio das próprias partes, faci-
litar a construção de soluções consensuais. 

Melhor explicando, é preciso abandonar velhos hábi-
tos profissionais com menos domínio erudito e mais diálogo, 
quiçá aprende-se Direito entendendo de gente e não de 
normas. 
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Os métodos da autocomposição, conhecido como sis-
tema multiportas, implantam uma nova era no Poder Judi-
ciário Brasileiro, solucionando o seu anquilosamento, bem 
como restaurando os relacionamentos interpessoais e redu-
zindo a conflituosidade no seio social. 

A Justiça Trabalhista, ciente que o trabalho é instru-
mento de afirmação individual, necessita humanizar o con-
flito entre o capital e o trabalho, o que é possível na adoção 
de técnicas autocompositivas. 

Na atual crise capitalista, com altos índices de desem-
pregos, torna-se cruel observar a parte ré gastar mais dinhei-
ro para contestar a reclamação trabalhista do que gastaria 
para pagar o direito demandado em si.  

Portanto, nota-se a urgência em relembrar a essa 
justiça especializada as suas raízes conciliatórias, como tam-
bém a lógica da sua existência: compreender e pacificar os 
conflitos entre patrões e empregados. 
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RESUMO 
Tipificação da síndrome de Burnout enquanto acidente do trabalho: uma 
visão ampliativa é o tema desta pesquisa. A escolha deste tema foi em 
decorrência de estudos recentes listarem a síndrome de Burnout como 
doença de caráter psicossocial que mais cresce no mundo e tem como 
fator de risco a organização do trabalho.  
 
Palavras-chave: Síndrome de Burnout, Síndrome do Esgotamento 
Profissional, estresse ocupacional. 
 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
A sociedade contemporânea tem sido marcada por 

mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos, com a con-
sequente globalização da economia, reestruturação do modo 
de produção e do trabalho, intensificação da concorrência, 
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aumento da produtividade, com redução dos custos no 
fornecimento de bens e serviços. 

As empresas, para melhorarem a produtividade e se 
manterem no mesmo nível das exigências da economia glo-
balizada, impõem aos trabalhadores uma crescente pressão 
que se traduz em aumento das horas extras, aumento da 
carga de trabalho, metas abusivas impossíveis de serem 
cumpridas, trabalho por turnos ou noturno, dentre outras.  

A tensão e o estresse no ambiente laboral tem elevado 
o diagnóstico de doenças mentais relacionadas com o 
trabalho, tais como a Síndrome de Burnout ou Síndrome do 
esgotamento profissional.  

Este artigo tem como objetivo esclarecer que um 
ambiente de trabalho nocivo atua como agente patogênico 
para o desenvolvimento da síndrome de Burnout.  

 
2 SÍNDROME DE BURNOUT 

 
A síndrome de Burnout constitui um dos danos labo-

rais de caráter psicossocial mais importante da sociedade 
atual. 

Este síndrome ha sido calificado en publicaciones 
recientes como “la plaga del siglo XXI” (FERRER, 2002). De 
acordo com World Health Organization (WHO) (1998), “a 
larger number of articles and books on the subject suggests 
that Burnout is major problem in health services today”. 

 
The term ‘burnout’ has been used to denote a condition of 
emotional and mental exhaustion at work, and a 
phenomenon that significantly impacts modern culture 
(IACOVIDES, 2003). 
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Estudos realizados nos Estados Unidos da América 
indicam que a síndrome de Burnout constitui-se em um dos 
grandes problemas psicossociais atuais, desperta interesse e 
preocupação não só por parte da comunidade científica 
internacional, mas também das entidades governamentais, 
empresariais e sindicais norte-americanas e europeias, devi-
do à severidade de suas consequências, tanto em nível 
individual como organizacional (MUROFUSE et al., 2005). 

Em uma pesquisa recente patrocinada pela ISMA 
(International Stress Management Association), que verificou 
a questão nos Estados Unidos, Alemanha, França, Brasil, 
Israel, Japão, China, Hong Kong e em Fiji, demonstrou-se 
que ocupamos o segundo lugar em número de trabalhadores 
acometidos pela “Síndrome de Burnout”. Entre os traba-
lhadores brasileiros, apurou-se que 70% são afetados pelo 
stress ocupacional e 30% do total estão vitimados pela “Sín-
drome de Burnout” (FONSECA, 2013).  

O termo "Síndrome de Burnout" foi desenvolvido na 
década de setenta, nos Estados Unidos, pelo psiquiatra 
Freudenberger (1974), que observou que muitos dos volun-
tários, com os quais trabalhava, apresentavam um processo 
gradual de desgaste no humor e/ou desmotivação. Geral-
mente, esse processo durava aproximadamente um ano, e era 
acompanhado de sintomas físicos e psíquicos que denotavam 
um particular estado de estar "exausto". 

O termo Burnout é uma composição de burn = queima 
e out = exterior, sugerindo assim que a pessoa com esse tipo 
de estresse consome-se física e emocionalmente, passando a 
apresentar um comportamento agressivo e irritadiço. A 
expressão Burnout, em inglês, entretanto, significa aquilo que 
deixou de funcionar por completa falta de energia, por ter 
sua energia totalmente esgotada, metaforicamente, aquilo 
que chegou ao seu limite máximo (BALLONE, 2014). 
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O termo Burnout não é sinônimo de “stress", "fadiga", 
"alienação" ou "depressão", embora a popularidade do termo 
ao longo dos últimos anos levou a alguma confusão. Burnout 
parece ser causada por esforços desproporcionalmente eleva-
dos que envolve tempo, envolvimento emocional, empatia e 
a insatisfação com o resultado negativo, além de condições 
de trabalho estressantes decorrentes da alta demanda 
(IACOVIDES et al., 2003). 

Burnout é conceituado por Maslach, Schaufeli e Leiter 
(2001) como uma “psychological syndrome in response to 
chronic interpersonal stressors on the job”. 

De acordo com Brasil (Ministério da Saúde, 2001, 
p.191), no Livro de doenças relacionadas ao trabalho: manual 
de procedimentos para os serviços de saúde, em seu capítulo 
10, que trata sobre Transtornos Mentais e do Compor-
tamento Relacionados ao Trabalho (Grupo V da CID-10), a 
sensação de estar acabado (síndrome de Burn-out ou 
síndrome do esgotamento profissional) (Z73.0): 

 
É um tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e 
interpessoais crônicos no trabalho. Tem sido descrita como 
resultante da vivência profissional em um contexto de 
relações sociais complexas, envolvendo a representação que 
a pessoa tem de si e dos outros. O trabalhador que antes era 
muito envolvido afetivamente com os seus clientes, com os 
seus pacientes ou com o trabalho em si, desgasta-se e, em 
um dado momento, desiste, perde a energia ou se “queima” 
completamente. O trabalhador perde o sentido de sua 
relação com o trabalho, desinteressa-se e qualquer esforço 
lhe parece inútil. 

