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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objeto a verificação da aplicabilidade da 

arbitragem como meio alternativo à solução de conflitos trabalhistas individuais 

na realidade brasileira. O estudo leva em consideração os princípios 

informadores do Direito do Trabalho e o consequente dissenso doutrinário 

acerca da compatibilidade do instituto da arbitragem com a esfera do Direito 

Individual do Trabalho. 

 

O debate acerca da utilização da via arbitral para a solução de litígios 

entre trabalhador e empregador nunca esteve próxima de alcançar unanimidade 

na literatura justrabalhista, tendo em vista a primazia do Princípio Protetor 

atinente a esta área do Direito e a discussão relativa à indisponibilidade dos 

direitos conferidos ao obreiro. 

 

De forma semelhante, a doutrina arbitralista não atinge consenso sobre 

o tema em comento, em que pese a abordagem ser feita sob perspectiva 

diferente. Para os estudiosos do instituto da arbitragem, à luz da Lei 9.307 de 

1996, a noção de arbitrabilidade é fundamental para definir a possibilidade da 

adoção da via arbitral nas contendas trabalhistas envolvendo patrão e 

empregado. 

 

Novos argumentos em favor da aplicabilidade do instituto nestas 

hipóteses são possibilitados a partir da promulgação da Lei nº 13.467 de 2017, 

a chamada Lei da Reforma Trabalhista, que introduziu o artigo 507-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, passando a prever expressamente a 

permissão da arbitragem nos conflitos individuais. 

 

Palavras-chave: Arbitragem. Arbitrabilidade. Conflitos individuais do trabalho. 

Direitos trabalhistas disponíveis. Reforma Trabalhista. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present essay aims to verify the applicability of arbitration as an 

alternative means of individual labor disputes in the Brazilian context. The study 

considers the founding principles of Labor Law and its resulting doctrinal 

dissonance regarding the compatibility of arbitration with individual labor rights. 

 

The discussion about the use of arbitration in disputes that involve an 

employee and his employer had never been even close to reaching consensus 

in Labor Law literature, considering the primacy position of the Principle of 

Protection related to that field of Law and the debate regarding waivability of labor 

rights. 

 

In similar fashion, the Arbitration Law doctrinal literature does not reach 

consensus on this issue, even though its approach takes on a different 

perspective. In the views of Arbitration Law scholars, reckoning the Act nº 9.307 

of 1996, the concept of arbitrability is essencial to determine the possibility of 

employing arbitration in individual labor disputes. 

 

New statements in favor of the applicability of Arbitration in these cases 

are provided in face of the promulgation of Act nº 13.467 of 2017, the so called 

Labor Reform Act, that introduced article 507-A in the Consolidated Labor Law 

(CLT), in which it is explicitly provided the use of arbitration in individual labor 

disputes. 

 

Key words: Arbitration. Arbitrability. Individual labor disputes. Waivable labor 

rights. Labor Reform. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Desde a promulgação da Lei nº 9.307 de 1996 – a chamada Lei de 

Arbitragem – o instituto por ela regulamentado vem alcançando relevância cada 

vez maior na prática jurídica no Brasil. Inserida em um contexto de 

assoberbamento de demandas submetidas ao Poder Judiciário, seria possível 

presumir que a difusão da arbitragem contaria com ampla aceitação dos atores 

do meio jurídico. 

 

Contudo, não é isso que se observa na realidade, sobretudo no âmbito 

do Direito do Trabalho, em que os órgãos jurisdicionais seguem preceitos que 

direcionam sua atuação no sentido de garantir um sistema protetivo do 

trabalhador – e sob este pretexto, tratam com muitas ressalvas a aplicabilidade 

da via arbitral como meio alternativo de solução de conflitos trabalhistas. 

 

Diante deste cenário, o presente trabalho se propõe a lançar luz sobre a 

discussão acerca da possibilidade do emprego da arbitragem como método 

privado de solução de litígios individuais do trabalho, sobretudo a partir da 

promulgação da Lei nº 13.467 de 2017 – comumente referida como Lei da 

Reforma Trabalhista – e a introdução do artigo 507-A na Consolidação das Leis 

do Trabalho. 

 

Para tanto, são analisadas noções fundamentais relacionadas ao Direito 

do Trabalho e ao campo da Arbitragem, com vista a esclarecer de que forma 

essas esferas se inter-relacionam e a elucidar as controvérsias atinentes a essa 

relação. 

