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RESUMO 
 

Barreto, Liliane Barbosa. A problemática das Comissões de Conciliação Prévia. 50f. 

Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2016. 

 

O objetivo principal desta monografia é a análise das Comissões de Conciliação Prévia e a 

problemática em torno de sua eficácia. O tema foi escolhido porque embora as Comissões de 

Conciliação Prévia não sejam eficazes, elas permanecem no ordenamento jurídico brasileiro. 

Primeiramente, o trabalho analisa os diferentes métodos de solução de conflitos. 

Posteriormente, nós fazemos um breve histórico sobre as Comissões de Conciliação Prévia e 

mostramos as particularidades do instituto. Depois disso, nós estudamos as Comissões de 

Conciliação Prévia em diferentes ordenamentos jurídicos. Em seguida, estudamos um caso 

onde a Comissão de Conciliação Prévia se mostrou ineficaz e demonstrarmos os problemas 

em relação ao instituto.  

 

Palavras-chave: Métodos de solução de conflitos. Comissão de Conciliação Prévia. Eficácia. 

Problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Barreto, Liliane Barbosa. The set of problems around The Conciliation Committee. 50f. 

Monograph (Law Graduation) – Federal Fluminense University, Niterói, 2016 

 

This monograph's main goal is the analysis of  The Conciliation Committee and the set of 

problems around its effectiveness. The theme was chosen because although The Conciliation 

Committee is not effective, it remains in the Brazilian legal order. Firstly, the work analyses 

the different methods of solution of conflicts. Later, we do a brief history of The Conciliation 

Committee and show its particularities. After that, we study The Conciliation Committee in 

different legal orders. Following, we study a case where The Conciliation Committee proved 

ineffective and demonstrate the problems related to it.  

 

Keywords: Methods of solution of conflicts. The Conciliation Committee. Effectiveness. Set 

of problems. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 A tentativa de conciliação sempre esteve presente na história do direito brasileiro. 

Através de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, busca-se fazer neste trabalho monográfico 

um estudo sobre as Comissões de Conciliação Prévia, instituto inserido em nosso 

ordenamento jurídico através da Lei 9.958/2000 que acrescentou os arts. 625-A a 625-H à 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) visando a conciliação dos direitos trabalhistas. 

Também buscamos fazer uma análise quanto ao objetivo na busca das soluções extrajudiciais 

no âmbito trabalhista.  

No início do ano 2000, foi sancionada a Lei nº 9.958, que alterou e acrescentou 

artigos à CLT, dispondo sobre as Comissões de Conciliação Prévia, órgão de composição 

paritária, que pode ser instituído nas empresas e nos sindicatos. Tal órgão foi criado com 

atribuição de conciliar os conflitos individuais do trabalho antes do seu ingresso em juízo.  

O referido instituto foi uma inovação legislativa para minimizar a preocupação com 

o imenso volume de processos na Justiça Trabalhista. A criação das CCPs foi influenciada 

pelas orientações da Organização Internacional do Trabalho - OIT e pelas experiências de 

outros países.  

 Passados alguns anos desde a sua entrada em vigor, várias denúncias e críticas foram 

feitas à lei e ao funcionamento das Comissões em todo Brasil. Desta forma, o presente 

trabalho tem como objetivo analisar criticamente o instituto das Comissões de Conciliação 

Prévia, o funcionamento, as falhas, as deficiências bem como as polêmicas em torno das 

Comissões.  

 A criação das CCPs gerou diversas controvérsias na doutrina e na jurisprudência 

trabalhista, de forma a suscitar inclusive a inconstitucionalidade de seus dispositivos. Alegou-

se que os dispositivos contrariavam o princípio constitucional da inafastabilidade do controle 

jurisdicional e do direito de ação (artigo 5º, XXXV da Constituição Federal), gerando dessa 

forma, um óbice no acesso ao Poder Judiciário. 

 Além disso, outro ponto criticado é a eficácia do termo conciliatório. Afinal, este 

termo firmado entre as partes (empregado e empregador), perante as CCPs, tem o poder de 

liberar o devedor das obrigações trabalhistas, permitindo, porém, que sejam nele consignadas 

ressalvas quanto às parcelas expressamente mencionadas no documento, conforme prevê o 

parágrafo único do artigo 625-E da Consolidação das Leis de Trabalho.   
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 A monografia está estruturada em três capítulos: métodos de composição dos 

conflitos trabalhistas, as Comissões de Conciliação Prévia  e a problemática das CCPs. 

No primeiro capítulo, discorre-se sobre as formas de composição dos conflitos 

trabalhistas conhecidos no mundo ocidental contemporâneo: autodefesa, autocomposição e 

heterocomposição, enfatizando-se, neste último, as modalidades arbitragem e mediação. 

No segundo capítulo, que trata das Comissões de Conciliação Prévia, focaremos na 

análise da lei, fazendo um breve relato histórico das CCPs, bem como, uma abordagem sobre 

o direito comparado. No mais, discutiremos os temas mais relevantes, como seu conceito e 

natureza jurídica, constitucionalidade, procedimentos, força de título executivo extrajudicial 

aos termos de conciliação, eficácia liberatória e suspensão do prazo prescricional.  

No terceiro e último capítulo, desenvolveremos uma análise crítica sobre a 

problemática das Comissões de Conciliação Prévia, fazendo um breve estudo de casos para 

mostrar o que aconteceu na prática jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

2 – OS MÉTODOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

2.1 – Considerações iniciais 

A agilidade na solução das lides sempre destacou a Justiça do Trabalho em relação às 

demais ramos do Poder Judiciário. Todavia, ainda que o sistema desenvolvido pela Justiça do 

Trabalho seja notavelmente mais célere, a morosidade ainda é um problema, visto que há um 

alto volume de ações e um reduzido número de servidores e magistrados.  

Por essa razão, é necessário o estudo e o uso de outros meios de solução de 

controvérsias na esfera trabalhista, uma vez que o Estado não tem o monopólio das soluções 

de conflito. Meios de soluções não judiciais podem ser alternativas viáveis para diminuição da 

morosidade na justiça trabalhista, já que estes são mais baratos, céleres e informais, em 

comparação ao processo judicial. 

A doutrina prevê três métodos de solução de conflitos: a autotutela, também 

conhecida como autodefesa, a autocomposição e a heterocomposição. Maurício Godinho 

Delgado diz que a diferença essencial entre tais grupos se encontra nos sujeitos envolvidos e 

na sistemática operacional do processo de solução do conflito1. 

 Godinho ensina que na autotutela e na autocomposição apenas os sujeitos originais 

em confronto tendem a buscar a extinção do conflito, gerando a sistemática de análise e 

solução de controvérsia autogerida pelas próprias partes2. E, menciona que, ao contrário das 

outras duas, a heterocomposição verifica-se na intervenção de um agente exterior aos sujeitos 

originais na dinâmica de solução do conflito, o que acaba por transferir, em maior ou menor 

grau, para este agente exterior a direção dessa própria dinâmica, formando, portanto, uma 

sistemática de solução de controvérsia gerida por uma entidade interveniente3.   

 

2.2 - Autotutela 

 A autodefesa ou autotutela é uma das formas mais primitivas de solução de 

conflitos. Caracteriza-se pela imposição da solução de uma parte a outra. Ou seja, é um 

instrumento de pressão e força por uma das partes seguido da submissão da parte contrária. É 

uma maneira de obrigar a outra parte a ceder, a concordar: 

                                                           
1DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 11ª edição – São Paulo: LTR, 2012. p. 1453 
2Idem. 
3Ibidem. p.1454 
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Nas fases primitivas da civilização a autotutela se dava quando aquele que 

pretendia alguma coisa de outrem o impedia de obtê-la e, para tanto, utilizava 

da sua própria força e, por si mesmo, obtinha a satisfação de sua pretensão. 

Este mecanismo de defesa demonstrava que quem vencia era o mais forte e 

ousado, mas não tinha critérios de justiça. Por isso, são traços característicos 
da autotutela: a) a ausência de juiz distinto das partes; b) imposição de 

decisão por uma das partes à outra.4 

  Conforme o exposto por Godinho: “contemporaneamente a cultura ocidental tem 

restringido, ao máximo, as formas de exercício da autotutela, transferindo ao aparelho de 

Estado as diversas e principais modalidades de exercício de coerção”5. 

O autor afirma ainda que, no ordenamento jurídico moderno seu uso é restrito, 

excetuando-se algumas situações, como, por exemplo, a greve no direito do trabalho, a 

legítima defesa (art.188, I, CC/2002), o esbulho possessório (art.1.210, §1º, CC/2002) e o 

penhor legal (art. 1.470, CC/2002) no direito civil6.  

Além disso, Amauri Mascaro Nascimento assevera que “a greve e o lockout são 

formas autodefensivas. Não são atos decisórios, mas atos de encaminhamento da decisão, 

modos de pressão sobre a vontade para levá-la à autocomposição”7. 

Atualmente, a autotutela é vedada pelo ordenamento jurídico, sendo 

considerada crime, seja quando praticada por particular (“exercício arbitrário das próprias 

razões”, art. 345, CP), seja pelo próprio Estado (“a exercício arbitrário ou abuso de poder”, 

art.350, CP).  

 

2.3 – Autocomposição  

 

     A autocomposição é a modalidade de solução de conflitos mais distinta:  caracteriza-

se por ser uma negociação livre e direta entre as partes envolvidas no conflito, sem que haja 

emprego de força ou coerção. Ocorre quando a solução dos conflitos se dá sem a intervenção 

de outros agentes no processo de pacificação da controvérsia, por um consenso na vontade das 

partes, que, por si próprias, resolvem o problema. 

                                                           
4ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de et al. Teoria geral do processo. 26ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 

27 
5DELGADO, Mauricio Godinho. op. cit. loc cit. 
6Idem. 
7NASCIMENTO, Amauri Mascaro, 1932 – Curso de Direito do Trabalho: História e Teoria Geral do 

Direito do Trabalho: Relações Individuais e Coletivas do Trabalho / Amauri Mascaro Nascimento. – 23. ed. 

rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1257 
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Ela pode ser unilateral quando uma das partes renuncia a sua pretensão. Ou ainda, 

bilateral, quando os titulares do direito fizerem concessões recíprocas, ao que se denomina 

transação. 

Mauricio Godinho Delgado defende que existem três modalidades de 

autocomposição: a renúncia, a aceitação (ou resignação ou submissão) e a transação8. 

A renúncia ocorre quando o sujeito abdica de seu próprio direito, por ato unilateral 

seu, em favor de outrem9. Essa forma de resolução do conflito não se aplica ao Direito do 

Trabalho em função do Princípio da Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas. Esse 

princípio prevê que as normas de Direito do Trabalho são de ordem pública (ou caráter 

cogente) e não podem ser renunciadas, nem mesmo pelo seu próprio titular.  

A aceitação, por outro lado, se dá quando uma das partes reconhece o direito da 

outra, passando a conduzir-se de acordo com esse reconhecimento10.  

Por sua vez, a transação verifica-se quando existe um sacrifício recíproco de 

interesses por parte dos agentes que se consideram titulares do direito através da 

implementação de concessões recíprocas11.   

Imperiosa é a lição de Amauri Mascaro Nascimento:  

A autocomposição não se confunde com a autodefesa, que é uma forma de 

solução do conflito que ocorre quando alguém faz sua defesa por si próprio. 

É a forma mais primitiva de solução dos conflitos. [...] Não há solução supra-

partes nem consensual. A solução é direta e coativa.12  

2.4 – Heterocomposição  

 

               A heterocomposição ocorre, segundo Godinho, quando um conflito é solucionado 

através da intervenção de um agente exterior à relação conflituosa original, ou seja, as partes 

interessadas submetem seu conflito à terceiro imparcial para que haja um resolução da 

controvérsia. É caracterizada por duas ideias: a presença de um terceiro e que este tenha poder 

de decisão sobre as partes13.  

                                                           
8DELGADO, Mauricio Godinho. op.cit.  p. 1455 
9Idem. 
10Idem. 
11Idem. 
12NASCIMENTO, Amauri Mascaro. op. cit. p.1412 e 1413. 
13DELGADO, Mauricio Godinho. op. cit. p. 1456. 
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Na heterocomposição, assim como na autocomposição, não há emprego de coerção 

ou força pelas partes envolvidas no conflito. Todavia, isso não impede que haja o exercício 

coercitivo pelo agente exterior ao conflito original, como no caso da jurisdição. 

Amauri Nascimento entende que: 

Heterocomposição é a forma de composição do conflito por meio de uma 

fonte ou de um poder suprapartes, por estas admitido, ou imposto pela ordem 

jurídica.14 

Godinho indica que as modalidades de heterocomposição são: a jurisdição, a 

arbitragem, a conciliação e, também, a mediação, de certo modo. Nesse sentido, o autor 

menciona a divergência na doutrina quando se trata da conciliação e da mediação na 

modalidade heterocompositiva de solução de conflitos.  

