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RESUMO 

O presente artigo objetiva a análise da aplicabilidade dos meios alternativos de 

resolução de conflitos (mais enfoque sobre a arbitragem) na realidade da justiça do trabalho 

do Brasil. O estudo é centrado sobre os casos de divergência entre patrão e trabalhador 

individualizados, não sendo vislumbradas as convenções e acordos coletivos de trabalho. 

Tendo em mente a disparidade entre a posição de trabalhador e de empregador e a forte 

existência do princípio da irrenunciabilidade (ou da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas) operando no direito trabalhista, este trabalho busca explorar até que ponto os 

meios alternativos de resolução de conflito são cabíveis no direito trabalhista. 

 

Palavras-chave: Solução de conflito. Arbitragem. Mediação. Dissídio individual. 

Reclamação trabalhista. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the applicability of alternative dispute resolution (more 

focus on arbitration) in the reality of Brazilian labour justice. The study focuses on the cases 

of divergence between the employer and the individual worker. Bearing in mind the disparity 

between the position of worker and employer altogether with the strong existence of the 

principle of non-relinquishability (or the unavailability of labor rights) operating in labour 

law. This paper seeks to explore the extent to which alternative dispute resolution means are 

applicable in the brazilian labour law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil sofre com o grande fluxo de ações em seus tribunais, isto é fato que não é 

atual, o custo para operacionalizar todos estes processos é astronômico, aproximadamente R$ 

387,56 por habitante3. A justiça do trabalho não é campo diferente, somos o país com maior 

número de processos trabalhistas, cifra alta a despeito da informatização recente dos 

processos no judiciário4. 

De forma exaustiva o tema é debatido, visto ser um problema persistente em todo o 

território nacional. A informatização de processos e os juizados especiais são componentes 

valorosos no esforço conjunto que tenciona a diminuição e a busca pela celeridade dos futuros 

processos judiciais brasileiros, ocorre que, conforme já dito, é um empenho continuo e 

concomitante, somente estas medidas não socorrem ao ritmo das demandas que já avolumam 

no judiciário, sendo certo que muitas são complexas demais para tratamento em juizado 

especial e outras anteriores ao processo de informatização. 

É evidente o empenho do judiciário e do Estado em modernizar e conceder maior 

presteza ao processo trabalhista (na verdade ao Direito). O mundo moderno imprime uma 

velocidade ao dia a dia dos indivíduos que simplesmente não acomoda morosidade por parte 

do judiciário, especialmente de parte que lida com relações de emprego. A economia atual, 

como um todo, clama por flexibilização e, de certa forma, uma agilização nas relações de 

trabalho que existem na sociedade, seja do ponto de vista do empregado ou do empregador, 

tenciona-se uma fluidez nas relações de trabalho, algo que certamente não era visionado 

quando o Decreto-Lei Nº 5452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho) 

foi elaborado. A respeito da diferença entre as relações de trabalho antigas e atuais, o 

sociólogo Zygmunt Bauman assim leciona5: 

 

Quem, como jovem aprendiz, tivesse seu primeiro emprego na Ford, poderia 

ter certeza de terminar sua vida profissional no mesmo lugar. Os horizontes 

temporais do capitalismo pesado eram de longo prazo. Para os trabalhadores 

os horizontes eram desenhados pela perspectiva de emprego por toda a vida 

                                                           
3 GALLI, Marcelo. Mais de 102 milhões de processos passaram pelo Judiciário em 2015. Revista Consultor 

Jurídico, 17 out. 2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-out-17/102-milhoes-processos-

passaram-judiciario-2015>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
4 SILVA, Cleide. Em 2016, Brasil ganha 3 milhões de ações trabalhistas. Estadão, São Paulo, 26 dez. 2016. 

Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,em-2016-brasil-ganha-3-milhoes-de-acoes-

trabalistas,10000096536>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
5 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: ed. Zahar, 2000. p.168-169. 
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dentro de uma empresa que poderia ou não ser imortal, mas cuja vida seria, 

de qualquer maneira, muito mais longa que a deles mesmos.[...] 

Essa situação mudou, e o ingrediente crucial da mudança múltipla é a nova 

mentalidade de "curto prazo", que substituiu a de "longo prazo". Casamentos 

"até que a morte nos separe" estão decididamente fora de moda e se 

tornaram uma raridade: os parceiros não esperam mais viver muito tempo 

juntos. De acordo com o último cálculo, um jovem americano com nível 

médio de educação espera mudar de emprego 11 vezes durante sua vida de 

trabalho - e o ritmo e frequência da mudança deverão continuar crescendo 

antes que a vida de trabalho dessa geração acabe. "Flexibilidade" é o slogan 

do dia, e quando aplicado ao mercado de trabalho augura um fim do 

"emprego como conhecemos", anunciando em seu lugar o advento do 

trabalho por contratos de curto prazo, ou sem contratos, posições sem 

cobertura previdenciária, mas com cláusulas "até nova ordem". A vida de 

trabalho está saturada de incertezas. 

 

No caso da Justiça Trabalhista não se vislumbram os juizados especiais, porém existe 

o emprego do rito sumaríssimo na tentativa de dirimir certas questões, assim averba a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):  

 

Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes 

o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam 

submetidos ao procedimento sumaríssimo. 

 

Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas 

em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional. 

 

A mesma tendência é vista na literalidade do artigo 852-E da CLT: 

 

Art. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as 

vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a 

solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência. 

 

A Lei nº 9.958 de 2000 é, também, produto de tentativa de modernizar e dirimir 

conflitos trabalhistas, com o advento da Lei nº 9.958 houve o acréscimo na CLT dos artigos 

625-A ao 625-H que compõem o Título VI-A da legislação trabalhista, este cuida das 

chamadas Comissões de Conciliação Prévia. 

Certo é que estas comissões geraram muito polêmica, aqueles que se posicionavam 

de maneira contrária alegavam uma tentativa de afastar do judiciário a apreciação de danos, 

uma clara violação ao que propõe a Constituição Federal de 1988 (CRFB/88) em seu artigo 

5º, inciso XXXV, o tema que será analisado com mais minúcia posteriormente. 

Ademais, é importante notar o embate que o projeto de acesso à justiça pelos meios 

alternativos de resolução de conflito traz ao tentar ser compatibilizado com os ditames da 
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Justiça Trabalhista. Ainda que a CLT não traga vedação positivada quanto a utilização destes 

(mesmo com artigos tratando de limites impostos quanto aos direitos a serem abdicados), 

existe  toda uma tradição e lógica operacional do direito trabalhista que dá suporte aos 

argumentos que preterem a irrenunciabilidade. 