 

Como se sabe, o Direito do Trabalho possui preceitos fundamentais que 

se destinam a garantir a proteção do obreiro na relação jurídica existente entre 

ele e o empregador – considerando aquele como parte presumidamente 

hipossuficiente, em razão da própria natureza desta relação. 
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Nesse contexto, parte da doutrina justrabalhista considera o instituto da 

arbitragem como figura incompatível com o Direito do Trabalho, adotando como 

argumento o caráter indisponível dos direitos perseguidos na esfera individual 

deste ramo do Direito. 

 

Em que pese não haver unanimidade acerca da indisponibilidade dos 

direitos trabalhistas, tal discussão é fundamental para verificar a aplicabilidade 

ou não da arbitragem aos conflitos individuais do trabalho, na medida em que a 

legislação arbitral é patente ao disciplinar que apenas direitos patrimoniais 

disponíveis são passíveis de serem objeto da solução arbitral. 

 

Nesse sentido, também são abordados aspectos gerais da arbitragem, 

buscando explicitar os seus elementos essenciais e demonstrar em que 

hipóteses o referido instituto se faz adequado como método de solução de 

conflitos. 

 

O tema é tratado à luz das recentes alterações introduzidas ao Texto 

Consolidado – que, embora promovidas a partir do argumento altamente 

contestado da modernização das leis trabalhistas, trouxeram consigo, de forma 

inédita, previsão legal expressa sobre a aplicabilidade da arbitragem nos 

conflitos trabalhistas individuais. 

 

Portanto, o objetivo do presente trabalho é adentrar a discussão acerca 

da aplicabilidade da arbitragem no Direito Individual do Trabalho, apresentando 

argumento que fundamentam a permissão legal e constitucional do emprego do 

referido instituto. 
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2 – DIREITOS TRABALHISTAS 

 

2.1 – PRINCÍPIOS DO DIREITO DO TRABALHO 

 

De acordo com Maurício Godinho Delgado, tomando-se como parâmetro 

o seu emprego na linguagem cotidiana comum a palavra “princípio” exprime a 

ideia de “proposições fundamentais que se formam na consciência das pessoas 

e grupos sociais, a partir de certa realidade, e que, após formadas, direcionam-

se à compreensão, reprodução ou recriação dessa realidade”1. 

 

No âmbito da Ciência Jurídica, no entanto, o vocábulo apresenta 

conotação diversa, na medida em que não se relaciona tão somente com os 

fenômenos empíricos próprios das ciências naturais, mas eminentemente com o 

fenômeno deontológico – um dever-ser –  decorrente das normas que 

conformam o ordenamento jurídico2. 

 

Dessa maneira, é possível observar os princípios no campo do Direito 

como proposições ideais que servem de instrumento à compreensão das 

normas, conferindo as diretrizes fundamentais de um sistema jurídico3. Daí, 

portanto, a relevância da abordagem do tema, tanto para o entendimento quanto 

para a aplicação do direito. 

 

No que diz respeito ao Direito do Trabalho, Alice Monteiro de Barros 

afirma que, para a correta interpretação da lei, o seu intérprete deve considerar 

os princípios gerais do direito, os princípios constitucionais e os princípios 

peculiares ao Direito do Trabalho4. 

 

Entende-se por princípios gerais aquelas proposições de caráter 

abstrato, que permeiam todo o sistema jurídico, que “cumprem funções 

                                                           
1 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 18ª ed. São Paulo: LTr, 2019. p. 220. 
2 DELGADO, Maurício Godinho. op. cit. p. 221-222 
3 DELGADO, Maurício Godinho. op. cit. p. 222 
4 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 
118. 
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fundamentadoras, interpretativas e supletivas”, dentre os quais se pode destacar 

os princípios da liberdade, da justiça, da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana5. 

 

Os princípios constitucionais fundamentais, por sua vez, são – como a 

própria nomenclatura sugere – um conjunto de proposições que, inscritas na 

Carta Maior de um Estado, servem como fontes normativas primárias do sistema 

jurídico a ele respectivo6. 

 

Nesse sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite identifica uma “tríplice 

função” exercida pelos princípios sobre o ordenamento jurídico. Primeiramente, 

há uma função informativa, tendente a inspirar a atividade legislativa em 

consonância com os valores políticos, sociais, éticos e econômicos celebrados 

na Norma Fundamental7. 

