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RESUMO 

 
 

Este artigo possui como objeto de estudo a conciliação, a partir 
da constituição de um olhar crítico-construtivo sobre as 
perspectivas desse método alternativo de resolução de 
conflitos na esfera trabalhista e sua relação com o termo 
“jeitinho brasileiro”. Assim, buscou-se compreender a 
denominação abonada a esse termo e sua relação com os 
sistemas jurídicos nacionais, em especial, o direito trabalhista. 
Em seguida, analisou-se como este se materializa no agir dos 
diversos personagens da relação processual. Por fim, 
constatou-se que a lógica do “jeitinho” esta cada vez mais 
presente no Brasil institucionalizado o que pode comprometer 
avanços sociais. 
 
Palavras-Chave: Conciliação. Jeitinho brasileiro. Justiça. 

 
 

ABSTRACT  
 
This article has as object of study the reconciliation, from the 
creation of a critical and constructive look at the prospects of 
this method of conflict resolution in labor and its relation to the 
term "Brazilian way". Thus, we sought to understand the 
denomination abonada to this expression and its relationship 
with national legal systems, in particular the labor law. Then 
analyzed it materializes in the action of the various characters 
in the procedural relationship. Finally, it was found that the logic 
of the "way" is increasingly present in Brazil institutionalized 
which can compromise social advances. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Diante da larga utilização da conciliação na justiça do trabalho, os intérpretes do 

direito têm se ocupado em tentar compreender a lógica de sua utilização e suas implicações 

para o desenvolvimento da justiça nacional. Seria a conciliação, então, a institucionalização 

do famoso “jeitinho brasileiro”, nas salas de audiência de todo o Brasil? A forma de 

solucionar problemas difíceis com criatividade? Seria o reconhecimento oficial de encontrar 

um meio termo, a flexibilização entre a lei e a situação onde ela deveria aplicar-se às 

pessoas que a ela deveriam obedecer? 

A prática de uma retórica pluralista apresenta a conciliação como a solução 

perfeita para o Judiciário, melhorando os índices quantitativos da justiça, mas, ao mesmo 

tempo, pode retirar a eficácia da norma legal e, na verdade, camuflar o conhecido “jeitinho 

brasileiro”. Assim, a proposta deste artigo é lançar um olhar crítico sobre a prática jurídica 

proposta pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT enquanto Lei e a prática jurídica 

manifestada por meio do instituto da conciliação. 

Face a este objetivo, o primeiro momento será dedicado a compreensão do 

“modus vivendi” nacional, ou seja, o “jeitinho brasileiro” e sua relação com os sistemas 

jurídicos nacionais. Tendo isso posto, assumiu-se como tarefa estabelecer um panorama 

sobre a prática da conciliação trabalhista e sua relação com “jeitinho brasileiro”. E, 

finalmente, fazer considerações sobre a relação que as partes do processo estabelecem por 

meio da conciliação e a lógica do “jeitinho brasileiro”. 

 

 

2. O JEITINHO BRASILEIRO NOS SISTEMAS JURÍDICOS NACIONAIS  

 

 

A palavra jeito segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa tem os 

seguintes significados: 1 Arranjo. 2 Conveniência. 3 Aptidão, disposição. 4 Maneira, modo. 5 

Hábito. 6 Defeito. Acrescidos da peculiar terminação “inho” deu forma atual de “jeitinho”, 

aliás, terminação “inho” que, segundo Sérgio Buarque de Holanda seria uma forma de 

aproximação das pessoas dando suavidade e cordialidade na relação: “A terminação “inho”, 

aposta às palavras, serve para nos familiarizar mais com as pessoas ou os objetos e, ao 

mesmo tempo, para lhes dar relevo”. (HOLANDA, 1997, p 148). 
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Dentro do teatro das relações jurídicas a aplicação do “jeitinho brasileiro”, 

paradoxalmente, pode ganhar contornos de corrupção, conciliação, negociação, favor, 

respeito, desonestidade, harmonia, paz social e malandragem. Importante ressaltar que o 

“jeitinho brasileiro” pode ser qualificado tanto por adjetivos positivos como negativos, pois na 

gênese desse comportamento não há lugar para os extremos, existe sim um meio termo, 

algo brando. 