Mesmo que entenda-se que estes meios são ferramentas úteis ao Direito para garantir 

o acesso à justiça, especialmente em um país tão populoso como o nosso, a conciliação, 

mediação e arbitragem merecem uma compatibilização diferenciada com o direito trabalhista 

individual, não se pode transferir diretamente a lógica do direito civilista para o campo 

trabalhista. 

Deve-se sempre ter em mente o interesse dos trabalhadores, mas sem olvidar do 

respeito aos pequenos e médios empresários, tudo para assegurar satisfação aos cidadãos que 

assim entenderem útil o uso de um dos meios extrajudiciais de solução de conflitos, de forma 

semelhante opina a política pública do Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução nº 

1256. 

 

 

2 SOBRE A VIABILIDADE DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITO NO DISSÍDIO TRABALHISTA INDIVIDUAL 

 

 

A relevância dos meios alternativos de resolução de conflitos é cada vez maior no 

nosso Direito. O novo Código de Processo Civil (CPC/2015) trouxe destaque para os 

chamados meios consensuais de solução de conflito, a ordem imposta ao judiciário é a de 

fomentar, entre as partes, o uso do entendimento entre si. É o que breve visita ao CPC/2015 

nos ensina, a doutrina reforça o entendimento7: 

 

O novo 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 

incentivada por todas as instituições ligadas à justiça, antes ou durante o 

processo. 

                                                           
6 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 125 de 29/11/2010. Disponível em: 

<http://www.cnj.jus.br/busca-atos-adm?documento=2579>. Acesso em: 30 jun. 2017. 
7 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os métodos consensuais de solução de conflitos no Novo Código de Processo 

Civil. 2015. Disponível em: < http://estadodedireito.com.br/conflitosnonovo/> . Acesso em: 30 jun. 2017. 
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Assim, dentro deste instituto (meios alternativos de resolução de conflitos), existem 

diferentes categorias de classificação. Uma das formas de rotular é quanto ao sujeito que toma 

a decisão final pertinente ao embate, se é eleito um terceiro ou entre os próprios envolvidos. É 

a divisão entre autocomposição e heterocomposição. 

Ocorre autocomposição quando as próprias partes chegam a um acordo (ou não) com 

auxílio de um terceiro que busca facilitar a discussão do conflito, geralmente se tenciona uma 

transação (as partes cedem e ganham), ainda assim, uma renúncia ou reconhecimento da razão 

alheia é possível. Este meio de solução pode ser judicial ou extrajudicial, uma maior 

informalidade é vista nesta forma de resolução8. 

Existe uma diferença entre a mediação e a conciliação, verificada principalmente na 

atitude do mediador ou conciliador e também pela existência de relação ou vínculo prévio 

entre as partes. 

O artigo 165, § 2º do CPC/15, indica que a conciliação é preferível nos casos onde 

não há conexão anterior entre as partes. O próprio conciliador tem maior liberdade quando 

comparado ao mediador, isto pois é possível que ele sugira soluções ao litígio. Note-se que ele 

pode sugerir, mas não forçar ou constranger as partes à conciliação. 

Em outro sentido, a mediação, exposta pelo artigo 165, § 3º do CPC/15, é elegível 

nas hipóteses onde verifica-se ligame passado entre as partes. O mediador atua buscando 

reestabelecer a comunicação enfraquecida pela contenda entre as partes, obtendo sucesso 

neste objetivo cabe as partes encontrarem solução consensual, a mesma repreensão quanto a 

coação das partes na conciliação cabe aqui, não se deve obrigar o aceite do uso da mediação a 

todas as custas. 

Alguns princípios da mediação e conciliação merecem destaque. Os princípios estão 

todos eleitos no caput do artigo 166 do CPC/15: 

 

Art. 166. A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da 

independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da 

confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. 

 

 Destaco a informalidade, a decisão informada e a autonomia da vontade para o 

dissenso trabalhista individual. Não é estranho vermos o trabalhador completamente 

desinformado quanto aos seus direitos, isso influi, e muito, no abalo a sua autonomia de 

vontade e na possibilidade de que ele tome uma decisão verdadeiramente informada. 

                                                           
8 GRINOVER, 2015. 
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Mister salientar algumas críticas e admoestações de Fredie Didier Jr. a respeito da 

conciliação e da mediação, uma extremamente pertinente quando vemos a maior parte das 

relações de trabalhador e empregador9: 

 

A autocomposição não pode ser encarada como panaceia. 
Posto indiscutivelmente importante, a autocomposição não deve ser vista 

como uma forma de diminuição do número de causas que tramitam no 

judiciário ou como técnica de aceleração dos processos. São outros os 

valores subjacentes à política pública de tratamento adequado dos conflitos 

jurídicos: o incentivo à participação do indivíduo na elaboração da norma 

jurídica que regulará o seu caso e o respeito a sua liberdade, concretizada no 

direito ao autorregramento. 

É perigosa e ilícita a postura de alguns juízes que constrangem as partes à 

realização de acordos judiciais. Não é recomendável, aliás, que o juiz da 

causa exerça as funções de mediador ou conciliador. 

Demais disso, convém sempre ficar atento, em um processo de mediação e 

conciliação, ao desequilíbrio de forças entre os envolvidos (disparidade de 

poder ou de recursos econômicos). Trata-se de fator que comumente leva um 

dos sujeitos a celebrar acordo lesivo a seu interesse. 

 

A heterocomposição é verificada quando a decisão do litígio fica por conta de um 

terceiro neutro e imparcial, as partes, neste caso, não tomam a decisão final, mas aceitam que 

o terceiro eleito seja o proclamador de um entendimento. A arbitragem é usualmente 

enquadrada nesta classificação. 

A arbitragem tem maior coercitividade se comparada aos métodos alternativos de 

autocomposição (talvez, por esse motivo, seja o meio alternativo mais lembrado quando 

mencionado o dissídio trabalhista individual), o árbitro, eleito pelas partes, produz laudo 

arbitral com efeitos de sentença judicial10. O árbitro atua em posição mais impositiva do que a 

de um conciliador ou mediador, entretanto, a sua participação ainda segue aos princípios 

impostos ao conciliador/mediador. 

Existe dentro da arbitragem a ordenação da mesma em arbitragem obrigatória ou 

voluntária (ou facultativa); arbitragem legal ou convencional; arbitragem de direito ou de 

equidade11. 

A arbitragem obrigatória é a derivada de "cláusula compromissória" (art. 4º da Lei 

9.307/96), é imposta as partes por previsão de comum acordo ou por força legal. 