 
De acordo Minardi (2010), o Burnout se apresenta 

como uma síndrome complexa que acarreta consequências 
muito variadas, atingindo a integridade físico-psicológica e 
comportamental do indivíduo. 
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Burnout é uma síndrome caracterizada pelo esgota-
mento físico, psíquico e emocional, em decorrência de 
trabalho estressante e excessivo. É um quadro clínico resul-
tante da má adaptação do homem ao seu trabalho (FRANÇA, 
1987).  

A síndrome de Burnout pode ser entendida como 
decorrente da elevada carga de stress no ambiente de tra-
balho, imposta ao trabalhador, levando-o a um sério quadro 
patológico, caracterizado, entre outros, pela perda da moti-
vação, de interesse e de expectativas (GARCIA, 2014). 

O Burnout é um processo que se dá em resposta à 
cronificação do estresse ocupacional, trazendo consigo conse-
quências negativas tanto em nível individual, como profis-
sional, familiar, social (PEREIRA, 2010, p.18). 

De acordo com Alvaréz (2011, p.1): 
 

El síndrome de Burnout, también conocido como síndrome 
de desgaste ocupacional o profesional, es un padecimiento 
que se produce como respuesta a presiones prolongadas que 
una persona sufre ante factores estresantes emocionales e 
interpersonales relacionados con el trabajo.  

 
Nesse sentido Nassif (2005, p.108), esclarece que a 

Síndrome de Burnout: 
 

É um processo no qual um profissional, anteriormente 
empenhado, se desinteressa do trabalho em resposta ao 
stress e à alta tensão experimentada no trabalho. É caracte-
rizado pelo exaurimento emotivo, pela despersonalização, 
pela reduzida realização pessoal. É uma síndrome em que 
há uma progressiva perda de idealismo, de energia, de 
objetivos. Nesse sentido o burn-out é considerado como o 
último passo de uma progressão de tentativas sem sucesso 
para enfrentar uma série de condições negativas e 
estressantes. 
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De acordo com Brasil (Ministério da Saúde, 2001, 
p.191), deve ser feita uma diferenciação entre o burn-out, que 
seria uma resposta ao estresse laboral crônico, de outras 
formas de resposta ao estresse. 

Nesse sentido, ainda que não exista uma definição 
única sobre Burnout, mas há um consenso de que se trata de 
uma resposta ao estresse laboral crônico, contudo não deve 
ser confundido com estresse e nem tampouco tratá-lo como 
sinônimo. 

No caso do Burnout, estão envolvidas atitudes e 
condutas negativas com relação aos usuários, clientes, 
organização e trabalho. É um processo gradual, de uma 
experiência subjetiva, que envolve atitudes e sentimentos 
que acarretam problemas de ordem prática e emocional ao 
trabalhador e à organização. Ocorre quando o lado humano 
do trabalho não é considerado. Já no estresse não estão 
envolvidos tais atitudes e condutas, pois se trata de um 
esgotamento pessoal com interferência na vida do indivíduo 
e não necessariamente na sua relação com o trabalho 
(MUROFUSE et al., 2005). 

O estresse é um sentimento ou manifestação que pode 
desaparecer após um período de repouso ou descanso e a 
Síndrome de Burnout apresenta-se como um estado crônico 
de estresse vivenciado no ambiente de trabalho e não 
diminui com descanso ou períodos de afastamento tempo-
rário do ambiente laboral, por ser exatamente este seu 
ambiente de incubação (MOREIRA et al., 2009). 

Existem quatro concepções teóricas que estabelecem a 
definição da síndrome de Burnout (PEREIRA, 2010). 

 
a) A concepção clínica: a síndrome de Burnout é ca-

racterizada como um conjunto de sintomas, tais 
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como: fadiga física e mental, falta de entusiasmo 
pelo trabalho e pela vida, sentimento de impotên-
cia e inutilidade, baixa autoestima; podendo levar 
o profissional à depressão e até mesmo ao suicí-
dio. 

 
O psicanalista Freudenberger (1974) é o autor mais 

representativo da concepção clínica, que vê a síndrome como 
um estado e não um processo. Segundo esta configuração, o 
Burnout é encarado como uma síndrome que ocorre em 
função da atividade laboral, porém por características 
individuais. 

 
b) A concepção Sócio-Psicológica: paralelamente ao 

trabalho realizado por Freudenberger, as psicólo-
gas sociais Christina Maslach e Susan Jackson 
(1977) evidenciaram as variáveis socioambientais 
como coadjuvantes do processo de desenvolvi-
mento do Burnout. 

 
Desta forma, aspectos individuais associados às 

condições e relações do trabalho formam uma constelação 
que propiciaria o aparecimento dos fatores multidi-
mensionais da síndrome, quais sejam: a exaustão emocional, 
a despersonalização e a reduzida satisfação pessoal no 
trabalho ou simplesmente reduzida realização profissional. 

Conforme Moreno (2011, p. 141), a exaustão emo-
cional: 

 
É caracterizada por falta de energia e entusiasmo, por 
sensação de esgotamento de recursos ao qual pode somar-se 
o sentimento de frustração e tensão nos trabalhadores, por 
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perceberem que já não têm condições de despender mais 
energia para o atendimento de seu cliente ou demais 
pessoas, como faziam antes.  

 
A exaustão é o elemento mais importante e central 

dessa complexa síndrome, a manifestação pode ser física, 
psíquica ou uma combinação delas. Os trabalhadores perce-
bem que já não têm condições de empregar mais energia 
para prestar uma assistência para seu cliente e familiares. 

A despersonalização caracteriza-se pelo desenvolvi-
mento de uma insensibilidade emocional, que faz com que o 
profissional trate os clientes, colegas e organização de ma-
neira desumanizada. Nessa dimensão, a ansiedade, o aumen-
to da irritabilidade, a desmotivação, a redução dos objetivos 
e do comprometimento com os resultados do trabalho, além 
da redução do idealismo, alienação e egoísmo, são mani-
festações mais comuns. 