Na perspectiva jurídica, o “jeitinho brasileiro” é a medida adequada entre a lei e a 

realidade, uma regra particular. ─ Parafraseando o precursor da socialdemocracia alemã, 

Lassalle (1933), seria o jeitinho a encarnação dos fatores reais de poder. ─ No Brasil, o 

“jeitinho” operou uma justiça do mais ou menos, da gradação, uma lei que fica entre o que 

“pode” e um “não pode” de um sistema legal que funciona em descompasso com a realidade 

social que precisa transformar. 

Para o historiador Sérgio Buarque de Holanda (1997), que apresenta a ideia do 

“homem cordial”, o brasileiro teria um espírito afeito à cordialidade, não no sentido literal da 

palavra, mas sim como uma característica marcante do brasileiro que é a dificuldade em 

cumprir regras rigidamente formais e não pessoais, visando justamente à quebra da 

formalidade das relações, para que estas passem a se tornar relações entre “amigos”. 

Desse modo, este afirma, ainda, que os brasileiros possuem uma grave incapacidade de 

fazer uma ruptura radical, afirmando que “mantemos o prestígio de país conquistador e 

detestamos notoriamente as soluções violentas”, por isso aqui se busca “ser o povo mais 

brando e o mais comportado do mundo”. (HOLANDA, 1997, p. 177). 

Outra forma também consagrada de perceber o “jeitinho” na sociedade brasileira 

é por meio do favor, essa palavra que soa tão bem aos ouvidos dos brasileiros esconde na 

verdade uma das formas mais eficazes de se relacionar. Tal qual a compreensão de 

“jeitinho”, o favor estabelece-se a partir das relações de amizade, diga se relações de 

amizade e interesse, que afastam, sobretudo, o respeito à lei. Segundo Roberto Schwarz 

(2000): 

 

O favor é, portanto, o mecanismo atráves do qual se reproduz uma das grandes 
classes da sociedade, envolvendo também outra, a dos que têm. Note se ainda que 
entre estas duas classes é que irá acontecer a vida ideológica, regida, em 
consequência, por este mesmo mecanismo. Assim como mil formas e nomes, o 
favor [...] esteve presente por toda a parte, combinando-se às mais variadas 
atividades, mais e menos afins dele, como administração, política, indústria, 
comércio, vida urbana, Corte. (SCHWARZ, 2000, p 66). 
 
 

Desse modo, o “jeitinho brasileiro” seria, portanto, uma suave forma de tornar a 

lei menos lei, conciliando todos os interesses, ainda que sejam antagônicos. 
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É importante ressaltar que o “jeitinho brasileiro” não se encontra codificado, 

normatizado ou mesmo escrito como um princípio das relações sociais, pelo contrário, por 

vezes é negado por nossos institutos jurídicos, mas que sobrevive e se transforma no 

universo jurídico nacional desde que passamos a existir como nação. Contudo, não se 

resume a isso, mas também é uma forma de se criar o próprio direito, e evitar ou amenizar 

os conflitos gerados pelas leis.  

Na busca de compreender as raízes do Direito nacional e a sua relação com 

esta especial maneira de convívio social, é mister o resgate da Lei da Boa Razão, de 18 de 

agosto 17694·, lei que encontra se no berço do universo jurídico nacional. Nas palavras de 

Orlando Gomes: 

 

A Lei da Boa Razão constitui verdadeiro “marco miliário” na evolução do Direito 
Português, e, portanto do Direito brasileiro. [...]. Ao impor novos critérios de 
interpretação e de integração das lacunas da lei, determinou-lhes radical mudança, 
justo por que as ordenações eram compilação referta de lacunas. (2006, p. 6). 
 
 

A Lei da Boa Razão1 foi à porta de entrada do mundo particular no seio da 

legislação, o direito pátrio, que passa receber então a influência decisiva da família e 

incorporar certos princípios morais oriundos da ordem intima e privada. 

 

O espírito de tolerância baixou sobre muitas de suas normas, a sugerir e estimular 
interpretações liberais, que lubrificam a engrenagem dos institutos e amaciam os 
seus atritos com as solicitações da sentimentalidade nacional. Na sua elaboração, 
enfim, jamais se ausenta aquele privatismo domestico que tem marcada influencia 
na organização social do Brasil. (GOMES, 2006, p. 15). 