                                                           
9 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. 17. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. p. 280. 
10 MARTINS, Sérgio Pinto (Org.). O novo CPC e o Processo do Trabalho; estudos em homenagem ao 

ministro Walmír Oliveira da Costa. São Paulo: Atlas, 2016. p. 1594. 
11 DELGADO, Maurício Godinho . Curso de direito do trabalho. 15ª ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 1594. 
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Entende-se que a arbitragem voluntária é a que ocorre por opção das partes no 

momento em que surge o conflito ou durante este, a convenção entre as partes é chamada pela 

Lei de arbitragem de "compromisso arbitral" (art.9º da Lei 9307/96). 

As duas últimas figuras (arbitragem de direito ou de equidade) podem ser explicadas, 

conforme doutrina de Maurício Godinho Delgado, por observância ao objeto do conflito. 

Verificando-se que o objeto de disputa é quanto a interpretação de norma, cláusula contratual 

ou princípio de direito estamos diante da denominada arbitragem de direito12. 

Quando no cerne da arbitragem está questão de matriz econômica ou interesses 

meramente materiais a disputa é classificada como arbitragem de equidade. 

Estes tipos de divisões são de especial importância para o Direito do Trabalho e os 

conflitos individuais trabalhistas, especialmente quando levamos em consideração que os 

direitos em disputa muitas vezes são sensíveis, seja pela própria lógica de irrenunciabilidade, 

seja pelo princípio de proteção ao trabalhador que opera neste ramo do Direito. 

A aplicabilidade dos meios alternativos no conflito trabalhista individual pode gerar 

dúvida e até rejeição sem maiores questionamentos por parcela mais positivista. Um 

entendimento extraído da literalidade dos artigos 9, 444 e 468 da CLT, leva a conclusão de 

que a irrenunciabilidade é absoluta no direito do trabalho. 

O artigo 1º da lei de arbitragem é conciso ao mencionar que as partes podem utilizar 

do instituto da arbitragem para dirimir conflitos que envolvem direitos patrimoniais 

disponíveis. Nota-se, mais uma vez, uma das questões cernes do debate quanto a possibilidade 

de utilizar os meios de autocomposição e heterocomposição no conflito individual trabalhista, 

até onde os direitos trabalhistas são passíveis de renúncia, o princípio da irrenunciabilidade é 

inflexível ao ponto de impossibilitar tais ações pelos trabalhadores? 

Provendo argumento à incompatibilidade dos meios alternativos de resolução de 

conflito com o direito trabalhista, em particular por conta da mitigação da autonomia da 

vontade no ramo trabalhista13: 

 

A resposta parece-nos claramente negativa. As fórmulas de solução de 

conflitos, no âmbito do Direito Individual do Trabalho, submetem-se, é 

claro, aos princípios nucleares desse segmento especial do Direito, sob pena 

de a mesma ordem jurídica ter criado mecanismo de invalidação de todo um 

estuário jurídico-cultural tido como fundamental por ela mesma. Nessa linha, 

é desnecessário relembrar a absoluta prevalência que a Constituição confere 

à pessoa humana, à sua dignidade no plano social, em que se insere o 

                                                           
12 ibd., p. 1596. 
13 DELGADO, 2016, p. 1597-1598. 
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trabalho, e a absoluta preponderância deste no quadro de valores, princípios 

e regras imantados pela mesma Constituição. [...] 

Note-se, por fim, que o sucesso da arbitragem no plano de vários segmentos 

jurídicos caracterizados por forte império do princípio da autonomia da 

vontade apenas corrobora o enfático desajuste do mesmo mecanismo no 

interior de segmentos jurídicos que notoriamente repelem tal princípio 

civilista tradicional.  

 

A Lei nº 9307 de 1996 (lei de arbitragem) sofreu alterações pela Lei nº 13.129 de 

2015, a mais significativa mudança diz respeito ao artigo 25 da Lei 9305/96, que prevenia a 

possibilidade de arbitragem quando em disputa estavam (ou eram discutidos) direitos 

indisponíveis, devendo o imbróglio ser direcionado ao Poder Judiciário. A revogação do 

referido artigo 25 evidencia a mudança, no sentido de impulsionar os meios extrajudiciais na 

mentalidade do Poder Público nacional, a  mera supressão de expressa proibição a transação 

de tais direitos é fato que não pode ser interpretado com leviandade. 

Na altura dos 10 anos da Lei de Arbitragem, Ives Gandra Martins fez uma pequena 

análise das beneficies e dos impactos que a tal lei trouxe para o âmbito do direito trabalhista14: 

 

Pode-se dizer que a nova lei funcionou como verdadeiro exemplo de 

"destruição criadora" no campo do direito, para utilizar a terminologia dos 

economistas. Em dez anos, realizou-se evolução que, em outros países, levou 

quase um século. Tudo mudou no campo da arbitragem. 

As estatísticas são eloquentes. Do número insignificante de processos 

arbitrais em 96, ano de promulgação da nova lei, passou-se para cerca de 4 

mil arbitragens anuais, das quais cerca de 90% realizadas nos campos 

trabalhista e do direito do consumidor, e as demais, em questões comerciais, 

internacionais e domésticas. 

Basta lembrar que, enquanto uma ação trabalhista leva longos anos para 

terminar, uma arbitragem na matéria é concluída num mês. Na Justiça 

comum, sabe-se que as ações, até o trânsito em julgado, levam cerca dez 

anos.[...] 

O século 21 se caracteriza pela velocidade. Em virtude das novas tecnologias 

e da globalização, a solução dos litígios não pode se eternizar. É preciso, 

todavia, que as decisões dos conflitos não sejam tão somente rápidas. É 

imprescindível que também sejam eficientes e justas. Num mundo 

conturbado, com tribunais sobrecarregados, a arbitragem é a melhor 

alternativa para determinados casos, nos quais é possível obter soluções 

eficientes, justas e éticas. Eis o mérito da Lei 9.307/96. 

O Estatuto do Ministério Público (Lei Complementar nº 75, de 1993) em seu artigo 

83, inciso XI, traz disposição que prevê a possibilidade do Ministério Público atuar como 

                                                           
14 WALD, Arnoldo; MARTINS, Ives Gandra. Em 10 anos, lei trouxe eficiência e rapidez na solução de 

litígios. Revista Consultor Jurídico, 24 set. 2006. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2006-set-

24/10_anos_lei_deu_eficiencia_rapidez_litigios> Acesso em: 30 jun. 2017. 
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árbitro nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho, quando for solicitado pelas 

partes. Interessante notar que o dispositivo não faz diferenciação entre conflito individual ou 

coletivo neste caso, sendo possível que em uma arbitragem, de forma facultativa, as partes 

decidam pela presença do MP como meio de assegurar uma sentença arbitral justa. 