A diminuição da realização profissional é caracte-
rizada por uma tendência do trabalhador de auto se avaliar 
de forma negativa, tornando-se infeliz e insatisfeito com seu 
desenvolvimento profissional, com consequente declínio no 
seu sentimento de competência e êxito, bem como de sua 
capacidade de interagir com os demais. 

A concepção sócio-psicológica é a mais adotada 
atualmente na área de psicologia. 

 
c) A concepção organizacional: Baseados na Teoria 

das Organizações, para Golembiewski, Hiller & 
Dale (1987), o Burnout é a consequência de um de-
sajuste entre as necessidades apresentadas pelo 
trabalhador e os interesses da instituição. Nesta 
teoria, entende-se que as pessoas veem a síndrome 
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de Burnout como resultado das condições de es-
tresse no trabalho e a tensão por ele gerada.  

 
Conforme Ferrer (2002, p.495), a síndrome de Burnout: 
  

No se trata únicamente de una disfunción personal, aunque 
en contados casos se ha descrito este origen, sino de un 
trastorno laboral que afecta las relaciones de la persona con 
su entorno de trabajo y que, además, puede tener 
repercusiones sobre su vida personal y social. 

 
d) A concepção Sócia-Histórica: Esta vertente priori-

za o papel da sociedade, cada vez mais individua-
lista e competitiva, mais do que os fatores pessoais 
ou institucionais.  

 
Segundo Murofuse (2005), nessa concepção pondera-

se que, pelo fato de as condições sociais não canalizarem os 
interesses de uma pessoa para ajudar outra, torna-se difícil 
manter o comprometimento de servir aos demais no 
trabalho.  

 
3 FATORES DE RISCO DE NATUREZA OCUPACIONAL 

 
É evidente que o trabalho não é apenas uma fonte de 

satisfação e de status socioeconômico, mas também de 
estresse. É nítido o seu contraste com o estresse proveniente 
de a vida ou do ambiente pessoal, lidar com o estresse 
proveniente do ambiente laboral é difícil, uma vez que não 
há muito a se fazer para modificá-lo (IACOVIDES et al., 
2003). 

A ocorrência da Síndrome de Burnout tem sido des-
crita em diversas atividades, tais como: assistentes sociais, 
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conselheiros, professores, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisio-
terapeutas, médicos e dentistas, policiais e agentes peniten-
ciários, recepcionistas, gerentes, e até mesmo em donas de 
casa, em estudantes e em desempregados (WEBER E 
JAEKEL-REINHARD, 2000, p.513). 

Ultimamente, as observações já se estendem a todos 
profissionais que interagem de forma ativa com pessoas, que 
cuidam e/ou solucionam problemas de outras pessoas, que 
obedecem a técnicas e métodos mais exigentes, fazendo parte 
de organizações de trabalho submetidas às avaliações 
(BALLONE, 2014). 

De Acordo com Alvaréz (2011), é difícil estabelecer 
uma única causa para a enfermidade, contudo, estudos no 
campo da saúde e da psicologia organizacional têm 
encontrado fatores desencadeantes da síndrome de Burnout 
que merecem atenção especial. Abaixo estão os principais: 

 
a) Como primeiro agente de risco, a síndrome de 

Burnout está relacionada com atividades laborais 
que vinculam o trabalhador e sua atividade dire-
tamente com clientes, condições em que o contato 
com eles é parte da natureza do trabalho. Isso não 
significa que ele não pode ocorrer em outros tipos 
de trabalho, mas no geral médicos, enfermeiros, 
consultores, assistentes sociais, professores, ven-
dedores porta a porta, topógrafos, e muitas outras 
atividades e profissões têm risco aumentado de 
desenvolver, ao longo do tempo, a condição. 

b) O excesso de horas extras, o alto nível de exigência 
para se aumentar a produtividade e atingir metas 
impostas pelo empregador, geralmente impossí-
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veis de ser cumprir pelo trabalhador, são também 
fontes de estresse. 

 
Em geral, as condições acima mencionadas conspiram 

e podem desencadear a síndrome de Burnout em situações de 
excesso de trabalho, desvalorização do trabalho, trabalhos 
nos quais prevalece a confusão entre expectativa e priori-
dades, falta de segurança no emprego, e excesso de compro-
misso em relação as responsabilidades do trabalho. 

Segundo Thomaé et al. (2006), a síndrome de Burnout 
apresenta os seguintes fatores de risco no ambiente de 
trabalho:  

 
• A falta de percepção de sua capacidade para desen-

volver o trabalho; 
• O excesso de trabalho, a falta de energia e de recursos 

pessoais para responder as demandas laborais; 
• O conflito de papéis, a incompatibilidade entre a 

tarefa executada e a conduta que se desenvolve em 
função da expectativa sobre a mesma;  

• A ambiguidade, a incerteza ou a falta de informações 
sobre os aspectos do trabalho, tais como: a avaliação, a 
função, os objetivos ou as metas, os procedimentos 
etc.; 

• A falta de isonomia ou justiça organizacional; 
• As relações tensas e/ou conflituosas com os usuá-

rios/clientes ou companheiros/colegas da organi-
zação; 

• O impedimento por parte da direção ou superior 
hierárquico que o empregado exerça a sua atividade 
laboral; 

• A falta de participação na tomada de decisões; 



S U M Á R I O 
 

ISSN 1983-3830  -  Revista da ESMAT13 – Ano 8 – N. 8 – Março de 2018| 247 

A sobrecarga de trabalho, causada pela designação de 
muitas tarefas com prazos curtos para sua execução, e com 
muitas interrupções, a ambiguidade de prioridades, o nível 
de autoridade e de autonomia, a incerteza quanto ao futuro, 
o convívio com colegas insatisfeitos são fatores estressantes 
relacionados ao stress ocupacional que podem desencadear a 
Síndrome de Burnout (LIPP e TANGANELLI, 2002).  