 

Há também uma função interpretativa, que, a seu turno, garante uma 

orientação ao aplicador quando no processo de compreensão dos significados e 

sentidos das normas presentes no ordenamento jurídico8. 

 

Por fim, há a função normativa, de modo a permitir a aplicação desses 

princípios de forma direta ou indireta ao caso concreto – isso é, respectivamente, 

servindo como solução casuística por meio da suplantação de uma regra, ou 

fornecendo subsídio para a integração do sistema jurídico no caso de lacunas 

normativas9. 

 

Para a finalidade deste trabalho, contudo, maior aprofundamento 

merecem os princípios particulares ao Direito do Trabalho, que possuem como 

diretriz básica a proteção do trabalhador, como se analisará em seguida. 

 

                                                           
5 BARROS, Alice Monteiro de. op. cit. p. 118 
6 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019. p. 124. 
7 BARROS, Alice Monteiro de. op. cit. p. 126 
8 BARROS, Alice Monteiro de. op. cit. p. 127 
9 Ibidem. 
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2.1.1 – Princípio da Proteção 

 

O Princípio da Proteção – também denominado Princípio Protetor ou 

Tutelar – é o cerne de todo o Direito do Trabalho, que tem como objeto principal 

o estabelecimento de uma igualdade substancial entre o empregado e o 

empregador, num contexto em que aquele figura, em regra, como parte 

hipossuficiente na relação jurídica10. 

 

Acerca dessa posição de fragilidade, valiosa é a lição de Vólia Bomfim 

Cassar11: 

 

“O trabalhador ingressa na relação de emprego em desvantagem, 

porque vulnerável economicamente, dependente daquele emprego 

para sua sobrevivência, aceitando condições cada vez menos dignas 

de trabalho, daí a necessidade de um princípio protetivo para equilibrar 

esta relação desigual. 

Para compensar esta desproporcionalidade econômica desfavorável 

ao empregado, o Direito do Trabalho lhe destinou uma maior proteção 

jurídica. Assim, o procedimento lógico para corrigir as desigualdades é 

o de criar outras desigualdades.” 

 

Nessa senda, a doutrina propõe a subdivisão deste princípio em três 

outros princípios: Princípio in dubio pro operário; Princípio da aplicação da norma 

mais favorável e; Princípio da condição mais benéfica12. 

 

Por consequência do Princípio in dubio pro operário, preceitua-se que, 

nos casos em que a norma trabalhista permita mais de uma interpretação, deve 

o intérprete adotar aquela que seja mais favorável ao trabalhador13. É importante 

observar que, neste contexto, a expressão “norma trabalhista” diz respeito tanto 

                                                           
10 CASSAR, Vólia Bomfim. Resumo de Direito do Trabalho. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 
p. 28. 
11 Ibidem. 
12 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. op. cit. p. 138. 
13 Ibidem 
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às regras trazidas nos negócios jurídicos trabalhistas – e.g. os contratos de 

trabalho – quanto àquelas trazidas nos textos legais14. 

 

Além disso, também merece atenção o fato de tal princípio apenas 

cumprir o seu papel nas hipóteses em que haja dúvida objetiva quanto ao teor 

da norma – isso é, do direito material. Nas palavras de Luciano Martinez15: 

 

“Não existindo dúvida, não se poderá aplicar o ora analisado princípio. 

Há mais: o in dubio pro operario não foi criado para ser aplicado na 

interpretação da prova produzida no processo do trabalho. Sustenta-

se isso porque a prova deve ser avaliada segundo o princípio da 

persuasão racional e de acordo com a distribuição do ônus probatório. 

Rigorosamente, não há prova dividida; pode haver, sim, prova mal 

avaliada.” 

 

O princípio da aplicação da norma mais favorável, por sua vez, se 

manifesta nas hipóteses em que existam mais de uma norma trabalhista 

aplicável ao caso concreto. Neste cenário, por força deste princípio, deve-se 

adotar aquela mais benéfica ao obreiro, independentemente a posição que 

ocupe na hierarquia formal de normas16.  

 

Pode-se apontar como exemplo da manifestação de tal princípio o 

confronto de duas normas relativas ao adicional de horas extraordinárias. Como 

se sabe, a Constituição Federal prevê, em seu art. 7º, inciso XVI, o acréscimo 

de 50% sobre as horas extras. Na hipótese de haver a previsão, em convenção 

coletiva de trabalho, do acréscimo de 100% o tempo de trabalho extraordinário, 

esta será a norma aplicável ao caso17. 

