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Simpósio: 11 - JUDICIALIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E MEIOS DE 
COMPOSIÇÃO DOS CONFLITOS 
 
RESUMO: Diante da necessidade do homem vender a sua força de trabalho para produzir 
sua condição de existência, se fez necessário estabelecer uma proteção legal tendo a primeira 
aparição relacionada aos Direitos Humanos do Trabalhador na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão em 1789 e a sua afirmação em 1948 na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, promulgado pela ONU. Ambos dispositivos compartilham da ideia de 
combate a quaisquer tipos de abusos que despontasse do poder do empregador. No Brasil, a 
proteção ao trabalho é fixada na Constituição Federal de 1988, nos artigos 5̊ e 7,̊ e em outros 
diplomas como a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e o Código Penal (art.197 ao 
art.207), demonstrando assim que o trabalho é um direito social e relevante para os Direitos 
Humanos, fundamentado na preservação da dignidade da pessoa humana visando a inclusão 
do trabalhador na sociedade. Ocorre que com a propulsão econômica, a dinâmica volátil da 
economia e a necessidade social de estabelecer contratos, geralmente em massa e de adesão, o 
conflito surge como uma consequência certa deste capitalismo voraz. Neste diapasão, o Poder 
Judiciário, o qual recebe diariamente uma enorme demanda de acções já não consegue 
efetivar a sua devida prestação jurisdicional de forma eficaz e célere. No momento atual, tanto 
para o empregador quanto para o empregado, sujeitos da relação e que buscam resolver a 
controvérsia de forma mais prática devido à exigência dos tempos modernos, e também, o 
principal, a obtenção do crédito alimentar em pouco tempo, é de suma importância o 
incentivo do uso dos sistemas extrajudiciários de solução de disputas (conciliação, mediação e 
a arbitragem) como alternativas eficazes. Contudo será ncessária a instituição de órgãos 
sérios, idôneos e competentes para gerenciar processos e solucionar conflitos envolvendo 
essas figuras tão intrigantes: empregador e empregado. Com o advento do Código de Processo 
Civil de 2015, prestigiando os métodos alternativos de solução de conflitos, reconhecendo em 
seu próprio texto a aplicação da mediação, da conciliação e da arbitragem, renovou-se na 
seara trabalhista brasileira o debate quanto à possibilidade da aplicação destes mesmos 
institutos em conflitos individuais, principalmente, após a edição da Lei 13.467/2017, 
conhecida como REFORMA TRABALHISTA, que alterou a CLT para permitir a 
homologação de acordo extrajudicial pela Justiça do Trabalho, há de se acreditar que em 
breve todos os meios alternativos serão amplamente utilizados. Destaca-se que o Conselho 



Superior da Justiça do Trabalho, órgão auxiliar do Tribunal Superior do Trabalho, editou uma 
resolução em dezembro de 2016, criando a política judiciária de tratamento adequado de conflitos 
da Justiça do Trabalho, tendo como foco principal regulamentar e contribuir com o avanço de 
métodos autocompositivos para a solução de conflitos individuais. Previu ainda a criação de 
Centros de Mediação e Conciliação na Justiça do Trabalho, diferenciando ainda os conceitos 
de conciliação e mediação, deixando claro que a primeira é um procedimento de busca de 
consenso com apresentação de propostas por parte de terceiro e que contribui com o resultado 
autocompositivo. Já a segunda é quando não se faz apresentação de propostas, se limitando a 
estimular o diálogo. A conciliação em dissídios coletivos também foi regulamentada pelo 
texto aprovado. Neste sentido, fica claro que a comunidade jurídica laboral se encontra em 
passos largos para a aplicação destes institutos também por órgãos extrajudicias sem a 
necessidade de homologação pelo Judicário Trabalhista. Para a elaboração do trabalho os 
métodos utilizados foram o qualitativo além de pesquisa bibliográfica e exploratória e da 
análise de jurisprudência pátria. Recursos tecnológicos foram utilizados para consulta 
jurisprudencial pelos meios usuais (sítios como o do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal 
Superior do Trabalho, do Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Superior da Jsutiça do 
Trabalho e do Conselho Nacional de Justiça). 
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