De acordo com Pereira (2010), alguns estudos, tanto 
empíricos como teóricos, têm sido realizados para detectar as 
variáveis responsáveis pelo desencadeamento do Burnout, 
que leva em consideração quatro dimensões: as caracte-
rísticas organizacionais, características pessoais, caracte-
rísticas do trabalho e as características sociais: 

 
a)  Características Organizacionais - burocracia, 

excesso de normas, falta de autonomia do profis-
sional, comunicação ineficiente, mudança organi-
zacional frequente e rigidez nas normas institu-
cionais, ambiente de trabalho ou profissões que 
predispõe o empregado a riscos físicos e até de 
vida, clima que impera no ambiente laboral, im-
possibilidade ou inexistência de ascender profis-
sionalmente; 

b)  Características Pessoais - indivíduos com baixa 
autoestima, controladores, que têm dificuldade 
em tolerar frustração, impacientes, esforçadas, 
passivas, perfeccionistas, rígidas, excessivamente 
críticas, com idealismo elevado, excesso de dedi-
cação, alta motivação, pessoas muito exigentes 
consigo mesmas e com os outros; 

c)  Características do trabalho – sentimento de injus-
tiça, de fata de equidade nas relações laborais, 
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sobrecarga no que diz respeito tanto à qualidade 
como à quantidade excessiva de demandas, baixa 
expectativa profissional, tipo de ocupação do indi-
víduo, suporte organizacional precário, relaciona-
mento conflituoso entre colegas, trabalho por 
turnos ou noturno, falta de controle e participação 
nas decisões, alta pressão no trabalho, conflito 
com seus valores pessoais ao ter que atuar profis-
sionalmente contra esses princípios, e ausência de 
retorno ou feedback quanto aos serviços prestados. 

d)  Características Sociais – falta de suporte familiar 
e social, valores e normas culturais que o indi-
víduo possui e a tentativa de manutenção do 
status social em oposição à baixa salarial. 

 
Praticamente todas as discussões sobre a Síndrome de 

Burnout propuseram que ela é um produto de ambos os 
fatores pessoais e ambientais. No entanto, a maior parte das 
evidências de pesquisas até o momento sugerem que os 
fatores ambientais, particularmente as características do 
ambiente de trabalho, estão mais fortemente relacionadas a 
Síndrome de Burnout do que com os fatores pessoais como 
variáveis demográficas e de personalidade. (BURKE, 
SHEARER AND DESZCA, 1984 apud LEITER e MASLACH, 
1988, p.298).  

Na síndrome de Burnout, diferentemente do estresse e 
da depressão, o contexto laboral possui determinação im-
portante e decisiva no processo (BENEVIDES-PEREIRA, 
2013). 

Nesse sentido, a falta de respeito e dignidade com que 
é tratado o trabalhador, somado ao baixo investimento pelas 
empresas com o objetivo de proporcionar ao empregado um 
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ambiente laboral equilibrado e saudável tem sido um 
importante fator desencadeante da Síndrome de Burnout, 
principalmente, quando o obreiro é exposto a uma alta carga 
de estresse emocional, o que produz um processo de sofri-
mento com consequências na saúde mental do trabalhador. 

 
4 QUADRO CLÍNICO 

 
O seu progresso é insidioso, não aparece de forma 

súbita, mas emerge de forma paulatina, com aumento pro-
gressivo de sua severidade. É um processo cíclico, que pode 
repetir-se várias vezes ao longo do tempo, de modo que uma 
pessoa pode experimentar as três dimensões diversas vezes 
em diferentes épocas da sua vida e no mesmo ou em outro 
trabalho (THOMAÉ et al., 2006).  

De acordo com FERRER (2002) são características 
definidoras da Síndrome de Burnout: 

 Stress crônico e progressivo que se desenvolve ao lon-
go de um a três anos; 

 Não costuma ser desencadeado por sobrecarga de tra-
balho quantitativo, mas geralmente a partir de ele-
mentos qualitativos; 

 As pessoas afetadas estavam fortemente motivadas 
anteriormente ao seu surgimento; 

 Os primeiros sintomas são a diminuição da eficácia e 
eficiência, com uma sensação de esgotamento físico e 
emocional injustificado, seguido do empobrecimento 
das relações pessoais, que dão lugar ao aumento do 
absenteísmo mental (desconexão das tarefas) e físico, 
com atrasos progressivamente maiores, aumento dos 
erros e das queixas; 
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 São perdidas as razões e as motivações que justifica-
vam a dedicação e esforço; 

 Não se recupera o estado habitual com o descanso, 
como seria no caso da fadiga. 
 
Conforme Thomaé et al. (2006), a sintomatologia da 

Síndrome de Burnout se sistematiza em quatro níveis 
clínicos: 

a) leve: queixas vagas, cansaço, dificuldade para levan-
tar-se pela manhã. 

b) Moderado: cinismo, isolamento, desconfiança e nega-
tivismo. 

c) Grave: lentificação do pensamento, automedicação 
com psicofármacos, absenteísmo, abuso de álcool e 
drogas. 

d) Extremo: isolamento acentuado, colapso, quadros psi-
quiátricos, suicídios.  
 
Os primeiros sentimentos negativos são direcionados 

aos desencadeantes do processo, ou seja, clientes e colegas de 
trabalho, posteriormente atingem amigos e familiares e, por 
último, o próprio profissional. 

 
5 CARACTERIZAÇÃO DA SÍNDROME DE BURNOUT 

COMO ACIDENTE DO TRABALHO 
 
As enfermidades ocupacionais de natureza psicológica 

que mais afetam os trabalhadores nos dias de hoje são o 
Transtorno do Estresse, a Síndrome do Esgotamento 
Profissional e a Neurose Profissional (ARAÚJO JÚNIOR, 
2013, p.117). 

O stress ocupacional e a “Síndrome de Burnout” são 
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apontados pelos estudiosos da psicologia e da psiquiatria do 
trabalho como fenômenos tipicamente laborais que decorrem 
das pressões excessivas da sociedade atual (FONSECA, 2013, 
p.148). 

A síndrome de Burnout está inserida no capítulo XXI 
da categoria que se refere aos problemas relacionados com a 
organização de seu modo de vida (Z73), descrita na Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID10), versão 2010, pelo 
código Z73.0 Burn-out (estado de exaustão vital).  

Com a edição do Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 
1999, que regulamentou o artigo 20 da Lei 8.213/91, criou-se 
um amplo rol de doenças ocupacionais, passando a legis-
lação brasileira a reconhecer que os esforços no trabalho 
podem propiciar desequilíbrio de ordem mental.  Benefícios 
acidentários são agora possíveis em face de situações, antes, 
atribuídas somente a fatores inerentes à personalidade de 
cada trabalhador (FONSECA, 2013). 

O Ministério da Saúde, a partir da portaria nº 1339, de 
18 de novembro de 1999, instituiu a lista de Doenças relacio-
nadas ao Trabalho, e incluiu a Sensação de Estar Acabado 
(“Síndrome de Burn-Out”, “Síndrome do Esgotamento Pro-
fissional”) (Z73.0), nos transtornos mentais e do comporta-
mento relacionados com o trabalho, tendo como agentes 
etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional o 
Ritmo de trabalho penoso (CID10 Z56.3) e outras dificul-
dades físicas e mentais relacionadas com o trabalho (CID10 
Z56.6). 