A chamada Lei dos Portos (Lei nº. 12.815/13) também contém permissivos quanto a 

utilização de arbitragem em desacordos entre os operadores portuários e trabalhadores 

portuários, assim diz o artigo 37 da previamente mencionada Lei: 

 

Art. 37.  Deve ser constituída, no âmbito do órgão de gestão de mão de obra, 

comissão paritária para solucionar litígios decorrentes da aplicação do 

disposto nos arts. 32, 33 e 35. 

§ 1o  Em caso de impasse, as partes devem recorrer à arbitragem de ofertas 

finais.  

§ 2o  Firmado o compromisso arbitral, não será admitida a desistência de 

qualquer das partes.  

§ 3o  Os árbitros devem ser escolhidos de comum acordo entre as partes, e o 

laudo arbitral proferido para solução da pendência constitui título executivo 

extrajudicial.   

§ 4o  As ações relativas aos créditos decorrentes da relação de trabalho 

avulso prescrevem em 5 (cinco) anos até o limite de 2 (dois) anos após o 

cancelamento do registro ou do cadastro no órgão gestor de mão de obra. 

 

Os movimentos hodiernos na própria CLT também indicam um maior desejo de dar 

liberdade ao trabalhador em suas negociações, a já mencionada Lei nº. 9958 de 2000 é 

exemplo fiel do objetivo do legislador em inovar a legislação brasileira com as Comissões de 

Conciliação Prévia. 

Muito disto vem ligado ao conceito de acesso à Justiça como direito fundamental, 

entendimento que vem prevalecendo no Direito moderno. Mesmo que os tribunais estejam 

lotados, uma solução deve ser dada aqueles que buscam socorro e amparo nas leis, no direito 

moderno parece que terem sido eleitos os meios de autocomposição ou heterocomposição 

para o direito trabalhista individual, uma solução que nem sempre é ao menos agradável as 

partes. 

Importante notar que o conceito de acesso à Justiça é amplo, não devendo ser 

limitado ao simples acesso ao judiciário, é, em verdade, uma política de Estado que abrange a 

sociedade civil como um todo. 
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Em contraponto à visão de Maurício Goldinho Delgado, o doutrinador Rodolfo 

Pamplona Filho argumenta pela possibilidade da arbitragem no Direito do Trabalho15: 

 

Ora, em função do Princípio tradicional da Irrenunciabilidade de Direitos, há 

quem entenda que o Juízo Arbitral seria totalmente inaplicável às relações 

individuais de trabalho, o que tem encontrado respaldo nos setores mais 

conservadores da doutrina e jurisprudência. 

Todavia, os tempos parecem estar mudando no horizonte, pois, pouco a 

pouco, a flexibilização dos direitos trabalhistas no plano individual, ainda 

que com a assistência das entidades sindicais, parece estar ganhando cada 

vez mais corpo. 

Além das previsões constitucionais do art. 7º, incisos VI, XIII e XIV 

(flexibilização de direitos trabalhistas com base na negociação coletiva), a 

política do atual Governo Federal, com envio de projetos de reestruturação 

da legislação laboral, também infere que grandes transformações estão por 

vir, com o incentivo, cada vez maior, de formas de solução extrajudicial de 

conflitos, entre as quais a arbitragem se destaca. 

Ademais, talvez já seja a hora de assumir, sem hipocrisias, que os direitos 

trabalhistas talvez não sejam tão irrenunciáveis assim, mas a própria 

possibilidade da conciliação judicial por valores menores do que o 

efetivamente devido já demonstra a real disponibilidade na prática (e com a 

chancela judicial!). 

 

 

3 A JURISPRUDÊNCIA QUANTO A ARBITRAGEM NO DIREITO INDIVIDUAL 

DO TRABALHO 

 

 

Em meio de tantos dissensos, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, fica 

demonstrado como ainda há muita disputa quanto a viabilidade do uso dos meios alternativos 

de resolução de conflito para o direito trabalhista. A desconfiança quanto a utilidade e o 

prospecto de uma precarização da justiça juntamente das relações de trabalho são tão 

legítimas quanto aqueles que auspiciam um Direito do Trabalho que confira ao trabalhador 

maior autonomia de vontade. 

É bem verdade que a maior parte da doutrina e da jurisprudência é oposta a 

arbitragem no dissídio trabalhista individual16, os argumentos contrários são principalmente 

pautados nos princípios da irrenunciabilidade e da inafastabilidade da Jurisdição. Não 

                                                           
15 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Atualizando uma visão didática da arbitragem na área trabalhista. 

Revista Jus Navigandi. Teresina, ano 10, n. 700, 5 jun. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6831>. 

Acesso em: 30 jun. 2017. 
16 SCAVONE JR., Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p.32.   
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obstante, existem jurisprudências favoráveis17 a aplicação do direito arbitral na lide individual 

envolvendo trabalhador e empregador. 

Fugaz análise jurisprudencial confirma a divisão que se forma ao tratar do tema, 

segue ementa de julgado dando permissiva ao uso de arbitragem18: 

ARBITRAGEM - POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS TRABALHISTAS - HIPÓTESE FÁTICA 

DE PRESSÃO PARA RECURSO AO JUÍZO ARBITRAL - 

INTERPRETAÇÃO DA LEI 9.307/96 À LUZ DOS FATOS - 

SÚMULAS 126 E 221 DO TST. 

1. A arbitragem (Lei 9.307/96) é passível de utilização para solução dos 

conflitos trabalhistas, constituindo, com as comissões de conciliação prévia 

(CLT, arts. 625-A a 625-H), meios alternativos de composição de conflitos, 

que desafogam o Judiciário e podem proporcionar soluções mais satisfatórias 

do que as impostas pelo Estado-juiz. 

 

2. "In casu", o Regional afastou a quitação do extinto contrato de trabalho 

por laudo arbitral, reputando-o fruto de pressão para o recurso à arbitragem. 

 

3. Nessas condições, a decisão regional não viola os arts. 1º da Lei 9.307/96 

e 840 do CC, uma vez que, diante da premissa fática do vício de 

consentimento (indiscutível em sede de recurso de revista, a teor da Súmula 

126 do TST), a arbitragem perdeu sua natureza de foro de eleição. Portanto, 

a revista, no particular, encontrava óbice na Súmula 221 do TST. 

Agravo de instrumento desprovido. 

Processo: AIRR-254740-37.2002.5.02.0077 Data de 

julgamento: 18/12/2007, Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, 7ª 

Turma, Data de Publicação: DJ 08/02/2008. 

 

Nesta jurisprudência vemos uma situação interessante e de comum ocorrência na 

realidade do direito trabalhista, a pressão da parte empregadora para realização da arbitragem, 

situação que, certamente, não deve ser aceita pela justiça trabalhista já que vai contra todos 

princípios orientadores da própria arbitragem. 