 

O princípio da condição mais benéfica, por fim, apresenta a finalidade de 

preservação de vantagens adquiridas pelo empregado ao longo da vigência da 

                                                           
14 MARTINEZ, Luciano. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2020. p. 165. 
15 Ibidem. 
16 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 179. 
17 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. op. cit. p. 140. 



 

14 
 

relação contratual celebrada com o empregador – possuindo, assim verdadeiro 

caráter de direito adquirido18. Segundo o magistério de Vólia Bomfim Cassar19: 

 

“Todo tratamento favorável ao trabalhador, concedido tacitamente e de 

modo habitual, prevalece, não podendo ser suprimido, porque 

incorporado ao patrimônio do trabalhador, como cláusula contratual 

tacitamente ajustada – art. 468 da CLT. Se concedido expressamente, 

o requisito da habitualidade é desnecessário, pois a benesse é cláusula 

contratual ajustada pelas partes, não podendo o empregador 

descumprir o pacto.” 

 

Cumpre ressaltar, nesse sentido, a existência da Súmula nº 51 do TST, 

que determina que “As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem 

vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após 

a revogação ou alteração do regulamento”.  

 

2.1.2 – Princípio da Continuidade da Relação de Emprego 

 

Representado pelo intuito de garantir ao trabalhador a segurança 

econômica e a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento do organismo 

empresarial ao qual pertence20, o princípio da continuidade da relação de 

emprego é aquele que preceitua que, em regra, o vínculo empregatício perdura 

por prazo indeterminado, apenas podendo ser dissolvido pela ocorrência de 

circunstâncias definidas em lei ou em contrato como sendo capazes a dar fim à 

relação jurídica21. 

 

Considerando o aspecto morfológico do contrato de trabalho como 

sendo de trato sucessivo – isso é, que não se esgota por meio da realização 

instantânea de determinada tarefa e, por tanto, prolonga-se no tempo – 

                                                           
18 DELGADO, Maurício Godinho. op. cit. p. 238. 
19 CASSAR, Vólia Bomfim. op. cit. p. 171. 
20 BARROS, Alice Monteiro de. op. cit. p. 126 
21 JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. Direito do 
Trabalho. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 208 
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conforma-se a regra geral de que o empregado integre a estrutura da empresa 

por prazo indeterminado22. 

 

Segundo Francisco Ferreira Jorge Neto e Jouberto de Quadros Pessoa 

Cavalcante, o referido princípio repercute da seguinte forma no âmbito do Direito 

do Trabalho23: 

“a) as relações são vinculações que se desenvolvem, não se 

permitindo a sua rescisão a não ser em casos justificados e de 

relevante motivo social, dado que o trabalho é necessário para a 

subsistência do ser humano; 

b) a integração do trabalhador na estrutura e dinâmica empresariais, 

logo, a alteração na estrutura jurídica da empresa, não irá afetar os 

direitos adquiridos dos seus empregados (arts. 10 e 448, CLT). Em 

face do fenômeno da sucessão trabalhista, os contratos de trabalho 

permanecem inalterados; 

c) como regra, a indeterminação dos contratos de trabalho (arts. 443 e 

segs.); 

d) a tendência da elevação dos direitos trabalhistas decorrentes das 

conquistas individuais ou coletivas, as quais se integram ao contrato 

individual do trabalho; 

e) a importância do emprego, como fator de dignidade do trabalhador 

pelo caráter alimentar dos direitos trabalhistas; 

f) presunções favoráveis ao trabalhador, como no caso do abandono 

de emprego (Súm. 212, TST).” 

 

2.1.3 – Princípio da Primazia da Realidade 

 

No âmbito do Direito do Trabalho, a realidade dos fatos se sobrepõe às 

meras estipulações formais – cláusulas contratuais ou documentos registrais, 

por exemplo24. Tal aspecto do universo justrabalhista é representado pelo 

                                                           
22 RESENDE, Ricardo. Direito do Trabalho. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 130. 
23 JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. op. cit. p. 
208-209 
24 RESENDE, Ricardo. op. cit. p. 127. 
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Princípio da Primazia da Realidade, e, assim como as demais proposições 

fundamentais abordadas anteriormente, serve ao propósito de garantir os 

direitos trabalhistas atribuídos ao empregado25.  