O Decreto nº 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, que 
alterou o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, em seu anexo II que 
trata sobre agentes patogênicos causadores de doenças 
profissionais ou do trabalho, conforme previsto no art. 20 da 
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lei no 8.213, de 1991, inseriu na lista B, no título sobre 
transtornos mentais e do comportamento relacionados com o 
trabalho (Grupo V da CID-10), o item XII, a Sensação de 
Estar Acabado ("Síndrome de Burn-Out", "Síndrome do 
Esgotamento Profissional") (Z73.0).  
 Nesse sentido, para que seja considerada como aci-
dente do trabalho, deve-se verificar se a Síndrome de Burnout 
tem como agente etiológico ou fator de risco de natureza 
ocupacional o ritmo de trabalho penoso ou se está relacio-
nada com outras dificuldades físicas e mentais relacionadas 
com o trabalho, conforme previsto na Lista B do Anexo II do 
Regulamento da Previdência Social. 
 O acidente do trabalho será caracterizado técnica-
mente pela perícia médica do Instituto Nacional de Previ-
dência Social (INSS) mediante o reconhecimento do nexo 
entre o trabalho e o agravo. 

Há três espécies de nexo técnico previdenciário que 
poderá ser de natureza causal ou não, conforme artigo 3º da 
Instrução Normativa INSS/PRESS nº 31, de 10 de setembro 
de 2008.  

a) nexo técnico profissional ou do trabalho 

(NTP/T), fundamentado nas associações entre 
patologias e exposições constantes das Listas A e B 
do Anexo II do Decreto nº 3.048/1999; 
b) nexo técnico por doença equiparada a acidente 
de trabalho ou nexo técnico individual 
(NTDEAT), decorrente de acidentes de trabalho 
típicos ou de trajeto, bem como de condições 
especiais em que o trabalho é realizado e com ele 
relacionado diretamente, nos termos do § 2º do 
art. 20 da Lei nº 8.213/9; São os casos, excepcio-
nais, não constantes nas Listas do Anexo II; 
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c) nexo técnico epidemiológico previdenciário 

(NTEP), aplicável quando houver significância 
estatística da associação entre o código da Classi-
ficação Internacional de Doenças-CID, e o da 
Classificação Nacional de Atividade Econômica-
CNAE, na parte inserida pelo Decreto nº 6.042/07, 
na lista B do anexo II do Decreto nº 3.048, de 1999. 
De acordo com Taborda et al. (2012, p.301) a 
inexistência do nexo epidemiológico reconhecido 
não elide o nexo técnico caracterizado pela perícia 
médica.  
 

Registrado a ocorrência de qualquer um dos três 
nexos citados, implicará na concessão do benefício de natu-
reza acidentária. 

Para avaliação do tipo de relação causal entre doença e 
trabalho se adota no Brasil a classificação de Schilling, que 
amplia o conceito de nexo entre o trabalho e a doença 
(TABORDA et al., 2012). 

As doenças relacionadas ao trabalho se distribuem 
entre os grupos I, II e III, segundo a classificação de Schilling: 

No Grupo I – O trabalho ou ocupação podem ser 
causa necessária para o desenvolvimento da doença, sem ela 
seria improvável que o trabalhador a desenvolvesse. Aqui 
podem se enquadrar os casos de exposição a substâncias 
químicas neurotóxicas, estresse pós-traumático, e o transtor-
no do ciclo sono-vigília relacionado com o trabalho; 

Entre os agravos específicos estão incluídas as doenças 
profissionais, para as quais se considera que o trabalho ou as 
condições em que ele é realizado constituem causa direta. A 
relação causal ou nexo causal é direta e imediata. A elimi-
nação do agente causal, por medidas de controle ou 
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substituição, pode assegurar a prevenção, ou seja, sua 
eliminação ou erradicação. 

No Grupo II – O trabalho ou ocupação podem ser 
considerados como fatores de risco contributivos em doenças 
de etiologia multicausal; havendo excesso de prevalência de 
determinada patologia em grupo ocupacional específico, sua 
ocorrência poderá ser classificada como doença relacionada 
ao trabalho. Aqui, em situações especiais, é possível enqua-
drar a síndrome de Burnout, a neurose profissional, o 
alcoolismo crônico relacionados com o trabalho. Trata-se, 
portanto, de um nexo epidemiológico, de natureza proba-
bilística, principalmente quando as informações sobre as 
condições de trabalho, investigadas de maneira adequada 
pela perícia médica, forem consistentes com as evidências 
epidemiológicas e bibliográficas disponíveis. 

No Grupo III – O trabalho ou ocupação podem ser 
fator desencadeante ou agravante de doença latente ou 
preexistente. Ocorre em casos particulares de trabalhadores 
com doença prévia, lábeis ou hipersuscetíveis, em que o 
trabalho poderia eventualmente desencadear, agravar ou 
contribuir para a recidiva da doença. 

Os grupos Schilling II e III são formados por doenças 
consideradas de etiologia múltipla, ou causadas por múlti-
plos fatores de risco. Nessas doenças comuns, o trabalho 
poderia ser entendido como um fator de risco, ou seja, um 
atributo ou uma exposição que está associada com uma 
probabilidade aumentada de ocorrência de uma doença, não 
necessariamente um fator causal. Portanto, a caracterização 
etiológica ou nexo causal será essencialmente de natureza 
epidemiológica, seja pela observação de um excesso de 
frequência em determinados grupos ocupacionais ou profis-
sões, seja pela ampliação quantitativa ou qualitativa do 
espectro de determinantes causais, que podem ser melhor 
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conhecidos a partir do estudo dos ambientes e das condições de 
trabalho. A eliminação desses fatores de risco reduz a incidên-
cia ou modifica o curso evolutivo da doença ou agravo à 
saúde. 

Na realização da perícia para avaliação do nexo causal 
entre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, é neces-
sária a vistoria no local e no posto de trabalho, a análise da 
organização do trabalho, a verificação dos dados epidemio-
lógicos, os agentes de risco aos quais se encontram 
submetido o trabalhador.  