 

Desta forma, a tolerância, suavidade e, sobretudo a afetividade, são marcas da 

legislação nacional como bem leciona Orlando Gomes, 

 

O autor do Projeto de Código Cívil , Clovis Bevilaqua, qualificou o nosso Direito 
como um “ direito afetivo”, em vista de suas disposições se inpirarem, não raro,em 
causas sentimentais. E Pontes de Miranda, discorrendo sobre as caracteristicas do 
Direito brasileiro e os traços proprios do Código Civil, dá lhes, como elemento 
distintivo, a tolerância, a afetividade, cercadas, embora, de sugestões patriarcais e 
capitalistas. (2006, p. 15). 

 

Isto posto, a criação do direito na sociedade brasileira guarda uma relação 

interessante: de um lado, reflete o interesse de uma elite letrada e seu idealismo, portanto, a 

legislação não poderia ficar devendo em nada aos países mais desenvolvidos devendo ser 

moderna; de outro, traduz uma expressão de ideias que pouco têm a ver com a realidade. 

                                                 
4
  Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769, estabelecia uma forma de lei em questão surgiu 

durante a vigência das Ordenações Filipinas (1603) e, entre os seus vários artigos, destaca-se a 
mudança no sistema de fontes do direito português.  
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Assim, o “jeitinho brasileiro” é a forma mais prática de estabelecer uma ponte entre a 

determinação da Lei e a prática social, a melhor forma encontrada de conciliar interesses. 

 

 

3. CONCILIAÇÃO TRABALHISTA E O JEITINHO BRASILEIRO  

 

 

Morosidade, ineficiência e insatisfação formam um denominador comum das 

criticas atribuídas ao Judiciário no Brasil e no mundo; tal situação tem fomentando trabalhos 

e pesquisas que buscam apresentaar propostas de solução desta crise. Diante deste 

cenário a utilização de mecanismos alternativos de resolução de conflitos como: conciliação, 

mediação e arbitragem parece ser cada vez mais uma realidade quase obrigatória nos 

ordenamentos jurídicos do mundo todo. 

A defesa destes mecanismos alternativos ganham adeptos por todo mundo, ao 

defenderem que a sua utilização tornaria o processo mais ágil, eficiente e que a composição 

amigável das partes contribuiria para o aumento da cultura da paz social, tão almejada pelo 

poder Judiciário. Na defesa da adoção destes mecanismos alternativos destaca-se o 

Documento Técnico nº 319 do Mundial que faz uma série de orientações para melhoria do 

Judiciário na América Latina e Caribe. 

Esse documento é um diagnóstico dos problemas do poder judiciário dos 

diversos países pesquisados e uma relação de propostas para a reforma das instituições 

judiciárias: “Mais especificamente, a reforma do judiciário tem como alvo o aumento da 

eficiência e equidade em solver disputas, aprimorando o acesso à justiça que atualmente 

não tem promovido o desenvolvimento do setor privado”. (DAKOLIAS, 1996, p.9). 

A proposta do Banco Mundial é feita a partir da perspectiva econômica, ou seja, 

o judiciário é percebido como um vetor do crescimento econômico dos países e dentro deste 

olhar os mecanismos alternativos de resolução de conflitos são apresentados. 

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a conciliação é um meio de 

resolver uma demanda jurídica, pois representa a resolução de um conflito judicial de forma 

simplificada para ambas as partes. Por meio da conciliação, um dos envolvidos no processo, 

o autor ou o réu, comunica ao tribunal em que o processo tramita a intenção de conciliar, ou 

seja, a vontade de fazer um acordo.  

Para Maurício Godinho Delgado (2007, p. 1449), conciliação corresponde ao: 

 

Ato judicial, por meio do qual as partes litigantes, sob a interveniência da autoridade 
jurisdicional, ajustam solução transacionada sobre matéria objeto de processo 
judicial. A conciliação judicial distingue-se das figuras da transação e da mediação 
sob três aspectos. No plano subjetivo a diferenciação se apresenta na interveniência 
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de um terceiro e diferenciado sujeito que é a autoridade judicial. Do ponto de vista 
formal, a conciliação judicial se realiza no inter de um processo judicial, podendo 
extingui-lo parcial ou integralmente. E, quanto ao seu conteúdo, também, difere, pois 
a conciliação judicial pode abarcar parcelas trabalhistas não transacionáveis na 
esfera estritamente privada.  