Alguns doutrinadores entendem que a conciliação e a mediação se encaixam melhor 

na modalidade autocompositiva, uma vez que não se entregaria ao terceiro o poder de decidir 

o litígio, ainda que haja uma participação inegável na dinâmica compositiva. Nessa linha 

doutrinária, seria reservado a heterocomposição apenas os institutos da jurisdição e da 

arbitragem15. 

Todavia, Godinho sustenta que todos esses institutos (arbitragem, conciliação, 

mediação e jurisdição) deveriam ser encaixados na modalidade heterocompositiva pelo fato 

de eles terem em comum a participação de um agente exterior, mesmo que a intervenção 

desse agente seja dada em níveis diferentes, como nos casos das mediação e da conciliação16. 

É evidente que nos casos de mediação e conciliação o papel exercido pelo agente 

exterior tem grau muito menor que nos casos de arbitragem e jurisdição. Nesse sentido, o 

autor defende que, mesmo para manter o controle de todo o processo conciliatório e de 

mediação, é inegável o potencial direcionador e influenciador do agente externo17.  

 

2.4.1 – Mediação  

 

     A mediação é forma heterocompositiva de resolução de conflitos. Consiste em um 

processo no qual é escolhido um agente imparcial, não envolvido no conflito, para auxiliar e, 

                                                           
14NASCIMENTO, Amauri Mascaro. op cit. loc cit. 
15DELGADO, Mauricio Godinho. op. cit. loc cit. 
16Idem. 
17Ibidem. P. 1459 
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até mesmo instigar as partes à composição de um acordo, cujo teor será decidido pelas 

próprias partes. 

Alguns doutrinadores enquadram a mediação como técnica de autocomposição. 

Como exemplo de tal entendimento, é a posição do jurista Octavio Bueno Magano, quando 

dispôs que: 

A mediação é intervenção de terceiro, tendente à solução do conflito, através 

da realização de um negócio jurídico. A mediação, portanto, não é acordo e 

sim a atividade de terceiro conducente à realização do acordo. Mas, por ser 

este o ponto de convergência da atividade do mediado, a mediação também 

se caracteriza como modalidade de autocomposição. A diferença mais 

assinalada entre mediação e a conciliação não consistem na maior ou menor 

passividade de terceiro e sim na diretriz das respectivas atividades; a do 

conciliador está orientada para composição equitativa do conflito, em 

conformidade com as pretensões das partes; a do mediador está voltada para 

a realização do acordo mais em conformidade com diretrizes próprias.18  

Nas palavras de Arnaldo Sussekind: 

A mediação é o processo dinâmico de convergência induzida ao enten-

dimento. Visa à progressiva redução do espaço faltante para o atingimento do 

ponto de equilíbrio em torno do qual o consenso das partes se perfaz, 

livrando-as do impasse ou retirando-as da posição de conflito19. 

A mediação normalmente tem caráter extrajudicial e é conduzida por um terceiro, 

estranho à lide. O mediador é um terceiro imparcial que nada decide, apenas auxilia as partes 

a chegarem em um consenso. Para isso, as tentativas de mediação formuladas pelo mediador 

são desprovidas de efeito. Essas características tornam o mecanismo extremamente flexível e 

de fácil redirecionamento.  

O novo CPC obriga, em seu art. 165, os tribunais a criarem “centros judiciários de 

solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de 

conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e 

estimular a autocomposição”20. 

O art. 616, §§ 1º e 2º da CLT21, tratando das negociações coletivas trabalhistas, 

dispõe acerca da convocação compulsória para o comparecimento diante dos órgãos 

especializados do Ministério do Trabalho para tentativa de negociação e possibilidade de 

                                                           
18Otávio Bueno. Procedimentos de autocomposição dos conflitos coletivos. LTR: revista legislação do 

trabalho. São Paulo, ano 54, nº 2, p. 151, fev/90 
19SUSSEKIND, Arnaldo. Instituições de Direito do Trabalho.20ª edição. São Paulo: LTR, 2000. p. 148 
20Novo Código de Processo Civil. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm> Acesso em 12 de março de 2016. 
21Consolidação das Leis Trabalhistas. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del5452.htm> Acesso em 12 de março de 2016.  



17 

 

acordos. No entanto, a CLT indica que a recusa à convocação ou o insucesso na mediação 

facultam aos sujeitos coletivos interessados a instauração do dissídio coletivo. O Decreto 

1.572/95 também estabelece regras para a mediação nas negociações coletivas.  

 

2.4.2 – Arbitragem  

 

    A arbitragem é o tipo procedimental de solução de conflito, ou seja, uma forma de 

solução extrajudicial dos conflitos, onde ocorre imposição da decisão tomada por uma terceira 

pessoa, árbitro, estranha ao litígio, mas escolhida pelas partes. Essa decisão, mesmo não tendo 

sido tomada por um órgão jurisdicional, assume caráter de decisão judicial, se obedecidos os 

requisitos impostos pela lei.  

Sussekind diz que: 

A arbitragem é mais um mecanismo auxiliar ao qual as partes podem recorrer 

para concluir a negociação coletiva que diretamente não lograram compor. 

Pode ocorrer depois de fracassada a mediação, que não é excludente da 

arbitragem, ou ser eleita logo ao ensejo do impasse negocial22. 

No nosso ordenamento a arbitragem é tratada pela Lei 9.307/9623: 

Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para 

dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

De acordo com o artigo acima descrito a lei de arbitragem só poderá versar sobre os 

direitos patrimoniais disponíveis, o que não ocorre com a maioria das lides individuais 

trabalhistas, pois tratam de direitos previstos na lei, de ordem pública. Em razão desse 

entendimento, a arbitragem tem maior aplicabilidade no âmbito do direito coletivo, que trata 

de direitos patrimoniais disponíveis. 

 A lei ainda dispõe que: 

Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das 

partes.  

§ 1º As partes nomearão um ou mais árbitros, sempre em número ímpar, 

podendo nomear, também, os respectivos suplentes.24 

 A lei também estabelece sobre a sentença que proferir a decisão do árbitro: 

Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica 

sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.25 

                                                           
22SUSSEKIND, Arnaldo. op. cit. p.159. 
23Lei de Arbitragem. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm> Acesso em 12 de 

março de 2016. 
24Idem. 
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Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os 

mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, 

sendo condenatória, constitui título executivo.26 

A doutrina divide o instituto da arbitragem em duas modalidades: a arbitragem 

obrigatória e a arbitragem voluntária. A arbitragem obrigatória é a que se impõe as partes 

como meio de solução de conflitos. Já a arbitragem voluntária é decidida pela vontade das 

partes. 

Ocorre que há um grande conflito na doutrina quando se trata da arbitragem 

obrigatória. Muitos autores afirmam que essa modalidade é inconstitucional por afrontar o 

princípio de garantia ao acesso à justiça previsto no art.5º, XXXV da CRFB27. Esses 

defendem que a inconstitucionalidade se dá pela imposição das partes a um meio de solução 

de conflitos extrajudicial que não foi escolhido por elas. 

A arbitragem é forma alternativa de resolução de conflitos. A Constituição de 88 

manteve a integração da Justiça do Trabalho no Poder Judiciário, conferindo-lhe esse poder 

normativo para a solução dos dissídios coletivos de trabalho.  

Consoante preceitua o § 2º do seu art. 114, frustrada a negociação coletiva, se as 

partes envolvidas no conflito não o submeterem, por consenso, à arbitragem, será facultado a 

qualquer delas ou, se for o caso, ao Ministério Público, “ajuizar dissídio coletivo, podendo a 

Justiça do Trabalho estabelecer normas e condições, respeitadas as disposições convencionais 

e legais mínimas de proteção ao trabalho”28. 

Entretanto, é evidente o pouco uso da arbitragem por razões culturais. Os sindicatos 

raramente se interessam em dar efetividade a esse dispositivo legal e escassos são os acordos 

coletivos que contém clausula obrigacional instituindo a arbitragem.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
25Idem. 
26Idem.  
27Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm> Acesso em 12 de março de 

2016. 
28Idem. 
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3 – AS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

3.1 - Histórico 

Apesar de ser umas das mais ágeis na resolução de conflitos, ainda existe na Justiça 

do Trabalho uma grande morosidade em relação a quantidade de processos, uma vez que 

existe elevada demanda processual e um número inferior de funcionários públicos para suprir 

essa demanda. 

Mauro Cappelletti ensina que o reconhecimento do Acesso à Justiça como um direito 

fundamental dos cidadãos resulta da inserção dos jurisdicionados a um “sistema jurídico 

moderno e igualitário” como forma de garantia e não mais apenas como um texto legal. 

 Ensina que “embora o acesso efetivo à justiça venha sendo crescentemente aceito 

como um direito social básico nas modernas sociedades, o conceito de “efetividade” é, por si 

só, algo vago”29, já que a necessária efetividade constitucional em tempo razoável fica 

comprometida diante da morosidade que a fase de execução trabalhista apresenta. 

Segundo Vólia Bomfim Cassar: 

Na tentativa de tornar a Justiça mais célere e efetiva, os processualistas têm 

atuado em dois sentidos: o judicial, visando simplificar e desburocratizar o 

processo, e o extrajudicial, recorrendo a soluções alternativas de pacificação 

social dos conflitos, como forma de amenizar a sobrecarga existente nos 

Tribunais. De fato, estatística do Tribunal Superior do Trabalho comprova 

que o número de demandas trabalhistas aumentou após a Constituição 

Brasileira de 1988, chegando a quase 2.500.000 processos autuados em todo 

Brasil, no ano de 1997, o que significava, à época 2/3 de todas as demandas 

judiciais brasileiras, aí incluídas a Justiça Estadual, Federal, Eleitoral e 

Militar30. 

Nesse sentido, para atender as demandas processuais da Justiça do Trabalho e 

descentralizar o sistema de composição de conflitos, foram criadas as Comissões de 

Conciliação Prévia. 

A autora expõe que: 

Em consonância estão as orientações emitidas pela OIT.  A Recomendação n 

° 92, de 1951, propõe a criação de organismos de conciliação voluntária dos 

conflitos do trabalho, sempre de base mista e a Recomendação da OIT n ° 94, 

de 1952, sugere a criação de organismos de consulta e colaboração entre 

                                                           
29CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant (coord.). Acesso à Justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. 

Porto Alegre: Fabris, 1988.p. 15. 
30 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 9ª edição. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método,2014. 

p.223 
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patrões e empregados, no âmbito da empresa, para prevenir e conciliar as 

controvérsias decorrentes das relações de trabalho31. 

Todavia, ela acentua que: 

Cumpre ressaltar que a Recomendação n °130, de 1967, da OIT é expressa 

em afirmar que não poderá haver limitação de acesso do trabalhador ao 

Judiciário, quando os conflitos forem submetidos à solução extrajudicial, no 

âmbito da empresa32. 

As Comissões de Conciliação Prévia foram instauradas com a promulgação da Lei 

9.958/2000, que inseriu o Título V-A na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O 

principal objetivo das Comissões é conciliar conflitos individuais trabalhistas na esfera 

extrajudicial, sem caráter obrigatório, no âmbito de uma ou mais empresas, ou entre 

sindicatos da categoria profissional ou econômica e, assim, desafogar as varas da Justiça do 

Trabalho 

Segundo Dallegrave Neto, as Comissões de Conciliação Prévia surgiram como forma 

de composição extrajudicial de dissídios individuais: 

Infundida na esteira neoliberal, a Lei n° 9.958 integra o receituário da 

“reforma” que tem como escopo diminuir a interferência do Estado (leia-se 

aqui Poder Judiciário) nas relações capital-trabalho, fomentando a 

autocomposição dos conflitos trabalhistas33. 

Afirma Eduardo Saad, que foi de fato um “esforço de modernização do nosso Direito 

do Trabalho e, ao mesmo passo, constitui-se numa louvável tentativa de descongestionar os 

vários órgãos da Justiça do Trabalho”34.  

 

3.2 – Conceito e natureza jurídica  

 

  As Comissões de Conciliação Prévia – CCPs foram criadas em umas das diversas 

tentativas de tornar a justiça trabalhista mais célere. Vólia Bomfim Cassar defende que “o 

excesso de demandas retarda a entrega da tutela jurisdicional, e o trabalhador, por 

conseguinte, demora a ver o seu direito concretizado. Justiça tardia é o mesmo que 

injustiça”35. 