 

Isso porque, considerando o desequilíbrio inerente à relação jurídica 

entre empregador e obreiro – na qual este assume posição de submissão àquele 

– não há grandes obstáculos a impedir que o primeiro imponha ao segundo a 

ordem de assinar algum documento que contrarie os fatos ou os seus 

interesses26. 

 

Isso não significa, contudo, que o aludido princípio se preste apenas ao 

favorecimento do trabalhador, de modo que, nessa dinâmica, pode ser aplicado 

contra ou a favor do obreiro, tendo em vista que o “princípio ora em análise dá 

primazia à realidade, e não à versão apresentada pelo trabalhador em detrimento 

daquela oferecida pelo empregador”27. 

 

2.1.4 – Princípio da Irrenunciabilidade 

 

O Princípio da Irrenunciabilidade – também chamado por parte da 

doutrina justrabalhista como Princípio da Indisponibilidade – é aquele que 

determina que ao trabalhador não é facultada a livre disposição dos seus direitos 

trabalhistas, na medida em que trata-se de garantias impostas por normas de 

ordem pública28. 

 

No que diz respeito a essa disposição de direitos, cumpre diferenciar, ao 

menos em linhas gerais, as figuras da renúncia e da transação. Nesse sentido, 

leciona Carlos Henrique Bezerra Leite29:  

 

                                                           
25 CASSAR, Vólia Bomfim. op. cit. p. 187. 
26 Ibidem. 
27 MARTINEZ, Luciano. op. cit. p. 181. 
28 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. op. cit. p. 150. 
29 Ibidem. 
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“Aquela diz respeito a direito já reconhecido, inquestionável, restando 

absolutamente claro que o renunciante está abrindo mão de algo que 

lhe pertence em troca de nada. Esta, ao revés, presume a controvérsia, 

a dúvida, a incerteza do direito. Aqui, cada parte abre mão de algo que 

supõe lhe pertencer”. 

 

Assim como os demais preceitos explorados anteriormente, este 

também tem supedâneo na máxima da proteção ao trabalhador, considerando a 

dinâmica de submissão mencionada alhures, em que este assume condição de 

hipossuficiência em relação à estrutura empresária que o emprega30. 

 

Há que se observar, contudo, as hipóteses previstas em lei que permitem 

admitir a possibilidade de relativização deste princípio, sobretudo com o advento 

da Lei da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), como as regras contidas no 

art. 7º, incisos VI, XIII e XIV da CRFB e nos arts. 444, 507-A e  611-A, da CLT31. 

 

Outro aspecto relevante no se refere à ideia de disponibilidade de 

direitos trabalhistas diz respeito ao caráter patrimonial de alguns desses direitos. 

Nessa seara, Vólia Bomfim Cassar afirma que somente os direitos patrimoniais 

trabalhistas de caráter privado podem ser objeto de transação ou renúncia32, 

diferenciando-se, portanto, daqueles emanados de normas de ordem pública, 

destinadas a garantir um padrão civilizatório geral mínimo33. 

 

Para os fins desta pesquisa, e considerando a relevância do tema para 

a análise do instituto da arbitragem no Direito do Trabalho, a discussão acerca 

da (in)disponibilidade dos direitos trabalhistas – bem como das figuras da 

renúncia e da transação – não se encerra neste tópico. Nesse sentido, a 

argumentação será aprofundada no Capítulo 4. 

 

 

 

                                                           
30 RESENDE, Ricardo. op. cit. p. 135. 
31 Ibidem. p. 136. 
32 CASSAR, Vólia Bomfim. op. cit. p. 206. 
33 Ibidem. p. 208. 
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2.2 – DIREITO INDIVIDUAL E DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

 

Em semelhança ao que ocorre com o estudo do Direito como um todo, 

que se subdivide em ramos, a inteligência do Direito do Trabalho é reconhecida 

por parcela quase unânime da doutrina a partir da subdivisão entre direito 

individual do trabalho e direito coletivo do trabalho34. 

 

Como a própria nomenclatura sugere, o direito individual do trabalho é o 

setor do ramo justrabalhista que abarca as relações individuais de trabalho – isso 

é, aquelas relações jurídicas em que figuram como sujeitos o empregado e o 

empregador e que possuem como objeto a realização do trabalho subordinado, 

continuado, de caráter pessoal e mediante pagamento de salário35. 