 

Esta perspectiva conceitual a conciliação se destaca pela força condutora do 

terceiro na relação, este é mais forte e intevencionista e é autoridade judicial enquanto na 

mediação e transação a participação do terceiro é de aproximar as partes para compor a 

solução do conflito. 

 

Segundo Elaine Nassif (2005, p. 152): 

 

O conceito de conciliação judicial, tal como disposto pelo ordenamento jurídico 
brasileiro, é: o procedimento irritual, oral e informal, realizado antes ou depois de 
instaurado o processo (contraditório), com vistas a buscar uma solução da 
controvérsia fora da jurisdição e do processo, mediante a elaboração de um acordo 
que, após homologado por despacho, substitui eventual medida cautelar ou 
sentença, faz coisa julgada imediata e adquire a qualidade de título executivo 
judicial.  

 

O conceito supracitado contempla a ideia de conciliação como meio de 

solucionar o conflito, de por fim uma espécie de negocio jurídico homologado pelo judiciário. 

A legislação laboral assegura a força interventora desse agente exterior que 

funciona como conciliador, com destaque ao previsto no art. 764 da CLT, que se transcreve: 

 

[...] 
Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação da Justiça 
do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. 
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do Trabalho empregarão 
sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória 
dos conflitos. 
[...] (BRASIL, 1943). 

 

No caso específico da Justiça do Trabalho, essa tendência esteve presente 

desde a sua criação na década de 1940, como será demonstrado pelos dados 

subsequentes. Evidenciando que é por mecanismos alternativos de resolução de conflitos 

que grande parte das reclamações trabalhistas é solucionada. 

Os direitos que são discutidos nesses processos trabalhistas versam, em sua 

grande maioria, sobre descumprimentos de leis que asseguram algum direito ao 

trabalhador, o que explica que as ações movidas por empregados são quase a totalidade 

das demandas, em comparação àquelas movidas pelo empregador. 

As Varas do Trabalho de todo o Brasil solucionaram de janeiro a outubro de 

2014, 1.993.250 processos trabalhistas, dos quais 39,8% foram solucionados por meio da 

conciliação. (BRASIL, 2015) Esse cenário demonstra que a conciliação é de grande 
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aceitação e tem grande impacto nos números da Justiça do Trabalho. Essa realidade é 

evidenciada através dos dados do Tribunal Superior do Trabalho que demonstram o alto 

percentual de conciliações por vários anos seguidos. Sendo em 2008 o equivalente a 

44,1%, 2011 a 43,3% e 2013 a 40,9%. (BRASIL, 2015) 

Os números apresentados pela justiça do trabalho podem ser compreendidos 

como um exemplo de sucesso das conciliações no âmbito desta justiça especializada, pois o 

índice nunca esteve inferior a 40%.Deve se portanto identificar se o sucesso em conciliar 

pode ser partilhado pela sociedade. A conciliação tem feito bem para Justiça do Trabalho? 

O “jeitinho” tem contribuído para os bons números das conciliações e para precarização das 

condições de trabalho? 

Não obstante as várias possibilidades de conciliação no juízo cívil, a abordagem 

privilegiará a conciliação trabalhista, tal qual dispõe a legislação laboral brasileira. Quanto à 

sua natureza jurídica, a conciliação é considerada pela maior parte da doutrina trabalhista 

como jurisdicional, pois se realiza, via de regra, com a participação do estado-juiz, tal como 

a definição de Mauricio Godinho Delgado anteriormente apresentada. 

A importância de se estabelecer a natureza jurídica reside em afirmar que a 

pratica conciliatória conta com a participação ativa dos juízes, por isso jurisdicional e dessa 

intervenção, a origem de muitos retrocessos para legislação trabalhista. 