                                                           
31 Ibidem. p.224 
32 Ibidem. p.225 
33 DELLAGRAVE NETO, José Afonso. Inovações no Processo do Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 

p.47 
34 SAAD, Eduardo Gabriel. Das Comissões de Conciliação Prévia. São Paulo: LTR, 2000. p.236. 
35 CASSAR, Vólia Bomfim. op. cit. p.224. 
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A Lei 9.958/00, que criou o instituto das Comissões de Conciliação prévia, não 

trouxe de forma expressa um conceito para ele. Porém, pela observação de suas características 

e funções, pode-se chegar a uma definição adequada. 

A função das CCPs é “tentar conciliar os conflitos individuais de trabalho.” (Art. 

625-A da CLT). Elas compõem mecanismos privados de conciliação, que têm por finalidade 

acordar, fora da esfera judicial, os conflitos individuais advindos das relações de trabalho. 

Desse modo, não há subordinação quanto a Justiça ou Ministério do Trabalho, desde 

que, respeitados os limites e regras estabelecidos em lei. Contudo, é aconselhável que sejam 

comunicados da criação da Comissão o Ministério do Trabalho e do Emprego e a Justiça do 

Trabalho.  

O Ministério do Trabalho, em seu Manual sobre as Comissões de Conciliação Prévia 

(2003) assim as definiu: 

As Comissões de Conciliação Prévia – CCP constituem organismos privados 

de conciliação, ou seja, têm a finalidade de mediar e tentar conciliar, fora do 

processo judicial, os conflitos individuais advindos das relações de trabalho. 

Não possuem qualquer relação administrativa ou de dependência com o 

Ministério do Trabalho e Emprego ou com a Justiça do Trabalho, tampouco 

estão subordinadas a registro ou reconhecimento dos órgãos públicos36.  

Ainda sobre as CCPs há uma grande discussão doutrinária a respeito de sua natureza 

jurídica uma vez que parte da doutrina acredita que as CCPs têm natureza jurídica de 

mediação e outra parte acredita que tem natureza de pessoa jurídica de direito privado. 

Defendendo a tese da natureza jurídica de mediação, João Luís Vieira Teixeira 

informa que: “sua missão é a de conciliar, nada mais. Exclui-se de sua “competência” toda 

liberdade para criar soluções, visto que essa é uma prerrogativa da mediação e, também, a de 

ditar uma solução, que é da competência de um árbitro”37.  

Já para os que defendem que a natureza das CCPs é de pessoa jurídica de direito 

privado:  

Em conclusão, a natureza jurídica das CCPs, em si, podem (sic) ser não só de 

pessoas jurídicas de direito privado, desde que tenham o registro dos atos 

                                                           
36BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Comissões de conciliação prévia: manual de orientação. 3.ed. 

Brasília: LTR, 2002 
37TEIXEIRA, João Luís Vieira. Comissões de conciliação prévia trabalhistas: Lei n. 9.958/2000: aspectos 

controvertidos e jurisprudências. São Paulo: LTR, 2003. p.50 



22 

 

constitutivos no cartório de registro de pessoas jurídicas, mas também a 

natureza jurídica de sociedade de fato, caso não tenham tal registro38. 

É importante ressaltar, que a tese de que as CCPs tem natureza jurídica de direito 

privado recebe muitas críticas pois há quem entenda que o registro em cartório competente 

para atribuir personalidade jurídica não seria necessário.  

Aliás, alguns juristas entendem ser impossível considerar tais institutos pessoas 

jurídicas, assim como sociedades de fato, já que integram as pessoas jurídicas que as 

instituíram, sejam as empresas ou sindicatos. 

...a eficácia do ato não depende de nenhuma formalidade de registro, quer 

para efeito de reconhecimento de personalidade (comissão empresarial) ou 

para efeito de controle de atuação (comissão sindical). Todavia, é 

recomendável levá-lo ao registro público competente, a fim de dar-lhe 

eficácia erga omnes, resultante da publicidade39.  

Segundo Martins, “a natureza jurídica das comissões é de mediação. [...] Além disso, 

tem natureza de órgão privado, de solução de conflitos extrajudiciais, e não público”40. 

Pelo exposto, nos filiamos à parte da doutrina que entende ter as CCPs a natureza 

jurídica de mediação. Afinal, seu objetivo é de conciliar dissídios individuais entre empregado 

e empregador e não dizer o direito aplicável ao litígio.  

 

3.3 – A dinâmica das CCPs  

 

              A criação de uma Comissão de Conciliação Prévia, de acordo com o art.625-A da 

CLT, dependerá da manifestação de vontade privada. Esta vontade privada poderá ser 

individual ou coletiva, se advier de uma empresa ou um sindicato, ou plúrima se decorrer de 

mais de uma empresa ou mais de um sindicato. 

Além disso, destaca-se que as Comissões de Conciliação Prévia somente poderão 

analisar as demandas de natureza trabalhista. Assim sendo, só deverão passar pela análise das 

Comissões as matérias que forem de competência da Justiça do Trabalho. 

Eduardo Gabriel Saad, analisando o art. 625-A da CLT, explica que: 

                                                           
38LORENTZ, Lutiana Nacur. Métodos extrajudiciais de solução dos conflitos trabalhistas. São Paulo: LTR, 

2002. p. 54 
39PINTO, José Augusto Rodrigues, PAMPLONA filho, Rodolfo. Manual de conciliação preventiva e do 

procedimento sumaríssimo trabalhista. São Paulo: LTR, 2001. p. 71 
40MARTINS. Sergio Pinto.  Comissões de Conciliação Prévia.  3. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p.16 
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A lei não obriga os empregadores a organizar uma CCP; trata-se de mera 

faculdade legal. Contrariados no seu desejo de organizar uma CCP, os 

empregadores nada podem fazer, uma vez que a Justiça do Trabalho está 

impedida de exercer, na hipótese, seu poder normativo, pois, a matéria é 

regulada por lei. É válida a recíproca: o empregador pretende instalar uma 

CCP, mas os empregados não a aceitam
41 

Saad ainda específica os diferentes tipos de Comissões de Conciliação prévia: 

Três são as espécies de CCP: a) de empresa; b) de um grupo de empresas; e 

c) entre sindicatos de empregados e de patrões. A primeira, constitui-se por 

meio de entendimentos diretos entre as partes; a segunda por um Acordo 

Coletivo de Trabalho e, a terceira, por Convenção Coletiva de Trabalho42. 

 O art. 625-B menciona algumas especificações de funcionamento e composição das 

Comissões constituídas no âmbito da empresa, como por exemplo, a quantidade de membros 

representantes dos empregados e empregadores, assim como dos suplentes e o tempo de 

mandato. Todavia, Saad menciona que “É omissa a Lei no tangente às disposições atinentes 

ao funcionamento da Comissão. Dessarte, cabe aos próprios interessados elaborar o 

regulamento desse órgão”43. 

Nesse sentido, visando reduzir as manifestações públicas de reprovação, o Ministro 

do Trabalho e Emprego baixou a Portaria n.º 329, de 14.8.0244 que estabeleceu inúmeras 

restrições ao funcionamento das CCPs. A jurisprudência, inclusive, menciona essa portaria 

com o intuito de deixar a infraestrutura das CCPs mais organizada. 

TRT-PR-30-09-2008 AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO TRABALHO. COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 

PORTARIA Nº 329/02 DO MTE. A Portaria nº 329/02 não é 

inconstitucional, porquanto expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

com amparo na própria Constituição Federal, em seu art. 87, parágrafo único, 

II, e no art. 913 da CLT, considerando a relevante finalidade das Comissões 

de Conciliação Prévia, como fator de prevenção e solução extrajudicial de 

conflitos, a necessidade de se traçarem instruções dirigidas a elas com vistas 

a garantir a legalidade, a efetividade e a transparência dos seus atos, bem 

como resguardar os direitos sociais e trabalhistas previstos na Constituição 

Federal, na CLT e legislação esparsa. Além disso, a mencionada Portaria não 

criou direitos e obrigações ao arrepio da lei, mas traçou instruções para seu 

funcionamento, sem contrariar os arts. 625-A a 625-H da CLT. Tem interesse 

processual do Ministério Público do Trabalho na tutela inibitória contra a 

utilização temerária do instituto dessas comissões por empresas que 

participam da instituição de forma contrária aos ditames legais e em preJuizo 

aos direito dos trabalhadores e ao erário público (FGTS e seguro- 

desemprego). Recurso do Ministério Público do Trabalho a que se dá 

provimento parcial para impor aos Réus, de imediato, com relação às 

                                                           
41SAAD, Eduardo Gabriel. Consolidação das Leis do Trabalho comentada.7 Edição. São Paulo : LTR, 2004. 

p.464 
42Idem. 
43Idem. 
44Portaria nº 329/2002 do MTE. Disponível em <  http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/pmte329.html 

> acesso em 12 de março de 2016.  
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Comissões de Conciliação Prévia que integrem ou que venham a integrar, as 

obrigações abaixo descritas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por violação, 

a ser revertida em favor do FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador: a) não 

permitir que as Comissões de Conciliação Prévia funcionem como órgãos de 

assistência e homologação de rescisões de contratos de trabalho, haja vista tal 

mister ser de competência do sindicato da categoria e do Ministério do 

Trabalho, nos termos do art. 477 da CLT e art. 3º da Portaria nº 329/2002; b) 

não permitir a realização de sessão de conciliação nas Comissões de 

Conciliação Prévia sem que haja prévio conflito trabalhista; c) observar a 

atuação da Comissão de Conciliação Prévia o princípio da gratuidade para o 

empregado, da seguinte forma: I - não se cobrará percentual do valor 

pleiteado ou do valor conciliado; II - não se cobrará nenhum valor 

vinculando-o ao resultado positivo da conciliação; d) observar que a 

conciliação promovida pela comissão de conciliação prévia deverá limitar-se 

a direitos ou parcelas controversas, excluídos de eventual transação os 

direitos ou parcelas líquidas e certas, a exemplo de saldo de salário e férias 

vencidas; e) fazer constar de forma destacada nas notificações ou convites de 

comparecimento à sessão de conciliação: I - serviço é gratuito para o 

trabalhador; II - a tentativa de conciliação é obrigatória mas o acordo não é 

obrigatório; III - a falta de acordo possibilita o acesso à Justiça do Trabalho; 

IV - as partes podem ser acompanhadas de pessoa de sua confiança; V - 

podem ser feitas ressalvas no termo de conciliação de modo a garantir 

direitos que não tenham sido objetos de acordo; VI - as partes podem ser 

atendidas em separado pelos membros da comissão de conciliação prévia 

intersindical; f) dar ampla divulgação do teor das obrigações a que forem 

condenados nesta ação, já na ocasião da antecipação dos efeitos da tutela, 

através de sua afixação em local visível, para ciência dos senhores 

conciliadores, advogados e respectivos interessados, tanto empregadores 

quanto trabalhadores, a fim de garantir o máximo de esclarecimento, bem 

como o fiel cumprimento dos seus termos e da legislação que rege a matéria. 

(TRT-9 98901200619902 PR 98901-2006-19-9-0-2, Relator: UBIRAJARA 

CARLOS MENDES, 1A. TURMA, Data de Publicação: 30/09/2008)45 

Por sua vez, o art. 625-C da CLT trata das Comissões de Conciliação Prévia de 

caráter sindical. O artigo prevê que essas deverão ser definidas por meio de convenções e 

acordos coletivos. Saad acrescenta que “Não alude a Lei n. 9.958/00 à garantia do emprego 

dos trabalhadores membros das Comissões interempresarial ou sindical. Essa garantia lhes é 

dada pelo art.543 da CLT, extensiva a seus suplentes, uma vez que são eleitos em pleito 

previsto em lei”46. 

3.4 – A constitucionalidade das CPPs  

 

  O art. 625-D da CLT trouxe em seu caput a afirmação de que “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”. 

                                                           
45BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho – 9. Direito do Trabalho. Ação Civil Pública. Comissões de 

Conciliação Prévia. 1ª Turma. Relator: Ubirajara Carlo mendes. Publicação: 30/09/2008 
46SAAD, Eduardo Gabriel. op.cit. p.465. 



25 

 

Isto posto, o mesmo artigo ainda menciona algumas especificações sobre o 

funcionamento das CCPs assim como: “§ 1º A demanda será formulada por escrito ou 

reduzida a termo por qualquer dos membros da Comissão, sendo entregue cópia datada e 

assinada pelo membro aos interessados. § 2º Não prosperando a conciliação, será fornecida ao 

empregado e ao empregador declaração da tentativa de conciliação frustrada com a descrição 

de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser juntada à eventual 

reclamação trabalhista. § 3º Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do 

procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição inicial 

da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. § 4º Caso exista, na mesma localidade e para 

a mesma categoria, Comissão de Empresa e Comissão Sindical, o interessado optará por uma 

delas para submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do 

pedido”. 