 

Em sentido similar é o ensinamento de Francisco Ferreira Jorge Neto e 

Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante36: 

 

“As normas jurídicas do Direito Individual do Trabalho protegem os 

interesses privados, privilegiando os dos trabalhadores e, de forma 

secundária, os dos empregadores. É a influência do princípio protetor 

nas relações jurídico-trabalhistas, na medida em que o Direito do 

Trabalho visa tratar de modo desigual os que são desiguais 

economicamente, atenuando, assim, os antagonismos reais da relação 

capital versus trabalho”. 

 

Por outro lado, o direito coletivo do trabalho engloba a dinâmica das 

relações coletivas do trabalho – isso é, a organização e funcionamento das 

associações sindicais, sua atuação em favor das categorias profissionais e 

econômicas e representam, bem como as negociações e conflitos coletivos do 

trabalho37. E tom semelhante, Luciano Martinez assevera38: 

 

                                                           
34 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito do Trabalho. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 
371. 
35 Ibidem. p. 372. 
36 JORGE NETO, Francisco Ferreira; CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. op. cit. p. 
319. 
37 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. op. cit. p. 372-373. 
38 MARTINEZ, Luciano. op. cit. p. 1499. 
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“Dessa relação coletiva, além de específicos princípios e regras, 

decorre um conjunto de institutos peculiares ao ramo ora analisado, 

entre os quais se destacam aqueles ligados à organização sindical 

(como associação profissional, sindicato, federação, confederação, 

central sindical, contribuição sindical, contribuição confederativa, taxa 

assisten cial etc.), às fórmulas de solução dos conflitos coletivos 

(negociação coletiva, conciliação, mediação, arbitragem, jurisdição 

coletiva, dissídio coletivo, sentença normativa etc.) e à paralisação 

coletiva do trabalho (greve e locaute)”. 

 

Percebe-se, portanto, que o direito individual do trabalho está adstrito a 

uma dinâmica de natureza eminentemente privada, que abarca regras e 

circunstâncias próprias da relação contratual havida entre empregado e 

empregador – o vínculo empregatício – sendo considerados singularmente os 

interesses das partes.39 

 

O direito coletivo do trabalho, por sua vez, se presta – em última 

instância – “a empreender a melhoria da condição social da classe 

trabalhadora”40, por meio da produção de fontes normativas – e.g Convenções 

Coletivas de Trabalho – e da pacificação de conflitos coletivos41.   

 

2.3 – CONFLITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS DO TRABALHO 

 

Em que pese não haver consenso na doutrina juslaboral acerca do 

conceito de conflito, é pacífico o entendimento de que ele é inerente às relações 

humanas, sobretudo em razão da escassez de bens na sociedade e o do embate 

de interesses42. 

                                                           
39 MARTINS, Sergio Pinto. Manual de Direito do Trabalho. 9. ed. São Paulo: Saraiva. 2016. p. 
75. 
40 MARTINEZ, Luciano. op. cit. p. 1499. 
41 Ibidem. 
42 SCHIAVI, Mauro. Manual de Direito Processual do Trabalho 10. ed. São Paulo: LTr, 2016. p. 
34. 
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Buscando compreender o fenômeno do conflito trabalhista, Enoque 

Ribeiro dos Santos vale-se dos ensinamentos de Dinamarco para capturar a 

noção do conflito em geral43: 

 

“Conflito, assim entendido, é a situação existente entre duas ou mais 

pessoas ou grupos, caracterizada pela pretensão a um bem ou 

situação da vida e impossibilidade de obtê-lo – seja porque negada por 

quem poderia dá-lo, seja porque a lei impõe que só possa ser obtido 

por via judicial. Essa situação chama-se conflito, porque significa 

sempre o choque entre dois ou mais sujeitos, como causa da 

necessidade do uso do processo”. 

 

Considerando que as relações trabalhistas são parte integrante das 

relações humanas de forma geral, irrefutável é a possibilidade de haver conflito 

nesta dinâmica. Dessa forma, tendo em conta que o ramo do Direito do Trabalho 

tem como propósito a melhoria das condições laborais na ordem 

socioeconômica – em nome da valorização da dignidade da pessoa humana – 

pode-se afirmar que os conflitos de natureza trabalhista são aqueles decorrentes 

de obstáculos ao exercício dos direitos trabalhistas na relação entre 

trabalhadores e empregadores – sejam eles individualmente ou coletivamente 

considerados44.  