O Art. 2º da Resolução Conselho Federal de Medicinal 
(CRM) 1.488/1988, dispõe que para o estabelecimento do 
nexo causal entre os transtornos de saúde e as atividades do 
trabalhador, além do exame clínico (físico e mental) e os 
exames complementares, quando necessários, deve o médico 
considerar: 

 
I -  a história clínica e ocupacional, decisiva em 

qualquer diagnóstico e/ou investigação de nexo 
causal; 

II -  o estudo do local de trabalho; 
III -  o estudo da organização do trabalho; 
IV -  os dados epidemiológicos; 
V -  a literatura atualizada; 
VI -  a ocorrência de quadro clínico ou subclínico em 

trabalhador exposto a condições agressivas; 
VII -  a identificação de riscos físicos, químicos, bioló-

gicos, mecânicos, estressantes e outros; 
VIII -  o depoimento e a experiência dos trabalhadores; 
IX -  os conhecimentos e as práticas de outras disci-

plinas e de seus profissionais, sejam ou não da 
área da saúde. 
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Nesse sentido, o inciso III do Art. 10 da Resolução 
CFM 1.488/1988, com redação aprovada pela Resolução 
CFM nº 1.940/2010), esclarece que são atribuições e deveres 
do perito-médico e assistentes técnicos:  

 
 III – estabelecer o nexo causal, CONSIDERANDO o exposto 
no artigo 2º e incisos. (redação aprovada dada pela 
Resolução CFM n. 1940/2010). 

 
A Resolução INSS/DC nº 10, de 23 de dezembro de 

1999, que aprovou os protocolos Médicos periciais, em seu 
Anexo V – que trata sobre os transtornos mentais e do 
comportamento que podem estar relacionados com o 
trabalho, em seu item XII. Sensação de Estar Acabado 
(“Síndrome de Burn-Out”; “Síndrome do Esgotamento 
Profissional”) (Z73.0), em sua seção I, do item II em relação 
aos fatores etiológicos (gerais) e identificação dos principais 
“agentes patogênicos”, informa que:  

 
Havendo evidências epidemiológicas da incidência da 
Síndrome em determinados grupos ocupacionais, sua 
ocorrência em trabalhadores destes grupos ocupacionais 
poderá ser classificada como “doença relacionada com o 
trabalho”, do Grupo II da Classificação de Schilling, posto 
que o “trabalho” ou a “ocupação” podem ser considerados 
como fatores de risco, no conjunto de fatores de risco 
associados com a etiologia multicausal desta doença. Trata-
se, portanto, de um nexo epidemiológico, de natureza 
probabilística, principalmente, quando as informações sobre 
as condições de trabalho, adequadamente investigadas pela 
Perícia Médica, forem consistentes com as evidências 
epidemiológicas e bibliográficas disponíveis. 
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Nesse sentido, Brasil (Ministério da Saúde, 2001, 
p.192): 

 
Havendo evidências epidemiológicas da incidência da 
síndrome em determinados grupos ocupacionais, sua 
ocorrência poderá ser classificada como doença relacionada 
ao trabalho, do Grupo II da Classificação de Schilling. O 
trabalho pode ser considerado fator de risco no conjunto de 
fatores de risco associados com a etiologia multicausal desta 
doença. Trata-se de um nexo epidemiológico, de natureza 
probabilística, principalmente quando as informações sobre 
as condições de trabalho, adequadamente investigadas, 
forem consistentes com as evidências epidemiológicas 
disponíveis. 

 

O Manual de Procedimentos para os Serviços de 
Saúde referentes ao Livro Doenças Relacionadas ao Trabalho 
orienta os profissionais da área de saúde, perito médico, 
perito médico-judicial ou da previdência social que: 

 
O diagnóstico de um caso de síndrome de esgotamento 
profissional deve ser abordado como evento sentinela e 
indicar investigação da situação de trabalho, visando a avaliar o 
papel da organização do trabalho na determinação do quadro 
sintomatológico. Podem estar indicadas intervenções na 
organização do trabalho, assim como medidas de suporte ao 
grupo de trabalhadores de onde o acometido proveio 
(BRASIL. Ministério da Saúde, 2001, p.194). 

 
 Segundo Taborda et al. (2012, p.302) nos casos dos 
transtornos mentais, os próprios peritos acabam levando em 
consideração mais o fator causal e individual do que o 
profissional ou o epidemiológico. 

Como podemos observar do seguinte julgado: 
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“O laudo pericial não é suficiente para demonstrar o nexo 
causal entre a doença que acometeu a reclamante e as 
condições de trabalho. Veja-se que a perita asseverou que a 
patologia apresentada pela autora pode ser atribuída a sua 
predisposição genética, não havendo nexo causal com as 
funções desempenhadas no réu, e que não havia elementos 
de convicção para confirmar o nexo causal do trabalho com 
a doença alegada” (Processo: RR - 326600-65.2006.5.09.0012 
Data de Julgamento: 04/12/2013, Relator Ministro: Aloysio 
Corrêa da Veiga, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
06/12/2013). 

 
Em geral, os peritos justificam o não enquadramento 

da sintomatologia apresentada pelo obreiro como decorrente 
da síndrome de Burnout devido à sua dificuldade em 
estabelecer o nexo causal e, desta forma, o trabalhador deixa 
de se beneficiar dos direitos mencionados. 

A perícia para caracterizar a síndrome de Burnout 
como doença do trabalho deve ser realizada por perito que 
detenha conhecimento técnico ou científico exigível ao caso 
concreto, tenha noção do ambiente do trabalho e das 
particularidades da função exercida pelo obreiro.  

Uma vez que desconhecendo os fatores de risco da 
organização do trabalho é praticamente impossível ao perito 
comprovar que a doença psicológica seja decorrente das 
condições laborais a que o empregado é exposto.  

Estabelecido o nexo causal entre a Síndrome de 
Burnout, moléstia decorrente do estresse profissional, e a 
atividade laborativa desenvolvida pelo empregado, esta deve 
ser considerada como doença do trabalho. 