Apesar do abuso na ocorrência da pressão, o ministro relator Ives Gandra indica que a 

arbitragem, como instituto, é compatível com o conflito trabalhista individual, só não pode ser 

                                                           
17TRIBUNAL DE ARBITRAGEM DE SÃO PAULO. Jurisprudência Arbitral Trabalhista. Disponível em: 

<http://www.arbitragem.com.br/index.php/jurisprudencia-arbitral-trab-mnu>. Acesso em: 1 jul. 2017. 
18 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 

25474037.2002.5.02.0077. Relator Ministro: Ives Gandra Martins Filho, DJ 03/06/2006.  Disponível em: 
<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highligt
=true&numeroFormatado=AIRR%20%2025474037.2002.5.02.0077&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAWq
fAAM&dataPublicacao=08/02/2008&localPublicacao=DJ&query=> Acesso em: 30 jun. 2017.  
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utilizado de forma coercitiva, sob risco de ser normalizado o vício de consentimento nas 

decisões dos trabalhadores em tal situação. 

Precedente que explora com mais profundidade a questão, e também com uma visão 

favorável a arbitragem, é a decisão realizada pelo ministro relator Antônio José de Barros 

Levenhagem da 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST)19: 

 

RECURSO DE REVISTA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÂMARA DE 

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM - CLÁUSULA ELEGENDO A VIA 

ARBITRAL PARA COMPOSIÇÃO DE DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 

TRABALHISTAS - RESTRIÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO DO 

EMPREGADO OU NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. 

 I - O art. 1º da Lei nº 9.307/96, ao estabelecer ser a arbitragem meio 

adequado para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis, 

não se constitui em óbice absoluto à sua aplicação nos dissídios individuais 

decorrentes da relação de emprego. Isso porque o princípio da 

irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas deve ser examinado a partir de 

momentos temporais distintos, relacionados, respectivamente, com o ato da 

admissão do empregado, com a vigência da pactuação e a sua posterior 

dissolução. 

 II - Nesse sentido, sobressai o relevo institucional do ato de contratação do 

empregado e da vigência do contrato de trabalho, em função do qual impõe-

se realçar a indisponibilidade dos direitos trabalhistas, visto que, numa e 

noutra situação, é nítida a posição de inferioridade econômica do 

empregado, circunstância que dilucida a evidência de seu eventual 

consentimento achar-se intrinsecamente maculado por essa difusa e 

incontornável superioridade de quem está em vias de o contratar ou já o 

tenha contratado.  

III - Isso porque o contrato de emprego identifica-se com os contratos de 

adesão, atraindo a nulidade das chamadas cláusulas leoninas, a teor do 424 

do Código Civil de 2002, com as quais guarda íntima correlação eventual 

cláusula compromissória de eleição da via arbitral, para solução de possíveis 

conflitos trabalhistas, no ato da admissão do trabalhador ou na constância do 

pacto, a qual por isso mesmo se afigura jurídica e legalmente inválida. 

 IV - Diferentemente dessas situações contemporâneas à contratação do 

empregado e à vigência da pactuação, cabe destacar que, após a dissolução 

do contrato de trabalho, acha-se minimizada a sua vulnerabilidade oriunda 

da sua hipossuficiência econômico-financeira, na medida em que se 

esgarçam significativamente os laços de dependência e subordinação do 

trabalhador face àquele que o pretenda admitir ou que já o tenha admitido, 

cujos direitos trabalhistas, por conta da sua patrimonialidade, passam a 

ostentar relativa disponibilidade. 

V - Desse modo, não se depara, previamente, com nenhum óbice 

intransponível para que ex-empregado e ex-empregador possam eleger a via 

arbitral para solucionar conflitos trabalhistas, provenientes do extinto 

contrato de trabalho, desde que essa opção seja manifestada em clima de 

ampla liberdade, reservado o acesso ao Judiciário para dirimir possível 

                                                           
19 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 25900-67.2008.5.03.0075. Relator Ministro: 

Antônio José de Barros Levenhagen. DEJT 11/12/2009. Disponível em: 

<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlig 

ht=true&numeroFormatado=RR%20%202590067.2008.5.03.0075&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAA

yfIAAB&dataPublicacao=11/12/2009&localPublicacao=DEJT&query=> Acesso em: 30 jun. 2017. 
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controvérsia sobre a higidez da manifestação volitiva do ex-trabalhador, na 

esteira do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição. Recurso conhecido e 

provido parcialmente. 

Processo: RR - 25900-67.2008.5.03.0075 Data de 

Julgamento: 02/12/2009, Relator Ministro: Antônio José de Barros 

Levenhagen, 

4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 11/12/2009. 
 

 

O julgado é didático ao assumir posição que não aceita a arbitragem em sua 

modalidade obrigatória. Significa dizer que cláusula compromissória pactuada no momento 

da contratação ou admissão do trabalhador não tem eficácia alguma para o direito trabalhista, 

busca-se prevenir a inserção generalizada de cláusulas compromissórias de arbitragem nos 

contratos de trabalho, justificando a proibitiva, o ministro relator indica que tira inspiração 

dos contratos de adesão e cláusulas abusivas do direito civilista. 

No seu voto, o ministro relator demonstra como o momento temporal em que se 

encontra a relação de emprego e o próprio contrato de trabalho influem na possibilidade da 

arbitragem e no princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Propõe que o fim do 

vínculo empregatício é o fim da subordinação do trabalhador ao empregador, os direitos 

trabalhistas eventualmente devidos e passíveis, por tanto, de objeto de arbitragem, não 

estampam absoluta indisponibilidade e sim características mais patrimoniais. 

Os adeptos de entendimento semelhante indicam que não é discutível a 

irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, inferem que, de fato, os direitos trabalhistas são 

irrenunciáveis, mas questionam a falsa correlação entre a irrenunciabilidade e a 

impossibilidade de opção arbitral pelo trabalhador. Scavone jr. explana que, em seu 

entendimento, o árbitro, assim como um juiz do trabalho, não pode proferir laudo arbitral 

aceitando renúncia dos direitos do trabalhador20, mas sim a transação daqueles já adquiridos e 

com característica patrimonial. 

Os doutrinadores21 que seguem esta corrente de pensamento indicam que direitos 

como férias proporcionais e o décimo terceiro salário proporcional devido após o fim da 

relação trabalhista já foram adquiridos, podendo ser feita a transação de tais verbas. A 

irrenunciabilidade opera somente no momento de assinatura de um contrato trabalhista, 

evitando que o trabalhador abra mão de direitos garantidores de um mínimo existencial. 

Indicam, ainda, que esta é a lógica extraída dos artigos 9º, 444 e 468 da CLT. 