Nesse sentido, é preciso explicar que parte da doutrina entende que o instituto das 

Comissões de Conciliação Prévia fere o art. 5º, XXXV da Constituição Federal, que defende 

que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Esse 

entendimento se dá pelo fato do art. 625-D da CLT impor a regra de que todas as demandas 

deverão passar previamente pelas CCPs. 

Vólia Bomfim Cassar entende que: 

A determinação legal é absurda, afronta o princípio da irrenunciabilidade e 

viola de morte a norma constitucional de proteção ao trabalhador – art. 7º, 

caput da CRFB. Portanto, a interpretação da norma celetista deve ser feita 

conforme a carta.47 

Todavia, ela explica que: 

Há autores que entendem pela inconstitucionalidade, pois é vedado à lei 

obrigar a submissão prévia de uma lide a um órgão que não seja ao judiciário, 

em afronta ao art. 5°, XXXV, da CRFB. Neste sentido, a Súmula nº2 do TRT 

da 2ª Região. Aqueles que defendem a constitucionalidade se apoiam no 

Código de Processo Civil, quanto aos requisitos do exercício do direito de 

ação. A ação, de acordo com a dinâmica processual, somente poderá ser 

proposta, com o pagamento das custas processuais. Da mesma forma, o 

recurso somente poderá se interposto havendo o deposito recursal, e nos 

embargos é preciso que haja garantia do juízo. O direito processual civil é 

eclético, há requisitos a serem cumpridos. Desta forma, seria afastada a 

inconstitucionalidade. A Comissão de Conciliação Prévia seria um 

pressuposto processual ou uma condição específica da ação48. 

Nesse sentido, Eduardo Gabriel Saad reafirma que:  

                                                           
47CASSAR, Vólia Bomfim. op. cit. p.225. 
48Idem. 
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Não tem o preceito a mácula da inconstitucionalidade. O teria se, realmente, 

obstasse o acesso do empregado à Justiça (inciso XXXV do art.5º da CF). 

Mas, em verdade, o que esse preceito legal exige é que, antes de ir a Juízo 

apresentar sua reclamação, deve o empregado recorrer à Comissão de 

Conciliação — se ela existir. Tem ele a liberdade de aceitar, ou não, proposta 

que ponha fim ao dissídio. Frustrada a tentativa de conciliação, se abriria o 

caminho de acesso ao Judiciário49. 

  Apesar da histórica discussão sobre a constitucionalidade das CCPs no que tange o 

exposto no art. 625-D da CLT, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria de votos, na 

ADI 2.139-7, que demandas trabalhistas podem ser submetidas à Justiça do Trabalho antes 

que tenham sido analisadas por uma CCP. No entendimento dos ministros do Supremo a 

decisão preserva o direito universal dos cidadãos de acesso à Justiça. Nesse sentido, podemos 

ver a seguir a decisão monocrática proferida na ADI 2.139-7. 

Decisão 

DESPACHO 

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. COINCIDÊNCIA 

DE OBJETO. ALTERAÇÃO DA CLT PELAS LEIS NS. 9.957 e 9.958, 

AMBAS DE 2000. CAUTELARES PARCIALMENTE DEFERIDAS. 

VISTA AO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO E AO PROCURADOR-

GERAL DA REPÚBLICA PARA JULGAMENTO DO 

MÉRITO. 

1. Em Questão de Ordem decidida na sessão plenária de 6.4.2000, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu pela prevenção do Relator desta Ação 

Direta de Inconstitucionalidade na ocasião, o eminente Ministro Octavio 

Gallotti, em relação às Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade ns. 2.148 e 2.160, originalmente distribuídas aos 

Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, respectivamente, tendo em vista a 

coincidência de objeto dessas ações e a anterioridade na distribuição. 

2. Em decisão de 12.9.2000, o Ministro Octavio Gallotti assentou, em 

decisão monocrática (DJ 12.9.2000), a ilegitimidade ativa da confederação 

autora da ADI n. 2.148, tendo essa decisão transitado em julgado em 

26.9.2000. 

3. Discute-se, nas ações diretas remanescentes (ns. 2.139 e 2.160), a higidez 

constitucional de dispositivos acrescentados à Consolidação das Leis do 

Trabalho pelas Leis 9.957 e 9.958 (art. 625-D e 852-B, inc. II), ambas de 12 

de janeiro de 2000, os 

quais, em síntese, dispõem sobre as Comissões de Conciliação Prévia e 

impossibilitam a citação por edital no procedimento sumaríssimo da Justiça 

do Trabalho, respectivamente. 

4. Em 13.5.2009, este Supremo Tribunal concluiu o julgamento das 

medidas cautelares requeridas nesta e na ação direta de inconstitucionalidade 

apensa (n. 2.160), deferindo-as parcialmente, por maioria, para dar 

interpretação conforme à Constituição da 

                                                           
49SAAD, Eduardo Gabriel. op.cit. loc. cit. 
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República relativamente ao artigo 625-D, introduzido pelo artigo 1º da Lei 

n. 9.958/00, no sentido de afastar a obrigatoriedade da fase de conciliação 

prévia que disciplina (DJe 23.10.2009). 

5. Pelo exposto, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-

Geral da República, sucessivamente, para que cada qual se manifeste, na 

forma da legislação vigente, no prazo máximo e igualmente improrrogável e 

prioritário de quinze dias (art. 8º da Lei n. 9.868/99).50 

 

3.5 – A eficácia liberatória geral   

 

  A transação feita perante Comissão de Conciliação Prévia tem eficácia liberatória 

geral com relação aos valores acordados, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas 

não excluindo o direito do trabalhador ao ingresso de ação judicial para pleitear diferenças 

que entenda ainda devidas, devendo ser abatido valores que por ventura tiverem relação com 

o mesmo título.  

 Assim, menciona o artigo: 

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 executivo extrajudicial e 

terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente 

ressalvadas. 

 Vólia Bomfim Cassar entende que: 

Fazendo-se a interpretação literal do disposto do parágrafo único do art. 625-

E da CLT, ..., fácil é concluir que a lei autorizou hipótese de renúncia e de 

transação de direitos patrimoniais indisponíveis51.  

 Dessa forma, é possível constatar que, em relação a esse artigo, doutrina e 

jurisprudência divergem entre si. Os termos de conciliação instituídos ante as Comissões, 

tinham eficácia quitatória geral sobre todo o contrato de trabalho, ou seja, tudo aquilo que não 

fora trazido à negociação, estaria quitado, retirando as ressalvas especificadas pelo 

trabalhador. Essa ótica se trata de interpretação literal da norma, sem levar em consideração o 

fim social e coletivo do Direito do Trabalho. 

                                                           
50Decisão Monocrática da ADI 2139-7. Disponível em 

<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+2139

%2ENUME%2E%29+NAO+S%2EPRES%2E&base=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/baebgpk> 

Acessado em 12 de março de 2016 
51 CASSAR, Vólia Bomfim. op. cit. loc.cit. 
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  Em outras palavras, pode-se entender que se a parcela não tiver sido objeto de 

homologação ou o pagamento foi inferior ao devido, não poderia haver reivindicação judicial 

do que não tiver sido recebido. 

 Mauricio Godinho Delgado explica: 

É que, como se sabe e já exposto, a Constituição não conferiu, no plano 

juslaborativo, a qualquer entidade ou processo inerentes à sociedade civil, 

excetuada a negociação coletiva, poderes superiores aos restritos conferidos 

à transação meramente bilateral trabalhista. Tal como se passa com a 

arbitragem trabalhista, que tende a ficar restrita ao plano do Direito Coletivo, 

não se ajusta à Constituição fórmula de solução de conflitos empregatício que 

dispense a observância e respeito aos princípios nucleares do Direito do 

Trabalho; tal fórmula, no Direito Brasileiro, somente tende a ser válida no 

plano do Direito Coletivo do Trabalho, porque somente nesse plano é que 

podem existir garantias grupais necessárias para uma equânime distribuição 

de poder no âmbito dos sujeitos em conflito52. 

Sendo assim, Vólia Bomfim Cassar expõe que “a primeira tentativa dos tribunais 

superiores em dar eficácia liberatória ao recibo de quitação constante no termo de rescisão foi 

ao dar interpretação ampliativa ao art. 477, § 2º da CLT, inserido através da Lei nº 5.472/68, 

pois a parte final do mencionado parágrafo dispõe: sendo válida a quitação, apenas, 

relativamente as mesmas parcelas”53.  

 A Súmula 330 do TST surgiu da necessidade de se interpretar mais corretamente o § 

2º do artigo 477 da CLT, de acordo com a Resolução nº 22/93 do TST, de 17 de dezembro de 

1993. 

    Súmula nº 330 do TST 

A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical de 

sua categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos 

parágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas 

expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e 

especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. 

I - A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, 

consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem 

desse recibo. 

II - Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do 

contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período 

expressamente consignado no recibo de quitação54. 

                                                           
52DELGADO, Mauricio Godinho. op.cit. p.1470 
53CASSAR, Vólia Bomfim. op.cit. p.222 
54BRASIL.Tribunal Superior do Trabalho. Súmula nº330. Disponível em < 

http://www3.tst.jus.br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html#SUM-330> Acessado 

em 12 de março de 2016 
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Todavia, muitos interpretam que a quitação abrange apenas as parcelas e valores que 

já foram pagos, e não os títulos, como dispõe o art.477, § 2º da CLT c/c a súmula 330 do TST. 

De acordo com esse entendimento o trabalhador poderá apresentar nova postulação sobre as 

parcelas não mencionadas na primeira postulação.  

Neste diapasão, outros membros da doutrina tais como Luiz de Pinho Pedreira e Júlio 

Bernardo do Campo, acreditam que a quitação concerne exclusivamente aos valores 

discriminados no documento e que o art.477, § 2º da CLT deve ser interpretado em 

consonância com seu fim social, de acordo com o art. 5º da LINDB. 

Nesse sentido, encontra-se jurisprudência reafirmando essa tese: 

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - ACORDO EXTRAJUDICIAL 

- LIMITES. A quitação concedida pelo empregado, mediante termo de 

conciliação celebrado sob a intervenção da Comissão de Conciliação Prévia 

tem eficácia liberatória somente com relação às parcelas postuladas e valores 

que foram objeto da demanda submetida ao órgão conciliador. Essa é 

interpretação sistemática a ser dada ao parágrafo único do art. 625-E da CLT, 

em conjunto com os arts. 625-D, parágrafos 1o. e 2o., da CLT e 320, caput, 

do CC-2002. Entendimento contrário constituiria evidente violação aos 

princípios informativos do Direito do Trabalho e à garantia constitucional da 

tutela jurisdicional prevista no art. 5o., XXXV, da CR/88. 

(TRT-3 - RO: 1655405 00264-2005-054-03-00-1, Relator: Maria Laura 

Franco Lima de Faria, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/11/2005 

DJMG. Página 4. Boletim: Sim.)55 

  

3.6 – O título executivo extrajudicial  

 

  O legislador concedeu força de título executivo extrajudicial ao termo de conciliação 

lavrado perante a Comissão de Conciliação Prévia (parágrafo único do art. 625-E, da CLT). 

No entanto, deve ser lembrado o conceito de título executivo. Para Dinamarco título executivo 

"é um ato ou fato jurídico indicado em lei como portador do efeito de tornar adequada a tutela 

executiva em relação ao preciso direito a que se refere"56. 

 Segundo Carnelutti, o título é o documento que o credor deve apresentar ao órgão 

judicial para obter a execução, semelhante ao "bilhete de passagem" que o viajante apresenta 

                                                           
55BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho – 3. Direito do Trabalho. Acordo Extrajudicial -Limites. Comissões 

de Conciliação Prévia. 1ª Turma. Relator: Maria Laura Franco Lima de Faria. Publicação: 11/11/2005 
56DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 1ª. Edição, SP: Malheiros 

Editores, 2004, p. 191 
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na "estação do trem"57. Essa é a ideia do art. 583 do CPC: "Toda execução tem por base título 

executivo judicial ou extrajudicial".  

Dinamarco ainda menciona que os títulos executivos extrajudiciais "são os atos da 

vida privada aos quais a lei processual agrega tal eficácia e assim também são as inscrições de 

dívida ativa" 58. O título extrajudicial prescinde de prévio processo de conhecimento. O rol 

dos títulos executivos extrajudiciais está no art. 585 do CPC atual. 

Eduardo Gabriel Saad fala sobre o assunto: 

Cabe à Comissão oferecer aos interessados as bases da conciliação. Se as 

aceitarem ou as modificarem para chegar a um acordo, é lavrado o termo com 

assinaturas das partes e de todos os membros da comissão. 