Nesse sentido, entende Giglio ( 1989, p. 24): 

 

A conciliação, a nosso ver, melhor se entende como efeito psicológico, 
convencimento íntimo dos contendores, hetero ou autoproduzido, um desarme de 
espirito, verdadeira reconciliação altruisitica, do que como forma jurídica e material 
de solução de conflitos. Esta responde ao nomen juris de transação e, quando 
autêntica, resulta daquela, isto é,  da conciliação das partes. Em outras palavras, a 
conciliação é um processo mental de formação de vontade, e a transação, ato 
jurídico de manifestação dessa mesma vontade.Esta interessa ao Direito: aquela à 
Psicologia. 

 

Algumas razões podem ser apresentadas para explicar o sucesso da conciliação 

trabalhista e sua especial relação com o “jeitinho brasileiro”, criando assim as condições 

adequadas para sua institucionalização na justiça brasileira. Desse modo, não se pode 

olvidar que a intenção primeira da justiça é a paz social, paz que no Brasil é confundida com 

harmonia e tranquilidade; o “jeitinho” é visto como a forma mais adequada de conquistar tal 

harmonia. 

 A conciliação trabalhista é, portanto, e em certa medida, uma forma de negar a 

realidade e buscar uma condição social que na maioria dos casos não existe. O paradoxo é, 

portanto a regra os trabalhadores tem formalmente ao seu lado um amplo aparato legal, 

contudo permanecem distantes da efetivação desses seus direitos, tamanho o desrespeito à 

legislação laboral. 
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A realidade das partes e a possibilidade de renúncia e desprezo à lei material 

são temas que guardam estreita relação com a prática da conciliação na resolução de 

conflitos. Com efeito, torna-se pertinente a indagação proposta por Cappelletti e Garth, na 

qual se enfatiza que “nenhum aspecto dos nossos sistemas jurídicos modernos é imune à 

crítica. Cada vez mais se pergunta como, a que preço e em benefício de quem estes 

sistemas de fato funcionam.” (1988, p. 7). 

O direito laboral apresentado pela CLT tomou novos rumos e se revestiu de uma 

nova realidade típica pois, como acentua Viana (apud French, 2001, p. 44), “sempre havia 

uma alternativa além da aplicação estrita da lei” ou sempre “existiu uma interpretação 

razoável” que atendesse parcialmente aos industriais de São Paulo”.  

A referida prática fez com que os empregadores logo compreendessem que não 

compensava uma colisão direta com a legislação, pois teriam ao seu lado a interpretação 

adequada, apropriada e a sempre presente possibilidade de conciliar indiscriminadamente, 

“jeitinho” passou a determinar a prática. A esse respeito temos que, 

 

As normas do trabalho foram editadas não para proteção do trabalhador, como se 
apregoa, mas para manutenção da tranquilidade pública, pois o Estado é agnostico 
em face da luta de classes, e nela intervém apenas nos casos em que a ordem 
pública é ameaçada. A conciliação assim desempenhou e desempenha um papel 
fundamental na engrenagem social pensada por Getulio Vargas e praticada hoje, 
talvez com muito mais ênfase, no Brasil. A conciliação é indispensável, é imposta 
pela legislação, é estimulada oficialmente, doutrinariamente. (ROMITA 1993, p. 355). 

 

A diferença entre a lei e a realidade que marca e operacionaliza o “jeitinho 

brasileiro” já pode ser encontrado na gênese do direito do trabalho nacional, sobretudo na 

manutenção e legitimação da prática da conciliação que chega aos dias de hoje. As 

palavras de Michel Debrun são esclarecedoras: 

 

[...] a conciliação não se desenvolveu para evitar brigas incertezas ou custosas ente 
contendores de força comparável. Mas, ao contrario, par formalizar e regular a 
relação entre atores desiguais, uns já dominantes e outros já dominados. E para 
permitir que os primeiros explorassem em seu proveito a transformação dos 
segundos em sócios caudatários. (DEBRUN, 1983, p. 63) 

 
 

Portanto, a conciliação é o elemento que harmoniza a relação social entre 

empregadores e empregados, aos moldes do “jeitinho”, desarticulando toda reivindicação 

séria e emperrando os avanços sociais que poderiam ser obtidos com a aplicação do direito 

material. 

 

 

4. OS PERSONAGENS DO PROCESSO E O AGIR  
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Os personagens da justiça do trabalho desde a sua criação têm se valido do uso 

da conciliação por diversas razões. Para os juízes, a conciliação representa um ganho 

imenso de produtividade e promoção no trabalho, pois para Justiça do Trabalho não há 

diferença entre uma sentença proferida e/ou uma homologação de acordo, ambas 

representam a mesma medida de produtividade, tal lógica impele o juiz a pressionar as 

partes para realizarem acordos. 