É importante colacionar jurisprudências que reforçam os argumentos contrários ( 

semelhantes aos expostos até o presente momento do trabalho) à arbitragem na conflito 
                                                           
20 SCAVONE JR., 2014. p. 33. 
21 ibd., p.32-33.   
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individual trabalhista, seguem, ipsis litteris, as ementas dos Agravos de instrumento em 

recurso de revista julgados pelos ministros relatores Maria de Assis Calsing22 e Alberto Luiz 

Bresciani23 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO 

INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. ARBITRAGEM. 

INAPLICABILIDADE AO DIREITO DO TRABALHO. QUITAÇÃO DO 

CONTRATO. VÍNCULO DE EMPREGO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA 

DO FGTS. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. A 

despeito das razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o 

despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista, pois não 

preenchidos os requisitos do artigo 896 da CLT. Agravo de Instrumento 

conhecido e não provido.  

 

(AIRR - 1181-37.2013.5.02.0022, Relatora Ministra: Maria de Assis 

Calsing, Data de Julgamento: 25/05/2016, 4ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 03/06/2016) 

 

Percebe-se, em análise ao inteiro teor do primeiro julgado, que a ministra relatora 

considerou ser pacificado no TST a questão da invalidade de utilização da sentença arbitral no 

casuístico individual. Reitera, ainda, que é uma violação do princípio protetor vigente no 

direito trabalhista a utilização de tal meio com escopo de negociação contratual24. 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - 

DESCABIMENTO. ARBITRAGEM. INAPLICABILIDADE AO DIREITO 

INDIVIDUAL DO TRABALHO. 

1. Não há dúvidas, diante da expressa dicção constitucional (CF, art. 114, §§ 

1º e 2º), de que a arbitragem é aplicável na esfera do Direito Coletivo do 

Trabalho. O instituto encontra, nesse universo, a atuação das partes em 

conflito valorizada pelo agregamento sindical. 

2. Na esfera do Direito Individual do Trabalho, contudo, outro será o 

ambiente: aqui, os partícipes da relação de emprego, empregados e 

empregadores, em regra, não dispõem de igual poder para a manifestação da 

própria vontade, exsurgindo a hipossuficiência do trabalhador (bastante 

destacada quando se divisam em conjunção a globalização e tempo de crise). 

3. Esta constatação medra já nos esboços do que viria a ser o Direito do 

Trabalho e deu gestação aos princípios que orientam o ramo jurídico. O 

soerguer de desigualdade favorável ao trabalhador compõe a essência dos 

princípios protetivo e da irrenunciabilidade, aqui se inserindo a 

                                                           
22 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 1181-

37.2013.5.02.0022. Relatora Ministra Maria de Assis Calsing, DEJT 03/06/2016. Disponível em: 

<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight

=true&numeroFormatado=AIRR%20%20118137.2013.5.02.0022&base=acordao&rowid=AAANGhAA+AAAP

p5AAP&dataPublicacao=03/06/2016&localPublicacao=DEJT&query=> Acesso em: 01 jul. 2017. 
23 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 58500-

26.2009.5.16.0091. Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 10/08/2012. Disponível 

em:<http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highli

ght=true&numeroFormatado=AIRR%20-%2058500 

26.2009.5.15.0091&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAI9PAAD&dataPublicacao=10/08/2012&localPu

blicacao=DEJT&query=> Acesso em: 01 jul. 2017. 
24 AIRR - 1181-37.2013.5.02.0022 
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indisponibilidade que gravará a maioria dos direitos - inscritos, quase 

sempre, em normas de ordem pública - que amparam a classe trabalhadora. 

4. A Lei nº 9.307/96 garante a arbitragem como veículo para se dirimir -

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis- (art. 1º). A essência do 

instituto está adstrita à composição que envolva direitos patrimoniais 

disponíveis, já aí se inserindo óbice ao seu manejo no Direito Individual do 

Trabalho (cabendo rememorar-se que a Constituição Federal a ele reservou 

apenas o espaço do Direito Coletivo do Trabalho). 

5. A desigualdade que se insere na etiologia das relações de trabalho 

subordinado, reguladas pela CLT, condena até mesmo a possibilidade de 

livre eleição da arbitragem (e, depois, de árbitro), como forma de 

composição dos litígios trabalhistas, em confronto com o acesso ao 

Judiciário Trabalhista, garantido pelo art. 5º, XXXV, do Texto Maior. 

6. A vocação protetiva que dá suporte às normas trabalhistas e ao processo 

que as instrumentaliza, a imanente indisponibilidade desses direitos e a 

garantia constitucional de acesso a ramo judiciário especializado erigem 

sólido anteparo à utilização da arbitragem no Direito Individual do Trabalho. 

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 

  

(AIRR - 58500-26.2009.5.15.0091 , Relator Ministro: Alberto Luiz 

Bresciani de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 07/08/2012, 3ª Turma, 

Data de Publicação: DEJT 10/08/2012) 

 

 

A linha argumentativa guarda semelhanças entre os dois agravos, não é por menos 

que a segunda decisão traz conotação igualmente negativa, seus motivos são mais 

desenvolvidos, no entanto. 

Logo de início é vislumbrada a diferenciação entre a aplicabilidade da arbitragem no 

direito coletivo do trabalho (permissivo constitucional) e no direito individual do trabalho. 

Após tal consideração é enfatizada a hipossuficiência do empregado quando negociando 

diretamente com o patrão, faceta do princípio da proteção25. A correlação entre o princípio da 

proteção ao trabalhador e o da irrenunciabilidade também é levada em consideração pelo 

ministro, especialmente quando informa que vários direitos trabalhistas estão gravados como 

norma de ordem pública, justamente com intenção de proteger a classe trabalhadora. 

Em seu voto, elucida que no direito coletivo o sindicato consegue exercer pressão 

imensuravelmente maior do que um trabalhador singular, essa massificação mitiga o princípio 

da proteção e permite que a arbitragem seja utilizada para dirimir os embates trabalhistas 

coletivos. 

A partir da análise das jurisprudências contrárias e pró arbitragem no direito 

individual do trabalho, vemos que o domínio da parcela contrária é certamente maior. A linha 

de fundamentação dos julgamentos é reflexo da doutrina majoritária (contra a arbitragem no 

                                                           
25 BARROS, Alice Monteiro. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed., São Paulo: LTr, 2016. p. 122-123. 
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casuístico individual), sendo reverberada a lógica de proteção ao trabalhador pelo Estado, 

mesmo que solapando sua autonomia de vontade. 