Satisfeitas essas exigências, converte-se o termo em título executivo 

extrajudicial. Se descumprido pelo empregador, tem o empregado o direito de 

iniciar, perante a Vara do Trabalho competente, o processo de execução, o 

qual, como é óbvio, obedecerá às prescrições desta Consolidação. 

A Lei instituidora das Comissões de Conciliação Prévia é posterior : a) à EC 

n.20 que inseriu, no art.114 da CF, o § 3º, conferindo competência à Justiça 

do Trabalho para executar de ofício as contribuições sociais decorrentes das 

sentenças que proferir ; b) à Lei n. 8.212, de 21.7.91, arts.43 e 44, 

estabelecendo que o juiz deve determinar o imediato recolhimento da 

contribuição previdenciária incidente em verbas salariais previstas em 

sentenças. Assim, os acordos concluídos perante as tais Comissões e 

equiparados a título executivo extrajudicial não se reportam às contribuições 

mencionadas nos diplomas legais que vimos de arrolar. Inobstante, 

entendemos que os acordantes devem promover os respectivos descontos a 

fim de evitar cobrança judicial futura. Por derradeiro, assinalamos ser lícito 

às partes incluir, no termo do acordo, a cláusula penal prevista no § 2º do art. 

846 da CLT59. 

 A Jurisprudência tem o mesmo entendimento, no sentido de que não necessária 

prévia reclamação trabalhista para a execução do título extrajudicial: 

TERMO DE ACORDO CELEBRADO PERANTE A COMISSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA CONSTITUI TITULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL, NÃO DEPENDENDO DE RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA PARA PROMOVER A EXECUÇÃO DO MESMO. 

(TRT-1 - RO: 00710005120055010222 RJ, Relator: CESAR MARQUES 

CARVALHO FREIRE, Data de Julgamento: 28/11/2006, QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: 29/01/2007)60 

                                                           
57CARNELUTTI, Francesco Cavalcanti. Instituciones del Proceso Civil. vol. II, Buenos Aires: Ediciones 

Juridicas Europa-América, 1960, p. 70. 
58DINAMARCO, Candido Rangel. op.cit. p. 248. 
59SAAD, Eduardo Gabriel.. op.cit. p.465. 
60BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho – 1. Direito do Trabalho. Título Executivo Extrajudicial. Comissões 

de Conciliação Prévia. 4ª Turma. Relator: Cesar Marques Carvalho Freire. Publicação: 29/01/2007 
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3.7 – A suspensão do prazo prescricional  

 

  O art. 625-G da CLT prevê que “o prazo prescricional será suspenso a partir da 

provocação da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a 

partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo previsto no art. 625-

F”. 

Para melhor compreender o assunto abordado faz-se necessário a definição de 

prescrição. Segundo ensina Godinho: “é instituto que, em nome da segurança nas relações 

sociais, torna inexigíveis parcelas não reivindicadas ao longo de certo prazo legalmente 

estabelecido ... é como se a ordem jurídica assegurasse a busca, pelo titular da proteção estatal 

a seus interesses, mas desde que o fazendo em um prazo máximo prefixado, de maneira a não 

eternizar situações indefinidas no âmbito social”61. 

O prazo prescricional, que é o período de tempo que o demandante tem para a 

propositura de sua ação perante o Poder Judiciário será suspenso a partir da provocação da 

Comissão de Conciliação Prévia. E, recomeçará a fluir, pelo tempo que lhe restar, a partir da 

tentativa frustrada de conciliação ou do término do prazo de 10 (dez) dias para a realização da 

sessão de tentativa de conciliação.  

Isto posto, deve-se reforçar que somente haverá a suspensão da prescrição em relação 

às matérias que foram submetidas à apreciação das CCPs. As demais matérias não submetidas 

as CCPs terão a fluência normal do prazo prescricional.  

 

3.8 – Direito Internacional Comparado  

 

  A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui uma série de Recomendações 

que se referem à prática da conciliação. Como exemplos, temos o artigo 7º do Decreto nº 

1.855/96 que promulga a Convenção nº 158 da OIT que dispõe “que o trabalhador que 

considerar injustificado o fim da relação de trabalho tem o direito de recorrer contra tal 

                                                           
61DELGADO, Mauricio Godinho. op.cit. p. 247. 
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acontecimento perante um organismo neutro, como, por exemplo, um tribunal, um tribunal do 

trabalho, uma junta de arbitragem ou um árbitro”62. 

Outro exemplo é a Recomendação nº 92 da OIT63, que dispõe sobre a criação de 

organismos cujo objetivo é conciliação de forma voluntária entre trabalhadores e 

empregadores para a eficaz solução dos conflitos na seara trabalhista.  

Uma terceira Recomendação importante é a de nº 9464, que sugere a criação de 

organismos no âmbito empresarial para a solução de problemas trabalhistas referentes à 

negociação coletiva. A possibilidade da resolução de tais conflitos estaria pautada na consulta 

e colaboração entre as partes interessadas. 

Por fim, a Recomendação nº 13065, trata de solução de conflitos de forma autônoma 

dentro da empresa por meio de um acordo de livre vontade entre empregado e empregador. 

Outro destaque importante da Recomendação, é o fato dela possibilitar a instituição de 

mecanismos de conciliação na seara pública.  

É importante ressaltar que embora a OIT considere a conciliação direta entre 

empregados e empregadores muito vantajosa, a organização enfatiza a criação de meios 

extrajudiciais de conciliação voluntária e facultativa, deixando em segundo plano a 

conciliação obrigatória. Desta maneira, há uma certa restrição na utilização dos mecanismos 

de conciliação prévia.  

A Comissão de Conciliação Prévia foi criada no Brasil com o objetivo central de 

atuar como um filtro e minimizar a instauração de novos processos trabalhistas. Com isso, 

possibilita-se que a Justiça do Trabalho cuide de seu numeroso acervo processual sem que 

este fique cada vez maior. Exemplos semelhantes podem ser encontrados em outros países. 

Na França, é exigida a tentativa de conciliação prévia antes do conflito ser submetido 

à apreciação judicial. O mesmo ocorre no Uruguai, onde a tentativa de conciliação perante o 

                                                           
62Decreto nº 1.855/96 que promulga a Convenção nº 158 da OIT. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1996/D1855.htm > Acesso em 12 de março de 2016. 
63Recomendação nº 92 da OIT. Disponível em < 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312

430:NO > Acesso em 12 de março de 2016. 
64Recomendação nº 94 da OIT. Disponível em < 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312

432:NO> Acesso em 12 de março de 2016 
65Recomendação nº 130 da OIT. Disponível em < 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312

468:NO> Acesso em 12 de março de 2016 
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Ministério do Trabalho e da Seguridade Social antes do início da propositura da ação 

trabalhista é obrigatória por foça do Decreto-lei nº 14.188, de 05-04-1974. 

Amauri Mascaro Nascimento diz que: 

Na França, os Conseils de Prud’Hommes são divididos em órgãos de 

conciliação e órgãos de instrução e julgamento; o dissídio individual é 

submetido primeiro àquele, e, não havendo conciliação a este, onde 

prosseguirá. 

Outro sistema é o da duplicidade de atribuições. A conciliação compete a 

órgãos diferente daquele que terá competência para o processo judicial e o 

julgamento. Há, portanto, a repartição das funções, e a conciliação é ato que 

se desenvolve no plano extrajudicial, também, sem prejuízo da conciliação 

judicial66.  

Exemplo semelhante é o da Argentina, país onde a Lei 24.635/96 determina que o 

Estado escolha de uma lista elaborada pelo Ministério da Justiça um profissional da área 

jurídica para atuar em uma conciliação obrigatória nos conflitos individuais e coletivos do 

trabalho.  

Nascimento explica melhor o procedimento da conciliação na Argentina: 

Na Argentina, a conciliação compete a um profissional da área jurídica que 

integra uma lista do Ministério da Justiça. Um órgão do Ministério do 

Trabalho e Seguridade Social (SECLO) expede um certificado de que foi 

esgotado o procedimento de conciliação obrigatória realizado perante o 

profissional designado pelo Estado. O conciliador convoca as partes para a 

tentativa de acordo; será evitada a renúncia de direitos; se efetivado, é 

redigida uma ata, assinada por ele e pelas partes. O documento, apresentado 

ao SECLO, passa a ter efeito de coisa julgada, valendo como título executivo 

extrajudicial.67  

Outro país onde a tentativa de conciliação prévia é obrigatória é a Espanha. Neste 

país a conciliação prévia possui um caráter de mais importância, visto que é uma das 

condições da ação, sendo decretada a carência nos casos de ausência. Além dessa tentativa de 

conciliação anterior obrigatória, na Espanha existe a mediação, arbitragem e a conciliação 

realizada por órgãos que são indicados por convênios coletivos. A Justiça do Trabalho 

reconhece a força executiva desses acordos68.   

Diferente dos casos supra, na Itália, a conciliação antes da propositura da ação é 

facultativa e pode ser sindical ou administrativa69. Já em Portugal, não existem mais 

comissões de conciliação, esta é feita no judiciário. 

                                                           
66NASCIMENTO, Amauri Mascaro. op.cit. p.1471. 
67Idem. 
68Ibidem. p.1469 
69Idem. 
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Nascimento explica a única possibilidade de conciliação em Portugal: 

Em Portugal, já existiram comissões de conciliação, mas foram extintas, e 

hoje a tentativa de conciliação é judicial (CPT, art. 50, Decreto-lei n.272-A, 

de 30-9-1981). Nos conflitos coletivos a Lei de Relações Coletivas de 

Trabalho, art.30, prevê a possibilidade de conciliação facultativa70.  

Existem ainda outros países com características peculiares quanto à conciliação 

prévia. Nos EUA, desde 1913 foi instituído um serviço de conciliação para o setor público 

onde o conciliador levava as partes a uma sala e pedia que se conciliassem. A 

responsabilidade do conciliador terminava aí71. Na Finlândia, o governo nomeia um mediador 

nos casos de iminente paralisação do trabalho. Assim, para que esta efetivamente ocorra, é 

necessário que se realize uma tentativa de conciliação72. 

Na Suíça, desde 1946 existe o chamado Escritório Federal de Conciliação, um órgão 

especifico destinado à conciliação73. Já na Suécia, a conciliação é feita não por um órgão mas 

por um serviço oficial de caráter autônomo e independente74. 

No Uruguai, a tentativa de conciliação antes do início da propositura da ação 

trabalhista é obrigatória, pois conforme o Decreto-lei nº 14.188 de 05-04-1974, não se pode 

dar início um processo judicial trabalhista sem uma tentativa conciliatória anterior perante o 

Ministério do Trabalho e da Seguridade Social75. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
70 Ibidem. p. 1468 
71 MARTINS, Sergio Pinto. Comissões de Conciliação Prévia. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 9 
72 Ibidem. p. 10 
73 Idem. 
74 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do 

trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 28 edição. São Paulo: Saraiva, 2013. p.1471 
75Idem. 
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4- A PROBLEMÁTICA EM TORNO DAS COMISSÕES DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

 
4.1 – Estudo de caso 

 

  O presente capítulo será abordado na forma de um estudo de caso disponibilizado pelo 

Procurador do Ministério Público do Trabalho João Carlos Teixeira. 

Através de entrevista e longa conversa sobre as Comissões de Conciliação Prévia 

com o Procurador João Carlos Teixeira foram obtidas diversas informações da práxis jurídica 

das CCPs. O procurador, inclusive, informou de diversas ações civis públicas ingressadas por 

ele contra essas Comissões. Além disso, disponibilizou uma dessas ações para que nós 

pudéssemos abordá-la no presente trabalho. 

A ação civil pública com pedido de antecipação da tutela foi proposta pelo Ministério 

Público do Trabalho contra o NICERJ (Núcleo Intersindical de Conciliação Trabalhista no 

Estado no Rio de Janeiro), o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e 

Afins de Niterói, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Niterói e São 

Gonçalo e outros Municípios e o Sindicato de Massas, Frios e Carnes do Estado do Rio de 

Janeiro. 

Nos fatos da ação civil pública é mencionado dois procedimentos de inquérito (PPs 

nº 871/01 e 945/02) contra a NICERJ. Os objetivos desses inquéritos eram investigar: a) a 

atuação do referido Núcleo como órgão homologador de TRCT (Termo de Rescisão de 

Contrato de Trabalho), que afrontava a regra prevista no art.477 da CLT; b) a homologação de 

TRCTs de trabalhadores não pertencentes às categorias representadas pelas entidades 

sindicais fundadoras do NICERJ e c) a renúncia/transação de direitos trabalhistas de natureza 

indisponíveis, quando da “homologação” feita pelo NICERJ. 