 

A diferenciação entre os conflitos individuais e coletivos do trabalho 

servem ao propósito de identificar as partes integrantes da contenda, os 

procedimentos a serem adotados ao caso concreto e o alcance dos resultados 

da solução desses embates45. Os conflitos individuais são aqueles que envolvem 

partes determinadas, figurando em um polo um ou mais empregados, e em outro 

e empregador – todos especificados e individualizados46 – e que apresentam 

como objeto a violação de norma trabalhista prevista em lei ou em contrato47. 

 

                                                           
43 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. Curso de Direito Processual do Trabalho. 2. ed. – São Paulo: 
Atlas, 2018. p. 88. 
44 Ibidem. p. 88-89.c 
45 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. op. cit. p. 1267. 
46 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito Processual do Trabalho. – 6. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2017. p. 54. 
47 SCHIAVI, Mauro. op. cit. p. 36. 
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Os conflitos coletivos de trabalho, a seu turno, são aqueles que 

transcendem a discussão de interesses individuais atinentes à relação 

empregatícia. Nesses casos, são tidos como aspectos essenciais a participação 

de um grupo de empregados e a defesa de interesses coletivos pertinentes a 

todos esses empregados48.  

 

Levando em consideração o objeto dos conflitos coletivos de trabalho, a 

doutrina classifica-os como conflitos coletivos econômicos ou jurídicos. Os 

primeiros têm por finalidade a inovação normativa no sentido de propiciar a 

melhoria de condições aos trabalhadores – reivindicação de maiores salários, 

por exemplo. Os segundos possuem como escopo determinar a aplicação ou 

interpretação de uma norma já existente, que é o objeto de divergência – como, 

por exemplo, controvérsia acerca da correta aplicação de cláusula presente em 

convenção coletiva de trabalho49.  

 

Nesse contexto de inextinguível embate de interesses, também se faz 

necessária a distinção entre conflitos (stricto sensu), controvérsias e dissídios. A 

primeira figura apresenta sentido amplo no que refere ao conflito de interesses, 

que ocorre em âmbito fático. A segunda espécie, por sua vez, representa o 

conflito em que se observa certa disposição das partes em encaminhar uma 

solução – seja por meio da negociação coletiva, da mediação ou da arbitragem. 

A terceira figura consiste naqueles conflitos, sejam eles individuais ou coletivos, 

submetidos à apreciação do Poder Judiciário para que se alcance uma 

solução50. 

 

2.4 – REFORMA TRABALHISTA E FLEXIBILIZAÇÃO 

 

A aprovação da Lei nº 13.467/2017, resultado de uma tramitação 

fortemente contestada por grande parte da sociedade civil brasileira, deu 

resultado ao que os meios de comunicação e a população em geral passou a 

referir como a Reforma Trabalhista. 

                                                           
48 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. op. cit. p. 1349-1350. 
49 Ibidem. p. 1361-1362. 
50 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. op. cit. p. 89. 
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Não obstante toda a controvérsia suscitada em torno desta novidade 

legislativa, inegável o fato de que a Lei nº 13.467/2017 (Lei da Reforma 

Trabalhista) trouxe uma significativa alteração na Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). Dos 922 artigos do novo texto dessa legislação consolidada, 

houve uma modificação de um total de 106 dispositivos, sendo 54 artigos 

alterados, 43 novos artigos introduzidos e 9 dispositivos do antigo texto foram 

revogados, fazendo-se com que se espere expressivos reflexos na própria 

estrutura de todo o Direito do Trabalho e nas relações de Trabalho no país51. 

 

Muito mais do que alterações no texto legal, o advento da Lei da Reforma 

Trabalhista introduziu – ao arrepio dos princípios basilares do Direito do 

Trabalho, e sob o pretexto de promover a modernização das relações 

trabalhistas – preceitos evidentemente destinados à proteção às sociedades 

empresárias, pretensamente favoráveis à promoção da liberdade, da segurança 

jurídica e da simplificação das normas trabalhistas52. 

 

Diante deste cenário, em que se pode detectar a intenção do legislador 

derivado em promover, em última análise, a mitigação de princípios juslaborais53, 

faz-se relevante a discussão acerca da flexibilização de direitos trabalhistas à luz 

da Reforma Trabalhista. 