É comum nas salas de audiência, juízes que sem o conhecimento da causa, ou 

mesmo tendo recebido há pouco a contestação, incentivarem a conciliação a partir de 

argumentos generalistas tais como, risco, demora, e imprevisibilidade, muito semelhante à 

descrição de uma ficta audiência de conciliação apresentada por Eliane Nassif (2005, p. 

165): 

 

Depois do pregão, as partes, acompanhadas ou não de seus advogados, entram no 
recinto do tribunal e saúdam o juiz, antes de assentarem. Após a identificação das 
partes e de seus respectivos representantes, é folheada- quando muito- a petição 
inicial, surge a aguardada pergunta: “Há possibilidade de acordo?” à resposta “não”, 
seguem-se as previsíveis razões para justificação dos motivos razoáveis pela não 
aceitação da “proposta de conciliação” feita pelo juiz. Nesse momento, entre em 
cena o poder persuasivo do juiz, acompanhado de mais algumas perguntas, para 
em seguida, ainda questionando, dar seu veredito. “Mas Doutor”, o senhor está 
recusando a pagar o saldo de salário?”Antes mesmo que se apresente a defesa, o 
“Doutor” demandado se adianta: “Ele foi dispensado por justa causa”“. Ao que o 
reclamante retruca: “Não é verdade”! E depois... propõe o valor pela metade “pra pôr 
uma pedra neste conflito”!  

 

A opção pelo pagamento do valor pela metade, sugerida pelo juiz no exemplo 

acima, se enquadra perfeitamente no ideário do “jeitinho”, pois segundo Roberto Damatta 

(1986, p.99): “Em geral, o jeito é um modo pacífico e até mesmo legítimo de resolver tais 

problemas, provocando essa junção inteiramente casuística da lei com a pessoa que está 

utilizando”, ou seja, o “jeitinho” utiliza o espaço da conciliação e legitima a ação do juiz. 

A respeito da conciliação, Cappelletti e Garth na obra “Acesso à Justiça” (1988, 

p. 87), destaca que a opção da conciliação apresenta óbvias vantagens para as partes e 

para o poder judiciário. Contudo, fazem um importante alerta sobre os resultados da 

conciliação: “embora a conciliação de destine, principalmente, a reduzir o congestionamento 

do judiciário, devemos certificar-nos de que os resultados representam verdadeiros êxitos, 

não apenas remédios para problemas do judiciário, que poderiam ter outras soluções”. 

A retórica das conciliações trabalhistas pressupõe a exigência de se enfatizar a 

demora processual e os custos do julgamento, sem antes advertir que a decisão poderá não 

beneficiar as partes. Assim, é evidenciado que tal retórica só colaborará para que a parte, 

diante de tantas incertezas, faça um acordo. Trata-se, portanto, da utilização de um discurso 

coercitivo ligado à natureza da conciliação, deturpando seu uso e sua finalidade.  
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Deste modo, a conciliação trabalhista, na prática, não reconhece que as partes 

estejam em situação extremamente desigual, pois rotineiramente uma parte detém mais 

poder econômico, cultural e político que a outra. 

Os empregadores, por sua vez, são sem dúvida os que mais se beneficiam da 

possibilidade da conciliação, e para confirmar tal fato basta uma pergunta simples: o valor 

pago para o trabalhador em uma conciliação trabalhista é maior ou menor ao pago pelo 

cumprimento espontâneo do Direito material? 

O valor pago comumente em audiência de conciliação é menor e com 

possibilidade de parcelamento da dívida e um documento que assegura uma quitação total 

de todas as verbas, algo que é impossível de forma extrajudicial. 

O empregador, portanto assim como o malandro que tem o “jeitinho” como modo 

de vida, consegue desrespeitar o Direito material e obedecer ao Direito processual, podendo 

assim tirar vantagens de algo aparentemente desvantajoso, ou seja, ser demandado na 

Justiça do Trabalho é quase sempre mais vantajoso do que cumprir a lei. Ainda citando 

Roberto Damatta (1986, p. 105) “o jeitinho, promove a esperança de juntar tudo numa 

totalidade harmoniosa e concreta”. 