Ainda nos fatos, o MPT alega que no PP 945/02 existe farta documentação que 

comprava as transgressões da NICERJ. A documentação a que o MPT se refere diz respeito a 

diversos Termos de Acertamento e Conciliação celebrados junto a NICERJ, que confiram as 

práticas em desacordo com o ordenamento jurídico. Esses documentos comprovam a 

existência de acordos com empregados de categoria diferente e, até mesmo, acordos com 

empregados que não possuem vínculo empregatício. 
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O MPT também menciona que o referido Núcleo atuava na homologação de 

rescisões de contratos de trabalho, afrontando o disposto no § 1º do art. 477 da CLT, que 

estabelece que “pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de 

trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando 

feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do 

Trabalho e Previdência Social”, sob pena de nulidade. Assim dispõe o art.9º da CLT: 

Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o 

objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos 

preceitos contidos na presente Consolidação. 

Além disso, é informado que o próprio regimento interno da NICERJ regula de 

forma ilegal, afirmando que a NICERJ tem como competência e objetivo prestar assistência 

rescisória para empregados não só dos sindicatos signatários, mas também das demais 

categorias. Diante dessa informação, o MPT afirma que o Núcleo sindical não goza de 

competência para proceder homologações de rescisão de contratos de trabalho, conforme 

expressamente estatuído no art. 3º da Portaria 329 do MTE. 

Art. 3º A instalação da sessão de conciliação pressupõe a existência de 

conflito trabalhista, não se admitindo a utilização da Comissão de 

Conciliação Prévia como órgão de assistência e homologação de rescisão 

contratual.76 

Em mais uma alegação, o MPT diz que o sindicato profissional não está cumprindo 

seu papel de prestar assistência sindical, de que trata o art. 477 da CLT, apenas encaminhando 

as partes ao NICERJ com o nítido propósito de obter vantagens econômicas indevidas em 

prejuízo dos trabalhadores e das empresas e com evidente violação à legislação trabalhista 

uma vez que o NICERJ cobra no mínimo o valor de R$ 100,00 pelo serviço de “conciliação”. 

Vislumbra-se que a legislação trabalhista é novamente infringida, conforme o art. 10 da 

Portaria 329 do MTE que regulamenta o funcionamento das CCPs. 

Art. 10. A forma de custeio da Comissão será regulada no ato de sua 

instituição, em função da previsão de custos, observados os princípios da 

razoabilidade e da gratuidade ao trabalhador.77 

§ 1° A Comissão não pode constituir fonte de renda para as entidades 

sindicais. 

§ 2° Não serão adotados, para o custeio das Comissões, os seguintes critérios: 

                                                           
76Portaria 329/MTE <http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/pmte329.html> Acesso em 12 de março de 

2016 
77 Idem. 
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I - cobrança do trabalhador de qualquer pagamento pelo serviço prestado; 

II - cobrança de remuneração vinculada ao resultado positivo da conciliação; 

III - cobrança de remuneração em percentual do valor pleiteado ou do valor 

conciliado. 

§ 3° Os membros da Comissão não podem perceber qualquer remuneração ou 

gratificação com base nos acordos firmados. 

§ 4° O custeio da Comissão de empresa ou empresas é de exclusiva 

responsabilidade dessas. 

Em outros casos cobra-se o percentual 10% sobre o valor da “conciliação”. O MPT 

afirma ainda que não é raro que os pagamentos de verbas rescisórias aconteçam de forma 

parcelada contrariando o dispositivo previsto nos §§ 6º e 8º do art. 477 da CLT. 

§ 6º - O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou 

recibo de quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos:   

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou  

b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da 

ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu 

cumprimento.   

§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator à 

multa de 160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a 

favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente 

corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, 

o trabalhador der causa à mora.   

Ademais, pode-se dizer que a conduta ilícita desse Núcleo, bem como dos sindicatos, 

gera danos aos interesses difusos da sociedade, na medida em que a quitação/transação dos 

valores relativos ao FGTS importa na redução ilícita da arrecadação dessa contribuição, que 

financia as ações e programas relativos à política nacional de desenvolvimento urbano e as 

políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbanas 

estabelecidos pelo Governo Federal, nos termos do art.5º da Lei 8.036/90. 

Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:    

I - estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos 

do FGTS, de acordo com os critérios definidos nesta lei, em consonância com 

a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de 

habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana estabelecidas 

pelo Governo Federal; 

Ainda em direitos difusos o MPT faz grande menção aos danos morais coletivos e 

conclui que a forma de funcionamento da NICERJ ao agir contrariamente à lei e patrocinar 

acordos extrajudiciais lesivos aos trabalhadores representam violação de interesses e direitos 

juridicamente relevantes para toda a sociedade, configurando, portanto, DANO MORAL 
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COLETIVO, com repercussão não só sobre os trabalhadores diretamente envolvidos como 

sobre toda a sociedade, desonrada em seus mais relevantes valores sociais, como as cidadania, 

a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. 

No final da petição inicial os pedidos do MPT foram: 

a) abster-se de funcionar e/ou permitir que o NICERJ funcione como órgão 

homologador de termo de rescisão de contrato de trabalho, exigindo dos empregadores 

demandantes a prova da quitação das verbas resilitórias na forma do art. 477da CLT; 

b) abster-se de conciliar e/ou permitir que o NICERJ concilie conflitos que envolvam 

trabalhadores não pertencentes às categorias profissional e econômicas e à base territorial dos 

Sindicatos demandados; 

c) abster-se de conciliar e/ou permitir que o NICERJ concilie conflitos que envolvam 

a prestação de serviços sem vínculo de emprego reconhecido entre trabalhadores e empresas; 

d) abster-se de promover a transação quanto aos valores devidos a título de FGTS, 

inclusive a multa de 40% sobre os valores referidos, devendo especificar no termo de 

conciliação os títulos e respectivos valores do objeto da conciliação; 

e) abster-se de promover transação e /ou conciliação acerca de questões já 

submetidas ao Poder Judiciário Trabalhista; 

f) absterem-se os sindicatos réus de encaminhar trabalhadores e empresas ao NICERJ 

quando se tratar de mera assistência sindical para homologação de TRCT, passando o 

sindicato profissional réu a prestar tal assistência sindical, sem quaisquer ônus para o 

trabalhador ou o empregador, nos termos do §7º do art. 477, independente de filiação sindical 

ou pagamento de quaisquer contribuição sindical autônoma ou heterônoma; 

g) abster-se o NICERJ  de efetuar a cobrança de taxa pelo serviço de conciliação com 

base em percentual sobre o valor da conciliação e de impor qualquer cobrança ou multa ao 

trabalhador, devendo adequar o valor da taxa pelo serviço de conciliação trabalhista ao 

princípio da razoabilidade, fixando este MM Juízo um valor limite para a mesma, sugerindo o 

Parquet a redução pela metade do montante atualmente cobrado, no caso de frutífera 

conciliação, sendo gratuita a declaração que trata o §2º do art.625-D da CLT; 
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h) pagar indenização, a ser revertida ao FAT, pelos danos genéricos e de ordem 

moram coletiva, causados à sociedade, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 

que se mostram razoáveis tendo em vista a característica punitivo-pedagógica da indenização 

em matéria de dano aos interesses sociais, difusos e coletivos; 

i) pagar aos trabalhadores, que comprovarem terem recebido suas verbas resilitórias 

perante o NICERJ, atuando como mero órgão homologador de TRCT, indenização em valor 

igual àquele que consta do “Termo de Acertamento e Conciliação”, pelo dano patrimonial e 

moral individual e homogeneamente considerados, consubstanciado na coação moral sofrida, 

no desrespeito da obrigação de boa-fé na defesa dos legítimos interesses dos trabalhadores e 

empresas e pela fraudulenta frustração do direito de ação dos trabalhadores, nos termos do 

art.5º, X da CF/88, do art. 1º, IV da Lei 7.347/85 e dos arts. 91 e seguintes da Lei 8.078/90. 

Com o desenrolar do processo foi proferida a sentença pela 46ª Vara do Trabalho do 

Rio de Janeiro que julgou EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO o pedido de letra “g” e, 

no mais, PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados pelo autor na presente 

reclamação. 

A sentença fundamenta a extinção sem análise do mérito do pedido “g” pois, o 

primeiro reclamado já estaria com suas atividades paralisadas, logo, não haveria interesse ante 

à perda do objeto. 

É importante ressaltar alguns pontos da sentença. Na sentença o juiz defere o 

pagamento em dobro do valor eventualmente recebido de boa-fé pelos trabalhadores 

prejudicados atendendo ao pedido “i” da inicial do MPT. Atenta-se que o juízo deferiu o 

dobro de indenização pedido pelo próprio MPT. 

Outro ponto a se destacar da sentença é a indenização de danos morais, que 

diversamente do requerido pelo MPT, foi concedida no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil 

reais), que deverá ser convertida em prol da sociedade, ajudando o Hospital Universitário 

Antônio Pedro, em Niterói. 

Logo após a sentença os réus do processo entraram com um Recurso Ordinário 

contra a decisão do Juiz titular da 46ª Vara de Trabalho do Rio de Janeiro. 

O recurso do 1º e 2º réus (NICERJ e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de 

Alimentação e afins de Niterói) preliminarmente, arguem a nulidade do julgado, por negativa 
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de prestação jurisdicional; a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a 

demanda; a inépcia da inicial; a ilegitimidade passiva do 2º réu e a falta de interesse de agir, 

por perda do objeto. No mérito sustentam a inexistência de prova de que o NICERJ atuava 

como órgão homologador e de que o Sindicato dos Trabalhadores não atuava na homologação 

dos termos de rescisão. Alegaram, ainda, ser indevida a condenação do polo passivo no 

pagamento em dobro do valor eventualmente recebido de boa-fé pelos trabalhadores 

prejudicados. 

Por sua vez, o recurso dos 3º e 4º réus (Sindicato da Indústria de Panificação e 

Confeitaria de Niterói e São Gonçalo e outros Municípios e Sindicato das Indústrias de 

Massas Alimentícias de Niterói) preliminarmente arguem, a exceção de incompetência 

material da Justiça do Trabalho. No mérito, alegam a ocorrência de julgamento extra petita, 

com relação ao deferimento de pagamento em dobro de valores eventualmente percebidos 

pelos trabalhadores e quanto à determinação de divulgação da decisão e disponibilização de 

toda a documentação para o autor da demanda. Ademais, não se conformam com a 

condenação solidária dos réus ao pagamento de indenizações deferidas à revelia de provas. 

No mais, entendem ser exagerada e desproporcional a indenização por danos morais, que, sob 

sua ótica, não restaram provados. No fim, acusaram de injurídica a cumulação de 

indenizações. 

No teor do acórdão não foi conhecido os recursos do 1º, 3º e 4º réus uma vez que o 

mesmos não fizeram o devido depósito recursal. Somente o 2º réu cumpriu com os 

procedimentos do processo. Apesar, do MM Juízo reconhecer que em casos de solidariedade 

no litisconsórcio o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais segundo a 

Súmula 128 do TST, não foi possível admitir a entrada dos demais réus, já que a 2ª ré pediu a 

exclusão da lide por ilegitimidade passiva.  

Os componentes da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, 

por maioria, acolheram a preliminar suscitada pelo MPT, em contrarrazões, para não conhecer 

dos apelos interpostos pelo 1º, 3º e 4º réus. Por unanimidade, conheceram do apelo interposto 

pelo 2º réu, rejeitando as preliminares por ele suscitadas e, no mérito, deram parcial 

provimento ao apelo, a fim de determinar que a indenização postulada no item “i” da inicial 

seja paga de forma simples e que a indenização por danos morais seja revertida em prol do 

FAT, mantendo o valor da condenação no r. julgado. 
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Como síntese do objetivo da ação proposta pode-se dizer que o MPT buscou a 

compensação pelo dano moral coletivo, com reflexo sobre os trabalhadores individuais e 

homogeneamente lesados, bem como o pagamento pelos réus de indenização pelo dano 

genérico e difuso, decorrente da violação de interesses coletivos e difusos tutelados pela 

ordem jurídica vigente, previstas no art. 1º, IV e 13 da Lei 7.347/85.   

 

 

4.2 – Os problemas das CPPs  

 

  Passados mais de dezesseis anos desde a criação das Comissões de Conciliação 

Prévia várias denúncias vêm sido feitas. Isso ocorre porque algumas comissões simulam 

pertencer ao Poder Judiciário, exibindo o brasão da República e utilização da expressão 

acordo judicial nos termos de rescisão e de conciliação homologados.  

Segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho João Carlos Teixeira, as 

Comissões de Conciliação Prévia foram uma forma de substituir a influência dos sindicatos 

dos empregadores e dos empregados nas homologações de acordos trabalhistas, uma vez que 

o sistema Classista da Justiça do Trabalho, extinto com a Emenda Constitucional nº 24 de 9 

de dezembro de 1999, havia sido abolido no ano anterior a publicação da leis que instaurou as 

CCPs. 