Conforme se depreende dos seguintes julgados: 
 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO 
DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 
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13.015/2014. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. CONCAUSA. 
COBRANÇA EXACERBADA DE METAS INATINGÍVEIS. 
SÍNDROME DE BURNOUT. OFENSA AOS ARTIGOS 5º, 
INCISO V, DA CF/88 E 944 DO CC/2002. 
INOCORRÊNCIA. I – [...] VIII - Demonstrada a ocorrência 
de culpa do agravante, por propiciar o desenvolvimento da 
Síndrome de Burnout em seu empregado, a extensão 
expressiva do dano causado, com reflexo psicológico 
negativo insuperável que se abatera sobre o agravado, 
somado à elevada capacidade econômico-financeira da 
empresa e, sobretudo, o caráter pedagógico da sanção 
jurídica, afigura-se proporcional e razoável manutenção da 
indenização por dano moral no importe R$ 100.000,00 (cem 
mil reais), não se divisando, dessa forma, violação literal e 
direta ao artigo 944 do Código Civil, a teor do artigo 896, 
alínea "c", da CLT. IX - Registre-se a impertinência da 
indigitada afronta ao inciso V do artigo 5º da Constituição, 
haja vista que ele limita-se a assegurar o direito à 
indenização pelo dano moral, sem dilucidar parâmetros 
para o seu arbitramento, ou a dispor sobre a restituição 
decorrente de enriquecimento sem causa. X - Agravo de 
instrumento a que se nega provimento. (AIRR - 2256-
81.2014.5.12.0060, Relator Ministro: Antonio José de Barros 
Levenhagen, Data de Julgamento: 08/02/2017, 5ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 10/02/2017). 
 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE 
REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. 
1. DOENÇA OCUPACIONAL. "SÍNDROME DE 
BURNOUT" OU "SÍNDROME DE ESGOTAMENTO 
PROFISSIONAL". RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO 
CONCAUSAL. DANOS MORAIS. 2. DANOS MORAIS. 
VALOR DA INDENIZAÇÃO. A indenização por dano 
moral resultante de acidente do trabalho e/ou doença 
profissional ou ocupacional supõe a presença de três 
requisitos: a) ocorrência do fato deflagrador do dano ou do 
próprio dano, que se constata pelo fato da doença ou do 
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acidente, os quais, por si sós, agridem o patrimônio moral e 
emocional da pessoa trabalhadora (nesse sentido, o dano 
moral, em tais casos, verifica-se pela própria circunstância 
da ocorrência do malefício físico ou psíquico); b) nexo 
causal, que se evidencia pela circunstância de o malefício ter 
ocorrido em face das circunstâncias laborativas; c) culpa 
empresarial, a qual se presume em face das circunstâncias 
ambientais adversas que deram origem ao malefício. 
Embora não se possa presumir a culpa em diversos casos de 
dano moral - em que a culpa tem de ser provada pelo autor 
da ação -, tratando-se de doença ocupacional, profissional ou 
de acidente do trabalho, essa culpa é presumida, em virtude 
de o empregador ter o controle e a direção sobre a estrutura, 
a dinâmica, a gestão e a operação do estabelecimento em que 
ocorreu o malefício. Registre-se que tanto a higidez física 
como a mental, inclusive emocional, do ser humano são bens 
fundamentais de sua vida, privada e pública, de sua 
intimidade, de sua autoestima e afirmação social e, nesta 
medida, também de sua honra. São bens, portanto, inques-
tionavelmente tutelados, regra geral, pela Constituição (art. 
5º, V e X). Assim, agredidos em face de circunstâncias 
laborativas, passam a merecer tutela ainda mais forte e 
específica da Constituição da República, que se agrega à 
genérica anterior (art. 7º, XXVIII, CF/88). Registre-se que é 
do empregador, evidentemente, a responsabilidade pelas 
indenizações por dano moral, material ou estético decorren-
tes de lesões vinculadas à infortunística do trabalho. Na 
hipótese, foi evidenciado o nexo concausal entre a patologia 
da qual a Reclamante era portadora (Síndrome de Burnout) 
e a atividade de bancária por ela desempenhada. O TRT 
consignou que a transição da carteira de clientes que 
decorreu da aquisição do Banco Nossa Caixa pelo o Banco 
do Brasil causou diversos problemas de ordem técnica na 
agência, que geraram conflitos entre os empregados e os 
clientes, tendo sido comprovado pela prova dos autos que a 
Reclamante sofreu graves ameaças e vivenciou momentos 
tormentosos decorrentes de reações agressivas de clientes 
insatisfeitos. Na verdade, conforme relatado na decisão 
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recorrida, o grau de insatisfação entre os clientes foi 
tamanho, que, segundo as testemunhas ouvidas, o vigilante 
da agência passou a ter de se deslocar nos arredores das 
mesas de atendimento para evitar tumultos nos dias mais 
críticos. Com efeito, o TRT consignou, com base no laudo 
pericial, que há concausalidade entre a depressão grave da 
Autora (síndrome de "burnout") e o trabalho desenvolvido 
no Banco Reclamado, uma vez que "houve transição sem 
preparo, forma de atuação sobre sistema de metas de forma 
exagerada, cobranças em tom de ameaça no que diz respeito 
à retirada de seu cargo e etc". Observe-se que a Síndrome de 
Burnout (to burn out: queimar por inteiro) traduz doença 
ocupacional (ou profissional) caracterizada pelo esgota-
mento físico e/ou mental, o que restou configurado nos 
autos, dado o longo afastamento previdenciário (de 
18/12/2011 até o segundo semestre de 2013) e a readaptação 
de função. Ademais, a Síndrome de Burnout é reconhecida 
pela Previdência Social como doença laboral, conforme 
Anexo II do regulamento da Previdência Social - Decreto 
3.048/99. Nesse contexto, está clara a presença dos 
elementos dano (doença ocupacional) e nexo causal/ 
concausal. Quanto ao elemento culpa, o Tribunal Regional 
assentou que esta emergiu da conduta negligente da 
Reclamada em relação ao dever de cuidado à saúde, higiene, 
segurança e integridade física do trabalhador (art. 6º e 7º, 
XXII, da CF, 186 do CC/02), deveres anexos ao contrato de 
trabalho; o banco Reclamado não proporcionou ambiente e 
condições de labor que preservassem a saúde física e 
emocional de sua colaboradora. A partir das premissas 
fáticas lançadas na decisão recorrida, se as condições de 
trabalho a que se submetia o trabalhador, embora não 
tenham sido a causa única, contribuíram diretamente para a 
redução ou perda da sua capacidade laborativa, ou produ-
ziram lesão que exija atenção médica para a sua recupe-
ração, deve-lhe ser assegurada a indenização pelos danos 
sofridos. Presentes o dano, o nexo concausal e a culpa, há o 
dever de indenizar. Agravo de instrumento desprovido. 
(AIRR - 226-03.2013.5.15.0100, Relator Ministro: Mauricio 
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Godinho Delgado, Data de Julgamento: 17/08/2016, 3ª 
Turma, Data de Publicação: DEJT 19/08/2016). 
 
