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1. RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo a análise da mediação na justiça do trabalho, 

apresentando suas especificidades para diferenciá-la da conciliação, tendo em vista 

que muitos operadores do direito fazem certa confusão entre os institutos. Busca-se, 

por meio da análise das previsões legislativas e entendimento doutrinário, encontrar 

situações que permitiriam a aplicação da mediação na resolução dos conflitos 

trabalhistas. Além disso, o estudo pretende analisar como a mediação poderia ser 

útil ao processo do trabalho, de modo a possibilitar a efetividade do direito de acesso 

à justiça e o acesso à ordem jurídica justa, analisando, para tanto, o instituto de 

acordo com os princípios trabalhistas e constitucionais, especialmente quanto ao 

princípio de irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas.  

2. INTRODUÇÃO 

O direito processual do trabalho sempre teve uma maior preocupação com a forma 

de solução pacífica dos conflitos, tanto é assim que a CLT já primava pela solução 

amigável do processo, o que fica claro pelo teor do art. 652 que, ao tratar das Juntas 

de Conciliação e Julgamento em sua redação original, já apresentava a expressão 

“conciliar e julgar”. Em mesmo sentido, extrai-se dos arts. 846 e 850 que institui a 

tentativa de conciliação obrigatória em dois momentos processuais, após a abertura 

da audiência de instrução e julgamento e depois de aduzidas as razões finais pelas 

partes. Do mesmo modo, no âmbito constitucional também se atribuía como 

competência da justiça do trabalho “conciliar e julgar os dissídios individuais e 

coletivos entre empregados e empregadores [...]”, expressão contida no art. 123 da 

Constituição de 1946. Essa competência foi mantida pelas Constituições posteriores, 

inclusive pela CF de 1988 que inicialmente atribuía, expressamente, à justiça do 

trabalho a função de “conciliar e julgar”. O termo “conciliar” foi suprimido no ano de 

2004, pela EC nº 45, alterando-se a redação do art. 114 da CF, cujo texto passou a 

atribuir competência para “processar e julgar”. Apesar da supressão do vocábulo 

“conciliar” a busca pela resolução autocompositiva não foi afastada da justiça do 

trabalho, na medida em que os dispositivos celetistas ainda estão em vigor. 

3. OBJETIVOS 

O trabalho tem como objetivos gerais: i) proporcionar uma melhor compreensão da 

diferença entre o conceito de mediação e conciliação, especialmente através da 

análise da Resolução 174 do CSJT que trata ambos institutos de forma semelhante; 

ii) estudar como o instituto da mediação poderia ser utilizado como instrumento 



efetivo para o tratamento de conflitos na justiça do trabalho; iii) promover uma 

análise dos diversos métodos de mediação (Tradicional-Linear de Harvard, Circular-

Narrativo de Sara Cobb, Transformativo de Bush e Folger e Waratiano), para ao final 

verificar qual o modelo utilizado atualmente na justiça do trabalho e demonstrar 

possíveis soluções para o aprimoramento do instituto; iv) demonstrar a importância 

da capacitação do mediador, como forma de atingir uma solução que permita um 

acesso efetivo à justiça; e, v) analisar se o instituto da mediação pode ser aplicado 

na justiça do trabalho para a resolução de conflitos individuais e coletivos, e sendo 

aplicável, se extrajudicial ou apenas judicial. 

4. METODOLOGIA 

A investigação do tema em comento recorre ao método dedutivo, ao abordar a 

legislação aplicável, para em seguida, partir para o estudo fragmentado da doutrina 

especialista, a fim de se verificar o atual posicionamento quanto à utilização da 

mediação na justiça do trabalho, seja extrajudicial ou judicial.  

5. DESENVOLVIMENTO 

A mediação realizada com o auxílio do mediador tem como finalidade promover o 

diálogo entre as partes demandantes, de forma a possibilitar que eles possam 

alcançar, por si, a melhor forma de solução do conflito existente. O que se percebe é 

que o mérito da mediação pode ser entendido como a capacidade de as partes 

chegarem, elas próprias, a uma solução para o seu conflito, de modo que não 

haveria vencedor e vencido, mas sim uma justa solução proposta e aceita pelos 

principais sujeitos envolvidos. Não obstante a mediação venha sendo considerada 

como uma medida apta a promover uma solução justa e efetiva do conflito, há que 

ser ter cuidado ao se utilizar instrumentos autocompositivos para a resolução dos 

conflitos, principalmente na justiça do trabalho onde se tem partes em situações de 

desigualdades, desigualdade que se inicia na execução do contrato de trabalho e 

que permanece no decorrer do processo trabalhista. É inegável o fato de que em 

determinadas situações a mediação possa trazer melhor resultado útil à resolução 

do conflito, todavia sua utilização não pode ser pautada no discurso de que a justiça 

do trabalho não consegue dar respostas rápidas e eficazes, ou seja, sob pena de ser 

utilizada apenas como medida para “desafogar” o judiciário, desrespeitando, assim, 

o procedimento adequado e sua essência, o que acaba por caracterizar uma 

transferência da ineficiência estatal para o jurisdicionado. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



É possível concluir, preliminarmente, que a diferenciação entre a conciliação e 

mediação é relevante na medida em que trará efeitos distintos nas demandas 

trabalhistas. Embora se refiram a formas de busca da solução autocompositiva, há 

que se ter cautela quanto à sua utilização nas lides trabalhistas, especialmente em 

relação à pessoa do terceiro que participará como mediador. Pelo estudo já 

desenvolvido, também foi possível concluir que a tendência é pela aplicação da 

mediação na justiça do trabalho, todavia, não se pode olvidar dos perigos que este 

instrumento pode trazer para os conflitos trabalhistas, motivo pelo qual torna-se 

necessário um estudo mais aprofundado sobre tal situação. 
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