No entanto, o que ocorreu na prática dessas Comissões foi diferente do intuito da Lei 

9.958/2000. Ocorre que, dentre outros problemas trazidos pelas CCPs, o MPT investigou e 

abriu inúmeras ações civis públicas acusando as Comissões de infringirem os direitos dos 

trabalhadores. Acontecia que os sindicatos dos empregadores e dos empregados estavam 

usando as Comissões como “órgãos” de homologação de acordo trabalhista.  

Não existia a conciliação. As empresas davam o acordo de rescisão contratual ao 

trabalhador e mandavam o mesmo se dirigir as respectivas Comissões para a homologação 

dessa rescisão. E, com a rescisão homologada, formava-se direito material discutido, não 

podendo o empregado fazer reclamação trabalhista de verbas não pagas pela empresa. 

Amauri Mascaro Nascimento relata oito problemas jurídicos com o instituto das 

Comissões de Conciliação Prévia. 
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O primeiro problema jurídico apontado por Nascimento é a questão da 

indisponibilidade de direitos trabalhistas: 

... o que quer dizer que, se o trabalhador não pode dispor, por sua vontade, de 

alguns dos seus direitos, por consequência esses direitos não poderiam ser 

conciliáveis, porque nesse caso estaria ocorrendo a violação do princípio da 

indisponibilidade78.  

Mauricio Delgado Godinho expõe sobre esse princípio: 

A indisponibilidade inata aos direitos trabalhistas constitui-se talvez no 

veículo principal utilizado pelo Direito do Trabalho para tentar igualizar, no 

plano jurídico, a assincronia clássica existente entre os sujeitos da relação 

socioeconômica de emprego79.  

O princípio da indisponibilidade ou irrenunciabilidade visa assegurar ao empregado, 

que em regra é a parte mais frágil da relação de emprego, seus direitos e garantias, de forma 

que não permite ao mesmo abdicar ou minimizar seus direitos em troca da certeza de um 

emprego ou de qualquer outra situação que pareça vantajosa no momento. 

Amauri Nascimento esclarece a questão dos direitos indisponíveis do trabalhador: 

A delicada questão leva o intérprete, de início, a dizer o que e quais são os 

direitos indisponíveis. Não há avanços substanciais da doutrina. Limita-se a 

dizer que indisponíveis são os direitos que não podem ser alienado pelo 

trabalhador, mas não tem maior acolhida a tese de que todos os direitos 

trabalhistas são indisponíveis, uma vez que são habituais as situações nas 

quais muitos direitos trabalhistas são transacionáveis, ainda que mais 

limitada seja a possibilidade de renúncia... 80 

Este princípio nos revela o caráter imperativo das normas trabalhistas, bem como sua 

finalidade social. As normas possuem caráter protetivo, que espelha o interesse público e 

coletivo, restringindo os direitos das partes nas negociações trabalhistas, visando colocar a 

salvo os direitos do trabalhador. O princípio encontra abrigo à luz do art. 468 da CLT: 

Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas 

condições por mútuo consentimento, e, ainda assim, desde que não resultem, 

direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da 

cláusula infringente desta garantia. 

O segundo problema jurídico identificado por Amauri Nascimento foi com relação 

ao princípio constitucional do acesso à justiça previsto no art. 5, XXXV da CRFB. 

O acesso à justiça está previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal que diz: 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”. Pode ser 

                                                           
78NASCIMENTO, Amauri Mascaro. op.cit. p.1478. 
79DELGADO, Mauricio Godinho. op.cit. p. 196. 
80NASCIMENTO, Amauri Mascaro. op.cit. loc.cit. 
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chamado também de princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional ou princípio do 

direito de ação. 

Isso significa que todos têm acesso à justiça para postular tutela jurisdicional 

preventiva ou reparatória relativa a um direito. Verifica-se que o princípio contempla não só 

direitos individuais como também os difusos e coletivos e que a Constituição achou por bem 

tutelar não só a lesão a direito como também a ameaça de lesão, englobando aí a tutela 

preventiva. 

No entanto, Nascimento não concorda com o posicionamento da doutrina que 

defende que as CCPs afrontam o princípio do acesso à justiça. Dispõe que: 

O princípio constitucional do direito de acesso ao Poder Judiciário, para 

alguns ferido com a obrigatoriedade da tentativa de conciliação prévia, para 

outros não afetado, por se tratar de mera condição da ação, como nos parece 

ser. As Comissões de Conciliação Prévia não constituem óbice ao acesso ao 

Judiciário, assegurado pelo art. 5º da Constituição Federal, na medida em que 

são instâncias prévias conciliatórias, e a comissão deve dar resposta à 

demanda em 10 dias, o que de forma alguma representa impedimento de 

ingressar com ação no judiciário81.  

O terceiro problema diz respeito a interpretação da eficácia liberatória geral prevista 

no parágrafo único do art.625-E da CLT. Nesse contexto, Nascimento explica: 

A interpretação da eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas 

expressamente ressalvadas, para alguns abrangente de todo o contrato de 

trabalho, menos quanto ao ressalvado, para outros restrita às pretensões por 

escrito relacionadas na demanda conciliatória, de modo que as parcelas não 

incluídas nessa relação poderiam ser reclamadas, desde que, por obvio, 

previamente submetida à tentativa de conciliação, para ser cumprida a 

condição da ação82.  

Como dito anteriormente, a característica da eficácia liberatória geral é um dos 

motivos pelos quais o MPT entrou com ações civis públicas contra algumas CCPs. Os direitos 

dos trabalhadores eram infringidos durante essas Comissões e após o termo de quitação geral, 

os trabalhadores não poderiam fazer qualquer reclamação trabalhista. 

Na quarta problemática o autor fala sobre a possibilidade de conciliação durante o 

contrato de trabalho. Explica que a lei não proíbe essa prática uma vez que a finalidades das 

comissões é evitar o processo judicial. 

A discussão sobre a possibilidade de conciliação prévia no curso do contrato 

individual de trabalho, não vedada pela lei, admitida, portanto, essa hipótese, 

                                                           
81 Idem. 
82 Ibidem. p.1479 
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sempre tendo em vista que a finalidade das comissões é evitar o processo 

judicial83.  

 O quinto problema ressaltado pelo Autor diz respeito a escolha dos representantes que 

farão parte das Comissões de Conciliação Prévia. O art. 625-B da CLT dispõe sobre como a 

comissão deverá ser composta: 

Art.625-B A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no 

mínimo, dois e, no máximo, dez membros, e observará as seguintes normas: 

I — a metade de seus membros será indicada pelo empregador e a outra 

metade eleita pelos empregados, em escrutínio secreto, fiscalizado pelo 

sindicato da categoria profissional; 

II — haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representantes 

titulares; 

III — o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de um ano, 

permitida uma recondução. 

§ 1º É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da 

Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final 

do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos termos da lei. 

§ 2º O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na 

empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para 

atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o 

despendido nessa atividade. 

Não haveria necessariamente uma presidência nessas Comissões, porém, as 

convenções coletivas poderão assim estabelecer. Os membros representantes dos empregados 

não poderão ser de fora dos quadros da empresa, contudo, o empregador poderá contratar 

conciliadores para exercerem esta atividade na Comissão, de forma profissional.  

Aos empregados que compõem a CCP são assegurados a estabilidade no emprego até 

um ano após o final do mandato que, geralmente é de um ano. Essa regra é prevista no art. 

625-B, § 1º da CLT. 

 Nesse sentido, Amauri Nascimento fala sobre a questão da fiscalização das eleições 

dos membros das CCPs:  

A definição do ou dos sindicatos com direito de fiscalizar eleições para a 

escolha de representantes dos trabalhadores em comissões de empresa ou 

grupo de empresas, no caso de categorias diferenciadas. Os candidatos à 

eleição da representação dos trabalhadores, se unicamente membros da 

categoria preponderante, habilitam o respectivo sindicato a fiscalizar as 

eleições, porém, havendo candidatos que integram a categoria diferenciada, 

também este sindicato, ao lado daquele, terá o direito de fiscalizar a eleição84.   

                                                           
83Idem. 
84Idem. 
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O sexto problema identificado por Amauri Nascimento refere-se ao tipo de ação 

judicial cabível para executar o termo de conciliação não pago pela empresa. Nascimento 

acredita que poderia dar certo por meio de uma nova figura, a exceção de pré- 

executatividade. 

O tipo de ação judicial cabível para executar o termo de conciliação não pago 

pela empresa, ou seja, se esse título executório extrajudicial, que é o termo de 

conciliação perante a comissão, habilita, desde logo, o início da execução ou 

se exige a fase cognitiva, o que seria, a meu ver, desnecessário; como título 

executivo extrajudicial, permite, desde logo, a execução, que se inicia com a 

citação para pagar em 48 horas, sob pena de penhora; a defesa, para os casos 

de abuso, poderia ser feita por meio de uma figura nova, a exceção da pré-

executividade85.  

A exceção de pré-executividade é um dos instrumentos interpostos no processo de 

execução pelo devedor, mediante provocação do Judiciário. Contudo, a jurisprudência tem 

reconhecido que além do devedor também é legitimado o credor para inferir nulidades no 

processo de execução, pois para que sua pretensão seja realizada a execução deverá ser 

instruída por subsídios legais. 

A jurisprudência entende que é competência da Justiça do Trabalho a execução de 

acordo fixado perante as Comissões de Conciliação Prévia. 

EMBARGOS REGIDOS PELA LEI Nº 11.496/2007. COMPETÊNCIA DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE OFÍCIO DE 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

DO EMPREGADOR AO SAT - SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO - 

DECORRENTE DE VALOR DO ACORDO FIXADO EM TERMO 

FIRMADO EM COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. Discute-se, no 

caso, a competência da Justiça do Trabalho para a execução, de ofício, da 

contribuição previdenciária e da contribuição social do empregador ao SAT - 

Seguro Acidente do Trabalho - decorrentes da celebração de acordo perante a 

Comissão de Conciliação Prévia. A competência da Justiça do Trabalho foi 

ampliada por meio da promulgação da Emenda Constitucional nº 45/2004, 

tendo sido acrescidos à redação do artigo 114 da Constituição Federal o 

inciso VIII, que versa sobre a execução de ofício de contribuições sociais, e o 

inciso IX, referente às demais controvérsias decorrentes da relação de 

trabalho na forma da lei. Observa-se que a questão referente à execução das 

contribuições previdenciárias decorrentes da celebração de acordo perante a 

Comissão de Conciliação Prévia, hipótese dos autos, está inserida no inciso 

IX do artigo 114 da Constituição da República. Isso porque o artigo 876 da 

CLT prevê, entre outras hipóteses, que os termos de conciliação firmados 

perante as Comissões de Conciliação Prévia serão executados na forma da 

execução trabalhista, valendo destacar, ainda, que o artigo 877-A da CLT 

dispõe, de forma clara, acerca da competência do Juiz que analisaria o 

processo de conhecimento referente à matéria de mérito para executar o título 

executivo extrajudicial. Acrescenta-se, por oportuno, que a Lei nº 

11.941/2009 alterou o artigo 43, § 6º, da Lei nº 8.212/91, o qual passou a 

                                                           
85Idem. 



46 

 

determinar, expressamente, a incidência da contribuição previdenciária sobre 

os valores pagos nas Comissões de Conciliação Prévia. Esse dispositivo, 

literal e expressamente, consagrou uma regra de ampliação da competência 

da Justiça do Trabalho para os valores decorrentes dos acordos celebrados 

nas Comissões de Conciliação Prévia, amparado no artigo 114, inciso IX, da 

Constituição da República. Bem se sabe que o inciso VIII do artigo 114 da 

Norma Fundamental somente atribuiu, de forma direta, a essa Justiça do 

Trabalho, a competência para a execução, de ofício, das contribuições 

previdenciárias decorrentes das sentenças que proferir, o que se refletiu 

também nos artigos 831, 832 e 879 da CLT, o que, por si só, não respaldaria 

a competência desta Justiça Especial para executar, de ofício, as 

contribuições incidentes nas verbas devidas ou pagas nas Comissões de 

Conciliação Prévia. Contudo, o inciso IX do mesmo preceito constitucional é 

expresso em autorizar que a lei amplie a competência desta Justiça do 

Trabalho a -outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho- , tendo 

sido exatamente isso o que fez o § 6º do artigo 43 da Lei nº 8.212/91, 

acrescentado pela Lei nº 11.941/09. Aliás, é importante ressaltar que, uma 

vez autorizada constitucionalmente a extensão da competência material da 

Justiça do Trabalho na forma da lei, essa deve ser reconhecida. Isso porque, 

se fosse adotada a tese oposta de que a aplicação, pelos órgãos fracionários 

dessa Corte superior, do artigo 114, inciso VIII, da Constituição a casos 

como este, expressamente invocado nos fundamentos da decisão turmária ora 

embargada, afastaria a competência do juiz do trabalho de determinar o 

imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social, 

correspondentes aos valores devidos ou pagos no âmbito das Comissões de 

Conciliação Prévia, apesar da clara e literal determinação do artigo 43, § 6º, 

da Lei nº 8.212/91, a consequência seria a frontal violação do artigo 97 da 

Norma Fundamental e a contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 do 

Supremo Tribunal Federal. Com efeito, visto que esta Súmula Vinculante 

estabelece que -viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a 

decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare 

expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder 

público, afasta sua incidência, no todo ou em parte- , seria indispensável que, 

nos termos do artigo 244 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, 

fosse suspenso o andamento do processo para apreciação por seu Tribunal 

Pleno, da arguição da inconstitucionalidade do preceito legal em discussão. 