EMENTA: TRABALHO ESTRESSANTE. METAS ABUSI-
VAS E PRESSÃO PERMANENTE. SÍNDROME DO 
ESGOTAMENTO PELO TRABALHO. DANO MORAL. 
INDENIZAÇÃO DEVIDA. É certo que ao empregador é 
lícito cobrar o atingimento de metas e objetivos, uma vez 
que detém o poder diretivo e assume os riscos do empre-
endimento, todavia, deve fazê-lo com razoabilidade, sem 
afrontar a dignidade e a saúde psíquica de seus empregados 
pela imposição de metas exorbitantes e permanente pressão 
psicológica. Verificado que, em decorrência do abuso do 
poder diretivo, o empregado desenvolveu a "síndrome do 
esgotamento pelo trabalho" impõe-se a indenização pelos 
danos morais ocasionados. (TRT da 3ª Região, 8a. Turma, 
Processo 0001028-64.2011.5.03.0145 RO, Desembargador 
Relator: Convocado Jose Marlon de Freitas, Data de 
Publicação: 14/02/2014, Divulgação: 13/02/2014. DEJT). 
 
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. DOENÇA 
PROFISSIONAL. SÍNDROME DE BURNOUT. NEXO DE 
CAUSALIDADE. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. CULPA 
PRESUMIDA. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. Registra-
do pelo eg. TRT que a doença da reclamante guarda 
correlação com o trabalho desenvolvido e que a atividade de 
exercida era de risco, sua decisão quanto ao direito à 
estabilidade provisória não afronta o artigo 118 da Lei nº 
8.213/91. Diante da consonância do julgado recorrido com o 
disposto na Súmula nº 378, II, desta Corte, não há que se 
falar em dissídio jurisprudencial. Recurso de revista não 
conhecido. [...] (TST, RR - 678-24.2010.5.12.0028, Relator 
Ministro: Aloysio Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 
28/08/2013, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
30/08/2013). 
 
EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE. SÍNDROME DE 
BURNOUT. NEXO DE CAUSALIDADE COM O 
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TRABALHO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. Hipótese em que constam nos autos 
atestados médicos e declarações firmadas por psiquiatra que 
revelam que a reclamante sofreu tratamento especializado 
por quadro de transtorno depressivo grave, com diminuição 
do desempenho profissional, esgotamento emocional, 
despersonalização e perda de produtividade ("síndrome de 
burnout"), e que a sua saúde física e mental estava sendo 
abalada no local de trabalho. O INSS reconheceu, por meio 
de parecer técnico médico pericial, o nexo causal entre a 
atividade da autora e a doença apresentada, justificando a 
concessão do benefício como acidentário, com CID F322, que 
corresponde a episódio depressivo grave sem sintomas 
psicóticos. É fato notório que a categoria em questão é 
vitimada pela "síndrome de burnout", justamente em razão 
dos métodos de gestão assediosos, das situações com que 
lidam os trabalhadores, da excessiva cobrança quanto ao 
cumprimento de tarefas, aliada a uma jornada de trabalho 
exaustiva, o que sugere, inclusive, inversão do ônus da 
prova, no caso, despiciendo. Recurso ordinário da autora a 
que se dá provimento para reconhecer a responsabilidade 
civil da ré pela doença que a acomete e condenar a 
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais. 
(TRT-9, Processo nº 29260200914907 PR 29260-2009-14-9-0-7, 
Relator: Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, 2A. Turma, 
data de Publicação: 09/09/2011). 
 

As condições de trabalho nocivas, com demasiada 
sobrecarga de trabalho, pressão psicológica acima do limite 
de razoabilidade, horas extras habituais, ritmo intenso, metas 
abusivas, trabalho penoso, trabalho noturno, monotonia, 
dentre outros, atuam como agente patogênico para o 
desenvolvimento da síndrome de Burnout.  

Desse modo, quando ficar demonstrado pela perícia 
médica, do INSS ou do Juízo, o nexo causal (estresse laboral) 
e efeito (síndrome de Burnout), decorrente de um meio 
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ambiente de trabalho inadequado ao labor diário, esta 
patologia deve reconhecida como sendo de natureza ocupa-
cional. 
 
6 CONCLUSÃO 

 
A saúde é um direito humano fundamental, e todo 

trabalhador tem o direito de exercer suas atividades em um 
ambiente de trabalho sadio e seguro, que preserve a sua 
saúde física e mental.  

A atividade laboral pode ser vista como meio de 
equilíbrio e desenvolvimento individual, mas também como 
fator de risco desencadeante de transtornos mentais e com-
portamentais. As diversas patologias relacionadas à organi-
zação, aos processos e ambientes de trabalho apresentam 
graves riscos à integridade física e mental dos trabalhadores. 

Os problemas de saúde mental relacionados ao 
trabalho têm aumentado mundialmente, e o estresse laboral 
crônico representa um fator de risco para o desenvolvimento 
dessas doenças, em especial, a síndrome de Burnout ou a 
síndrome do esgotamento profissional, que é vista como um 
fenômeno tipicamente laboral. 

A síndrome de Burnout está inserida no capítulo XXI 
da categoria que se refere aos problemas relacionados com a 
organização de seu modo de vida (Z73), descrita na CID10 
pelo código Z73.0 Burn-out (estado de exaustão vital). Esta 
foi incluída pela portaria nº 1.399/1999 do Ministério da 
Saúde na lista de doenças relacionadas ao trabalho.  

O Decreto nº 6.042, de 12 de fevereiro de 2007, que 
alterou o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo 
Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, inseriu no Anexo II, 
lista B, no título sobre transtornos mentais e do compor-
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tamento relacionados com o trabalho a Síndrome de Burn-
Out. 

A síndrome de Burnout, para ser considerada como 
acidente do trabalho, deve ter como agente etiológico ou 
fator de risco de natureza ocupacional o ritmo de trabalho 
penoso ou estar relacionada com outras dificuldades físicas e 
mentais relacionadas com o trabalho.  

O contexto laboral é fator determinante e decisivo 
para o desencadeamento da síndrome de Burnout. Sendo 
essencial que o perito investigue a influência dos fatores 
ambientais do trabalho sobre a saúde do obreiro, com análise 
da atividade laborativa desenvolvida, das condições de 
trabalho a que é submetido o trabalhador, do clima psicosso-
cial da empresa, dentre outros, com o objetivo de verificar se 
existe fator de risco ocupacional capaz de desencadeá-la.  

Neste sentido, estabelecer o nexo causal entre a sín-
drome de Burnout, enfermidade decorrente do estresse 
laboral crônico, e a atividade laboral desenvolvida pelo em-
pregado, tem sido um grande entrave no mundo do trabalho. 
Contudo, uma vez verificado, esta deve ser considerada 
como acidente do trabalho. 
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