Há ainda os trabalhadores, que sem dúvida são os mais prejudicados pela 

prática do atual sistema de conciliação, mas ser prejudicado não significa necessariamente 

afastar a conciliação. Para Nassif (2005, p. 179): 

 

Para ele é pegar ou largar, ou mesmo tentar aproveitar se também da situação, 
alegando ter a receber algo que na realidade não tem, ou alegar ter a receber algo 
em quantidade maior, pois sabe que assim talvez tenha uma chance de , na 
conciliação, aproximar o valor a algo mais condizente. Os agentes econômicos 
adaptam-se às regras. 

  
 Neste cenário, o trabalhador também opera na lógica do “jeitinho” ao pedir mais 

do que realmente tem direito e/ou criar fatos falsos para aumentar sua chance de sucesso 

na reclamação trabalhista. 

O “jeitinho” muitas vezes ocorre antes do início formal da audiência, e 

personagens, juiz e partes, cada qual segundo seu interesse atua mais ou menos, de 

acordo com a lógica do “jeitinho”. A ata da audiência não é capaz e capturar a 

demonstração destes fatos, contudo, essa tendência tende a aumentar com a realização de 

audiências taquigrafadas e gravadas. 

Não se pode afirmar que todas as escolhas, sejam do juiz ou das partes, operem 

sob lógica do “jeitinho”, mas não deve se fechar os olhos para a prática reiterada deste 

modus vivendi, que afasta a aplicação do Direito material, falseia a realidade da justiça e a 

situação dos trabalhadores. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Resta evidente ser a conciliação uma opção de acesso à justiça que encontra se 

favorecida por diversas razões, mas muitos acontecimentos indesejados merecem um olhar 

mais atento dos doutrinadores e legisladores com intuito de promover as correções 

necessárias. 

A simbiose demonstrada entre a prática judiciária da conciliação e famoso 

“jeitinho brasileiro” deve ser considerada como uma alerta, um sinal de atenção na 

compreensão do Judiciário brasileiro, a fim de que comportamentos desviantes não sejam 

naturalizados e aceitos como verdades inquestionáveis. 

A lição de Pierre Bourdie e Loic Wacquant (2005, p. 210) é elucidativa:  

 

Uma espécie de axiomatização capaz de produzir a ilusão de uma genese pura, o 
jogo de definições preliminares e deduções que visam substituir pela aparência de 
necessidade lógica a contigência da causalidade sociológica negada, tende a 
ofuscar as raízes históricas de todo um conjunto de questões e noções que serão 
chamadas de filosóficas, sociologicas, historicas ou politicas, dependendo do campo 
de recepção. Assim planetarizados, ou globalizados num sentido estritamente 
geografico, por esse desenraizamento, enquanto simultaneamente são 
desparticularizados pelo efeito da falsa ruptura efetuada pela conceitualização , 
esses lugares-comuns da grande nova vulgata global que a repetição incessante na 
mídia transforma em senso comum universal conseguem ao final fazer com que se 
esqueça que eles têm raizes na realidade complexas e controversas de uma 
sociedade histórica particular. 

 

A conciliação não deve ser percebida tão somente como a que é apresentada 

pelo CNJ e seus slogans: “Rápida e simples. Como um aperto de mão” (CNJ, 2007); 

“Conciliar é legal e faz bem a todos os envolvidos” (CNJ, 2008); ou ainda: “Conciliar: bom 

para todos melhor para você” (CNJ, 2014). Enfim, deve-se indagar a que preço realmente 

isto constitui uma verdade para sociedade. 

A conciliação tal qual como é praticada permite que os direitos e deveres fiquem 

no meio do caminho, que o “jeitinho brasileiro” encontre terreno fértil e floresça no interior do 

Judiciário emperrando todos os avanços sociais tão necessários ao desenvolvimento do 

país. 

Obviamente a relação entre “jeitinho” e a conciliação trabalhista precisa ser cada 

vez mais estuda e discutida, o judiciário assim como toda a sociedade precisam rever suas 

práticas sob a ótica da justiça, a fim de que, a reputação da justiça do trabalho e os avanços 

sociais sejam assegurados. 
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