No entanto, não é esse o caso dos autos, pois existe expressa autorização 

constitucional à ampliação da competência da Justiça do Trabalho por meio 

de norma infraconstitucional, não havendo falar, portanto, em 

inconstitucionalidade do artigo 43, § 6º, da Lei nº 8.212/91. Nesse contexto, 

conclui-se que, tendo o termo de conciliação firmado perante a Comissão de 

Conciliação Prévia natureza de título executivo extrajudicial, e reconhecida, 

expressamente, na CLT, a competência do Juiz que decidiria o processo de 

conhecimento referente à matéria de mérito para executá-lo, é inafastável a 

competência desta Justiça especializada para executar, de ofício, as 

contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor fixado naquele título, 

na exata forma do artigo 114, inciso IX, da Constituição Federal. Quanto à 

contribuição social referente ao Seguro de Acidente de Trabalho, esta Corte 

já pacificou o entendimento de que esta Justiça Especializada é competente 

para executar tal tributo, consoante se extrai do teor da Orientação 

Jurisprudencial nº 414 da SBDI-1 do TST, que dispõe: -Compete à Justiça do 

Trabalho a execução, de ofício, da contribuição referente ao Seguro de 

Acidente de Trabalho (SAT), que tem natureza de contribuição para a 

seguridade social (arts. 114, VIII, e 195, I, a, da CF), pois se destina ao 

financiamento de benefícios relativos à incapacidade do empregado 

decorrente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22 da Lei nº 8.212/1991)- . É 

oportuno acrescentar, ainda, que, uma vez reconhecida a competência da 

Justiça do Trabalho para executar o principal, ou seja, o crédito reconhecido 

no citado instrumento extrajudicial, essa se estenderá ao acessório - 
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contribuição previdenciária e aquela referente ao SAT, incidentes sobre esse 

crédito. Embargos conhecidos e providos. 

(TST - E-RR: 618004620095090096, Relator: José Roberto Freire Pimenta, 

Data de Julgamento: 03/04/2014, Subseção I Especializada em Dissídios 

Individuais, Data de Publicação: DEJT 11/04/2014)86 

A sétima problemática abordada por Nascimento versa sobre uma discussão sobre 

conciliação vista de duas perspectivas diferentes: a jusfilosófica e a técnico-profissional. 

A dimensão da discussão sobre a conciliação, uma vez que é vista sob a 

perspectiva jusfilosófica e a técnico-operacional, esta levando à aplicação da 

legislação, aquela à avaliação da conciliação. A conciliação é, segundo uma 

opinião, instrumento de espoliação dos direitos dos trabalhadores. Outros, em 

sua maioria, entendem que a conciliação é uma técnica universal de 

composição dos conflitos de trabalho, usada por todos os países. O campo 

próprio para a discussão jusfilosófica é o doutrinário. Perante o ordenamento 

jurídico a cumprir, a questão não deve extrapolar o âmbito da análise técnico-

jurídica das leis vigentes no País87.  

A oitava e última consideração feita por Nascimento diz respeito a direitos que são 

negligenciados caso haja uma conciliação que não abranja a Justiça do Trabalho. Ele defende 

que as CCPs privariam os trabalhadores de seus direitos. 

É o caso das Comissões de Conciliação Prévia servirem, apenas, como “órgão” de 

homologação das rescisões trabalhistas. Nessas situações o art. 477 da CLT, que estabelece as 

regras e os direitos dos empregados quando diz respeito a rescisão, estaria sendo infringido.  

A absorção, pela conciliação, dos direitos devidos e que devem ser pagos 

pelo empregador, homologados na forma do art. 477 da CLT, de modo que 

cronologicamente duas fases devem ser diferenciadas: a primeira, o 

pagamento do devido com a respectiva homologação; a segunda, a 

conciliação dos direitos controvertidos não pagos na homologação, a este 

campo pertencendo a atuação das Comissões, o que nem sempre tem sido 

observado88. 

 

A questão inclusive foi tratada pela jurisprudência do Tribunal Superior Do 

Trabalho. 

RECURSO DE REVISTA. TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO 

PERANTE A COMISSÃO DE CONCI   LIAÇÃO PRÉVIA. DESVIO DE 

FINALIDADE. UTILIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO 

CONTRATUAL. Não há como se conceder eficácia liberatória geral ao 

termo de firmado perante a comissão de conciliação prévia quando 

demonstrado o intuito da reclamada de apenas homologar a rescisão 

                                                           
86BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Direito do Trabalho. Comissões de Conciliação Prévia. Competência 

da Justiça do Trabalho. Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. Relator: José Roberto Freire 

Pimenta. Publicação: 11/04/2014 
87Ibidem. p.1480 
88Idem. 
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contratual, com desvio de finalidade do sistema conciliatório. Intactos, pois, 

os artigos 625-E, parágrafo único, da CLT e 5º, XXXVI, da Constituição 

Federal. Recurso de revista não conhecido. INTERVALO 

INTRAJORNADA. MOTORISTA. FRACIONAMENTO POR NORMA 

COLETIVA. JORNADA SUPERIOR A 7 (SETE) HORAS. 

PRORROGAÇÃO. Diante da delimitação do eg. Tribunal Regional de que 

não foi observada a norma coletiva quanto à redução da jornada de trabalho, 

sem prorrogação, nos termos da Orientação Jurisprudencial nº 342, II, da 

SBDI-1/TST, não há que se falar em ofensa ao art. 7º, XXVI, da Constituição 

Federal, nem em ofensa ao art. 71, § 5º, da CLT, com redação conferida pela 

Lei nº 12.619/2012, visto que referida lei, de natureza material, não pode 

retroagir para alterar situação pretérita, como no caso. Recurso de revista não 

conhecido. 

(TST - RR: 1533008220095010011, Relator: Aloysio Corrêa da Veiga, Data 

de Julgamento: 12/03/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

14/03/2014)89 

Um outro problema que acontecia com frequência, não mencionado por Nascimento, 

é a questão da cobrança dos sindicatos e dos núcleos intersindicais para estarem realizando 

essas conciliações. Como visto anteriormente no estudo de casos, eram cobrados 10% em 

relação ao valor do termo de rescisão de contrato de trabalho ou até mesmo no mínimo R$ 

100,00 por conciliação. 

Essa questão foi tratada, inclusive, pela jurisprudência: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COBRANÇA DE TAXAS DE 

DISTRIBUIÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DE CUSTEIO. CONCILIAÇÕES 

FRUSTRADAS JUNTO A COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 

AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO PATRONAL CONTRA EMPRESA 

FILIADA. Em virtude da ampliação da competência da Justiça do Trabalho, 

promovida pela promulgação da Emenda Constitucional n.º 45/2004, 

viabiliza-se o processamento do recurso de revista ante a ocorrência de 

afronta ao artigo 114, III, da Constituição da República. Agravo de 

instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COBRANÇA DE 

TAXAS DE DISTRIBUIÇÃO E CONTRIBUIÇÕES DE CUSTEIO. 

CONCILIAÇÕES FRUSTRADAS JUNTO A COMISSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA. AÇÃO PROPOSTA POR SINDICATO 

PATRONAL CONTRA EMPRESA FILIADA. Diante da nova redação do 

artigo 114 da Constituição da República, resultante da Emenda 

Constitucional nº 45, publicada em 31/12/2004, é inequívoca a competência 

da Justiça do Trabalho para apreciar lide entre sindicato patronal e integrante 

da respectiva categoria econômica cujo objeto tenha origem em 

descumprimento de obrigação prevista em convenção coletiva de trabalho, na 

qual se impunha ao empregador a responsabilidade pelo pagamento de taxas 

de distribuição e contribuições de custeio oriundas de conciliações frustradas 

perante Comissão de Conciliação Prévia. Recurso de revista conhecido e 

provido. 

 

                                                           
89 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Direito do Trabalho. Recurso de Revista. Comissões de 

Conciliação Prévia. Homologação de Rescisão Contratual. 6ª Turma. Relator: Aloysio Corrêa da Veiga. 

Publicação: 14/03/2014 
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(TST - RR: 35627407620055110001, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 01/10/2014, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 03/10/2014)90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
90 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Direito do Trabalho. Agravo de Instrumento. Comissões de 

Conciliação Prévia. Cobrança de Taxas e Distribuição de Custeio. 1ª Turma. Relator: Lelio Bentes Corrêa. 

Publicação: 03/10/2014 
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5 - CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho abordou a instituição, funcionamento e a composição das 

Comissões de Conciliação Prévia, expondo suas características e evidenciando suas 

consequências. Em seguida, enfatizou a eficácia das Comissões, descrevendo os pontos 

controvertidos que podem gerar prejuízo ao empregado.  

 

Além disso, perpassou pelas modalidades de solução de conflitos no direito 

trabalhista, abordando os institutos da autotutela, autocomposição e heterocomposição. 

Versou, também, sobre algumas das modalidades da heterocomposição como a arbitragem e a 

mediação.   

 

Com um breve relato sobre direito comparado foi possível ver que a experiência 

brasileira com as Comissões de Conciliação Prévia não é pioneira, visto que a solução 

extrajudicial de conflitos trabalhistas existe há algum tempo em inúmeros países. Porém, essa 

alternativa, apesar de promissora em teoria, causou inúmeros problemas em nosso 

ordenamento jurídico.  

 

Com o caso concreto estudado podemos constatar o que deu errado no instituto das 

Comissões de Conciliação Prévia. Ocorre que o que aconteceu na realidade foi bem diferente 

do intuito da Lei 9.958/2000. Os núcleos sindicais e os sindicatos transformaram as CCPs em 

meros órgãos de homologação de rescisão contratual trabalhista. As conciliações de fato 

foram praticamente inexistentes, uma vez que o empregado não tinha a oportunidade de 

negociar as cláusulas do acordo.   

 

  A previsão da eficácia liberatória geral/quitação geral do termos de conciliação foi um 

dos institutos que mais violou os direitos dos trabalhadores enquanto essas comissões estavam 

no seu mais alto vigor, uma vez que após o final da “conciliação” os trabalhadores não tinham 

como reclamar as verbas rescisórias em instância judiciária pois já havia sido lavrado o termo 

de quitação geral da empresa em relação ao empregador.   

 

   Outra questão muito discutida à época foi a constitucionalidade das CCPs já que o 

art.625- D estabelece que toda demanda trabalhista deverá ser submetida primeiramente as 

CCPs. Entrou em discurso a violação do princípio constitucional de acesso à justiça. Logo 
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após grande repercussão o STF decidiu dar interpretação a esse artigo conforme à 

Constituição no sentido de que restaria cessada essa obrigatoriedade.   

 

  Além disso, outra infração que ocorria era o fato de que os Núcleos intersindicais e os 

sindicatos estavam usando as CCPs para obter lucro em prejuízo dos trabalhadores, visto que 

o valor mínimo cobrado para essas conciliações era de R$ 100,00 (cem reais). As vezes a 

cobrança era feita por porcentagem referente ao valor da conciliação. Aliás, além de todas 

essas descobertas feitas pelo Ministério Público do Trabalho, foi revelado que alguns 

pagamentos de verbas rescisórias eram feitos de forma parcela.   

 

  Ademais, algumas CCPs em vigor transacionavam direitos indisponíveis tais como o 

FGTS, transgredindo não apenas o direito do trabalhador em questão, mas como o direito 

difuso de toda a coletividade.   

 

  Portanto, apesar de ter sido um instituto que veio para solucionar a questão da 

demanda processual na Justiça do Trabalho e atender aos anseios dos trabalhadores na questão 

da celeridade processual, as Comissões de Conciliação Prévia se provaram ineficientes. Além 

de não atenderem às expectativas dos legisladores e trabalhadores, o instituto acabou servindo 

como instrumento prejudicial a toda organização do trabalho. 
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http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312468:NO
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