 

 

4 A EXPERIÊNCIA DAS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

 

 

As Comissões de Conciliação Prévia (CCPs) são produtos da tentativa de desafogar o 

judiciário trabalhista do seu grande número de ações, conforme dito no início do presente 

trabalho. Foram instituídas na CLT pela Lei 9958 de 2000, mais uma tentativa de fomentar 

paz social e consenso por meio extrajudicial, no caso das CCPs por meio de comissões 

paritárias compostas por representantes dos empregadores e dos empregados, um claro 

objetivo de instituir o diálogo entre trabalhadores e empregadores, quando possível elucidar 

ao trabalhador dúvidas quanto seus direitos trabalhistas ao utilizar a CCP. 

Alice Monteiro de Barros menciona que vários projetos de lei anteriores ao aprovado 

tinham propostas semelhantes, inclusive com o elemento de obrigatoriedade de criação de 

comissões de conciliação prévia, averba, ainda, que a lei aprovada não trouxe a criação de tais 

instituições como uma obrigatoriedade, mas sim uma facultatividade26, fato que, certamente, 

enfraquece o propósito das CCPs. 

A Organização Internacional do Trabalho já vinha emitindo orientações com dizeres 

semelhantes ao objetivo das CCPS, sobre o tema27: 

 

A OIT, desde 1951, tem aderido a esses propósitos. A recomendação n. 92 

sugere a criação de organismos de conciliação voluntária, de base mista, 

constituídos de empregados e empregadores, com o objetivo de prevenir e 

solucionar conflitos entre eles. Na mesma direção, a Recomendação n. 94 

sugere a instituição de organismos de consulta e colaboração entre 

empregadores e trabalhadores no âmbito empresarial, visando a conciliar 

controvérsias, a estimular acordos e a excluir de seu campo de aplicação 

apenas as questões próprias da negociação coletiva pertinente aos sindicatos. 

Finalmente, temos a Recomendação n. 130, de 1967, sobre o exame de 

reclamações dentro da empresa. Essa Recomendação da OIT deixa claro que 

nenhuma das disposições ali inseridas poderá limitar o acesso do trabalhador 

ao Judiciário, enfatizando que o representante do empregado não poderá ter 

nenhum prejuízo pelo fato de exercer essa representação. 

 

                                                           
26 ibd. p. 142. 
27 BARROS, 2016. p. 122. 
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Uma questão que surge com a leitura dos artigos do Título VI-A (que trata das 

comissões de conciliação prévia) é quanto a instituição destes órgãos. Leitura do artigo 625-B 

da CLT leva a crer que a Comissão é instituída no âmbito da empresa, afinal é esta a 

literalidade do mencionado artigo. A doutrina argumenta que se assim fosse, o caput do artigo 

625-A, que menciona a participação sindical, seria esvaziado. A criação deve ser um esforço 

conjunto com participação, de qualquer maneira, de ambas as partes, podendo ser instituída 

no âmbito da empresa ou do sindicato28. 

Outro artigo que pode levar o leitor da CLT ao erro é o 625-D, que assim diz: 

 

Art. 625-D. 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. 

 

Causa estranhamento o imperativo de prévia conciliação em qualquer demanda 

trabalhista, afinal, já foi exposto, em todo trabalho, que os meios de autocomposição e 

heterocomposição são de aplicabilidade controvertida no direito do trabalho individual, sem 

contar a aparente afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao poder 

judiciário. 

A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) já havia 

feito estudos buscando comprovar ineficiências no modo de operar das CCPs. A Anamatra, 

em levantamento, apontou irregularidades que variavam desde cobrança de taxas até a falta de 

assistência adequada ao trabalhador, apontou-se, também que não era correto atribuir e aceitar 

o argumento de morosidade da Justiça do Trabalho para justificar a sujeição obrigatória as 

CCPs29. 

O questionamento quanto a obrigatoriedade de submissão prévia as CCPs chegou ao 

Supremo Tribunal Federal (STF)30, com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2139 e 

2160. Em 2009 o STF decidiu liminarmente dar interpretação conforme a Constituição 

Federal ao artigo 625-D da CLT, afastando definitivamente a indispensabilidade de sujeição 

às CCPs. 

                                                           
28 SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho de acordo com o novo CPC. 10ª ed., São 

Paulo: LTr, 2016. p.46-47.  
29 Anamatara vê irregularidades em Comissões de Conciliação Prévia. Revista Consultor Jurídico, 19 de dez.  

2001. Disponível em: < http://www.conjur.com.br/2001-dez 19/anamatra_aponta_irregularidades_comissoes> 

Acesso em 02 de jul. 2017. 
30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Trabalhador pode ingressar na Justiça mesmo sem tentar 

conciliação prévia. Notícias STF, 13 de mai. 2009. Disponível em: <       

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=108151> Acesso em 02 de jul. 2017. 
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Anterior a decisão do STF, é possível encontrar julgados que pregavam a 

obrigatoriedade de submissão da demanda à CCP (se existente no local da reclamação) como 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo trabalhista31. A 

respeito da obrigatoriedade de sujeição prévia de um litígio à comissão de conciliação prévia, 

segue ementa de julgado do TST que faz menção direta ao entendimento do STF: 

 

RECURSO DE REVISTA - CARÊNCIA DE AÇÃO - SUBMISSÃO DA 

DEMANDA À COMISSÃO INTERSINDICAL DE CONCILIAÇÃO 

PRÉVIA - INEXIGIBILIDADE 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no 

recente julgamento de medidas cautelares nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade nos 2.139-DF e 2.160-DF, decidiu que a ausência de 

submissão prévia da demanda à Comissão de Conciliação Prévia não impede 

o ajuizamento da Reclamação Trabalhista, por força do princípio do livre 

acesso ao Poder Judiciário, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição da República (Informativo nº 546 do STF, 11 a 15 de maio de 

2009). 2. Precedentes da C. SBDI-1, no mesmo sentido. CARÊNCIA DE 

AÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM No caso concreto, o 

Autor narra que, contratado pela primeira Ré, prestou serviços em favor da 

segunda. Daí exsurge a legitimidade passiva da Recorrente. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Não há falar em negativa de prestação 

jurisdicional, porquanto a Corte a quo procedeu ao completo e 

fundamentado desate da lide. CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS 

Recurso de Revista que não satisfaz os requisitos do art. 896 da CLT. 

HORAS EXTRAS - ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

EXTRAORDINÁRIA - SÚMULA Nº 85 DO TST Diante do quadro fático 

apresentado pelo Eg. TRT, não há certeza sequer da existência de 

compensação. Recurso de Revista não conhecido.(Processo: RR - 765/2005-

018-02-00.0 Data de Julgamento: 11/11/2009, Relatora Ministra: Maria 

Cristina Irigoyen Peduzzi, 8ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 

13/11/2009). 

