
MEDIAÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DE SUCESSO NA VARA DO TRABALHO 
DE ARARAS 

 
IARA CRISTINA GOMES 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP) 
Bacharel em Direito. Especialização em Direito e Processo do Trabalho. 

Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Docente no Centro 
Universitário Edmundo Ulson (Araras/SP). Assessora de Gestão Estratégica do 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP). 
 

RESUMO: O presente trabalho se destina a demonstrar a experiência positiva 
ocorrida num dos órgãos de primeira Instância da Justiça do Trabalho, a Vara do 
Trabalho de Araras, cidade do interior de São Paulo, após a implantação da 
Mediação. No Brasil, a Vara do Trabalho é competente para receber, instruir e 
julgar inicialmente o litígio entre empregados e patrões. Em sua grande maioria, 
são os empregados os demandantes das ações, sejam elas de cunho econômico 
ou social que, diante do insucesso da pacificação, optam pelo caminho da 
judicialização. Em 2016, as audiências eram designadas automaticamente na 
VT de Araras. A evolução da tecnologia ajudou a encurtar a tramitação das 
demandas, no entanto, muitas ainda resistiam ao nefasto desgaste do tempo, 
gerando a necessidade de inúmeras providências por parte dos Magistrados e 
Advogados. A realidade apontava para trabalhadores comparecendo 
diuturnamente na Secretaria, exigindo uma resposta imediata à sua indignação. 
Mas, o olhar cuidadoso de servidores e magistrados desvendou uma situação 
muito peculiar: a inexistência do diálogo. Ações que poderiam ser resolvidas de 
forma simples encontravam-se estagnadas dentre outras mais complexas. E 
muitas dessas demandas já tinham passado pelas buscas patrimoniais 
reiteradas, com resultados infrutíferos. O quadro apresentado retratava uma 
ponte intransponível para a solução do conflito. Demandas em ascensão, 
distanciadas cada vez mais de um cenário de paz. Ainda que a sentença 
proferida pelo Magistrado identificasse os responsáveis, não era suficiente para 
obrigar o empregador que não dispusesse de todo recurso. Então, como tornar 
factível essa situação, se a economia do país claudicava, trazendo uma incerteza 
quanto ao futuro, culminando com um número gigantesco de execuções 
frustradas empilhadas no Judiciário? A solução foi apostar na Mediação. Assim, 
ajuizada a ação, eram verificados os pedidos com potencial de acordo, 
conduzindo-os à pauta de conciliação. Infrutíferas as tentativas, era designada a 
audiência de instrução. Distante a data do julgamento, mais uma tentativa de 
acordo era veiculada. Os números positivos começaram lentamente a surgir. E 
ao Magistrado restavam apenas os processos complexos. Com o trânsito em 
julgado, as partes eram instadas a trazerem seus cálculos em audiência. 
Estabelecido o valor incontroverso, conferiam-se 48 horas para pagamento pelo 
devedor. A vantagem da composição naquele momento decorria da 
possibilidade do parcelamento pelo empregador. As pautas eram montadas com 
espaço de 20 minutos. O ambiente era cuidadosamente preparado para o 
acolhimento das partes que poderiam falar de suas angústias e ressentimentos, 
com direito a réplica, se necessário, acompanhadas pelo mediador preparado 
para restabelecer o diálogo, a escuta ativa, tirando o foco da disputa para a 
reconstrução da paz. O movimento cresceu e foram feitas parcerias com os 
CEJUSCs que designavam mediadores para eventos mensais atuando 



simultaneamente em várias mesas. Não ocorrendo a composição, os processos 
eram tramitados, produzindo os efeitos necessários de forma célere, sob 
supervisão do Juiz. Essa iniciativa contribuiu sobremaneira para o alcance da 
pacificação social. 
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