 

A consolidação do entendimento no STF a respeito do tema arrefeceu as 

divergências jurisprudenciais no TST, acórdãos como o acima exposto se tornaram regra 

absoluta. A justificativa é a mesma da fundamentação da medida cautelar nas ADIs, a 

obrigatoriedade de submissão prévia ao meio extrajudicial é claro desrespeito ao princípio da 

inafastabilidade do acesso ao poder judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna). A 

opção pelo ingresso direto no judiciário ou intentar conciliação em uma das CCPs é de 

exclusiva decisão do trabalhador. 

                                                           
31 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Recurso de Revista nº 1178996-65.2003.5.01.0900. Relator 

Ministro Antônio José de Barros Levenhagem., DJ 07/10/2005. Disponível em: < 

http://aplicacao5.tst.jus.br/consultaunificada2/inteiroTeor.do?action=printInteiroTeor&format=html&highlight=t

rue&numeroFormatado=RR%20-%201178996-

65.2003.5.01.0900&base=acordao&rowid=AAANGhAAFAAAS9hAAI&dataPublicacao=07/10/2005&localPub

licacao=DJ&query=Comiss%E3o%20and%20de%20and%20concilia%E7%E3o%20and%20pr%E9via%20and

%20STF> Acesso em 02 jul. 2017. 
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Sendo bem sucedida a conciliação é lavrado termo resultado desta, sua natureza é 

exposta no parágrafo único artigo 625-E da CLT: 

 

art. 625- E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo 

empregado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da Comissão, 

fornecendo-se cópia às partes. 

 

Parágrafo único. O termo de conciliação é título extrajudicial e terá eficácia 

liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. 

 

Note-se que o termo de conciliação, em regra, não pode ser objeto de recurso, salvo 

de comprovado vício no propósito da conciliação esses são os efeitos de sua eficácia 

liberatória geral. 

Uma vantagem nas CCPs é a velocidade que devem utilizar para início de sessões de 

conciliação, o artigo 625-F da CLT é categórico ao afirmar que o mínimo é de 10 dias, 

contados da provocação da parte interessada em conciliar, para que se atente uma sessão 

inicial de conciliação. 

Outra serventia das CCPs é a informalidade inerente dos meios de autocomposição, o 

trabalhador está lidando com outros trabalhadores e seu patrão (ou ex-patrão) ao tratar do 

tema em conflito, em um cenário ideal ele pode ter mais confiança em exprimir sua opinião e 

ser ouvido por seus pares. Mais ainda, não é necessário seguir todo rito formal de um 

julgamento em frente ao juiz do trabalho. 

Na informalidade e no seu caráter eminentemente opcional jaz a grande problemática 

das CCPs, não há muito incentivo nem para a criação destes institutos, menos ainda algum 

incentivo para seu uso pelo trabalhador, conforme exposto anteriormente a ANAMATRA 

expôs a existência de problemas generalizados na atividade das CPPs, o que nos faz 

questionar a viabilidade da autocomposição no direito trabalhista individual. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

Conforme todo trabalho demonstrou, apesar de clara tendência de influências em 

outros ramos do direito (principalmente no ramo civilista) em tornar a conciliação e a 

arbitragem procedimentos indispensáveis para administração da Justiça, no Direito trabalhista 

individual o pensamento jurídico é tradicionalmente diferente, sendo que ala mais 
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conservadora da doutrina e jurisprudência, atentas aos problemas que são gerados pela 

imposição de um modelo negocial direto entre patrão em empregado único, rechaçam a 

utilização indevida dos meios consensuais. 

Assunto atual, que vem sendo constantemente exposto na mídia, é a chamada 

reforma trabalhista, uma das principais bandeiras do atual governo do presidente Temer. O 

Projeto de Lei 6787/2016 (ou PLC 38/2017 agora que será apreciado no Senado) é 

mencionado como verdadeiro "flexibilizador" das normas trabalhistas, seja para aqueles que 

entendem que a palavra carrega conotação negativa, neste cenário de precarização das 

relações de trabalho, tanto para aqueles que dão boas vindas a alterações a um ordenamento 

julgado defasado. 

O grande impacto que a reforma causa, quando observada a questão dos conflitos 

entre trabalhadores e empregadores, reside nos acordos e convenções coletivas que passariam 

a ter força ainda maior e nos individuais, principalmente aqueles que envolvem trabalhadores 

com curso superior e que recebem o dobro do teto da previdência. A reforma trabalhista vem 

com objetivo de limitar o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, dando a 

estes trabalhadores (e aos empregadores) uma abrangência negocial que expande a lógica 

atual da CLT. 

O direito do trabalho realmente usa o direito comum como fonte subsidiária sua, no 

entanto, somente naquilo que não lhe contraí em seus princípios fundamentais. Ora, no caso 

meios consensuais, existe fundamental oposição entre a autonomia de vontade e o princípio 

da indisponibilidade, o operador de direito deve-se perguntar, é valido o cotejamento entre 

estes princípios no direito trabalhista? 

Acreditamos que não, o direito do trabalho lida com relações muito diferentes do 

direito comum, é certo que em tempos de crise a argumentação pró flexibilização ganha muita 

força (e com seus méritos), mas não se deve solapar direitos sem antes feita uma análise 

profunda dos impactos para aqueles afetados. 

Nos meus anos como estagiário, lidando diretamente com trabalhadores demitidos 

(na maioria dos casos), é perceptível que a realidade infeliz é de ignorância por maior parte 

dos empregados quanto aos seus direitos mais básicos. Uma demissão com justa causa é 

entendida pelo trabalhador como uma ilegalidade, uma demissão sem justa causa é vista como 

algo inédito por alguns trabalhadores. 

Os sindicatos muitas vezes não prestam auxílio ao trabalhador, ou simplesmente não 

tem interesse em passar informações detalhadas a só mais um trabalhador que os procura. 
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Tudo isso leva o empregado a simplesmente tomar o caminho mais comum, entrar com mais 

uma reclamação na Justiça do Trabalho. 

A falta de informação não para só nos trabalhadores, os empregadores também tem 

muitas dúvidas, e o principal tipo de empregador afetado com as dúvidas (e a crise 

econômica) é o pequeno e médio empresário. Sua renda é menor e um processo trabalhista 

pode ter efeito devastador sobre contas feitas no limite de um orçamento, existe uma visão 

difundida de que a CLT tende a proteger ao empregado, sendo este um fato que assusta a 

quem pretende começar uma empresa. 

O número absurdo de processos trabalhistas é prova de que a relação entre 

trabalhadores e empregadores não é das melhores, os meios alternativos de resolução de 

conflito pressupõem uma cultura que ainda é alienígena ao nosso país, uma cultura de 

pacificação social e de entendimento consensual entre as partes, levando a sério uma 

conciliação e seus resultados. 

Em tempos de crises política e econômica, todos os caminhos para fora da 

adversidade devem ser estudados, mas nem todos merecem ser seguidos. 
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