 

É notório que a intensificação do fenômeno da globalização, aliada a 

seguidas crises financeiras ocorridas ao longo dos séculos XX e XXI e aos 

significativos avanços tecnológicos, têm transformado a economia mundial, de 

modo a inspirar um modelo de Direito do Trabalho com regras flexíveis, mais 

adaptáveis à situação econômica cada vez mais fluida54. 

 

Em consequência desse paradigma, observa-se a necessidade de 

evolução da ciência jurídica no que se refere a interpretação de regras e 

                                                           
51 ROMAR, Carla Teresa Martins. Direito do Trabalho. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 47. 
52 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. op. cit. p. 44. 
53 RESENDE, Ricardo. op. cit. p. 139. 
54 CASSAR, Vólia Bomfim. op. cit. p. 32. 
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princípios presentes no ordenamento jurídico à realidade econômica e social, 

ainda que sob o risco de afrontar valores e ideais essenciais da sociedade55. 

Nesse sentido, leciona Maurício Godinho Delgado56: 

 

“A importância dos princípios na Ciência do Direito, entretanto, não tem 

obviamente o condão de transformá-los em axiomas absolutos e 

imutáveis. Ao contrário, sua validade se preserva apenas caso 

considerados em seus limites conceituais e históricos específicos, 

enquanto sínteses de orientações essenciais assimiladas por ordens 

jurídicas em determinados períodos históricos. Os princípios jurídicos 

despontam, assim, como sínteses conceituais de nítida inserção 

histórica, submetendo-se a uma inevitável dinâmica de superação e 

eclipsamento, como qualquer outro fenômeno cultural produzido”. 

 

Nesse contexto, entende-se a flexibilização como a possibilidade de 

tornar menos rígidas as regras trabalhistas previstas na legislação ou em 

contrato, com imprescindível autorização estatal, de forma a conciliar um 

patamar existencial mínimo ao trabalhador e a viabilidade econômico-financeira 

da empresa que o emprega57. 

 

Considerando a flexibilização das normas trabalhistas como um 

processo de compatibilização do Direito do Trabalho com as mudanças de 

natureza econômica, tecnológica ou de ordem diversa que se faça relevante para 

o mercado de trabalho, pode-se afirmar que tal fenômeno não se encerra em si 

mesmo, tendo em conta que uma visão mais abrangente de flexibilização 

também deve conter medidas de cariz político, econômico e social para que surta 

seus efeitos58. 

 

Percebe-se, portanto, que a flexibilização no Direito do Trabalho 

encontra limites não apenas no aclamado princípio protetor, mas também no que 

Vólia Bomfim Cassar chama de princípio da adaptabilidade, a partir do qual se 

                                                           
55 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Curso de Direito do Trabalho. 11. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2017. p. 64. 
56 DELGADO, Maurício Godinho. op. cit. p. 222. 
57 RESENDE, Ricardo. op. cit. p. 79. 
58 CASSAR, Vólia Bomfim. op. cit. p. 34. 



 

24 
 

considera que as normas trabalhistas devem atender aos empregados e aos 

empregadores, sempre com a chancela do Estado59. Ainda nas palavras da 

eminente jurista60: 

 

“Deve haver ponderação entre a flexibilização das relações de trabalho 

e a realização dos valores sociais preservadores da dignidade do ser 

humano que trabalha, através da aplicação das teoria pós-positivista 

dos princípios constitucionais, priorizando o homem, o trabalhador e 

sua dignidade, sempre à luz das necessidades brasileiras.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Ibidem. 
60 Ibidem. p. 36. 
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3 - ARBITRAGEM 

 

3.1 – CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 

Em que pese a figura da arbitragem não ser uma novidade recente no 

ordenamento jurídico brasileiro – tendo em vista que o termo já constava da 

Constituição Imperial de 1824 e do Código Comercial de 1850, por exemplo61 – 

o instituto apenas adquiriu a relevância que se observa hodiernamente a partir 

da promulgação da Lei 9.307 de 1996, a chamada Lei de Arbitragem, fruto de 

esforços voltados à modernização da disciplina arbitral empreendidos desde a 

década de 198062. 

 

Pode-se conceituar a arbitragem como um meio alternativo de solução 

de conflitos, de caráter extrajudicial, em que a intervenção estatal por meio do 

Poder Judiciário é preterida em favor da eleição de um terceiro que detenha a 

confiança das partes para analisar e julgar a controvérsia, de modo que a 

decisão por ele proferida terá força vinculativa63.  

 

Desta conceituação é possível depreender a função fundamental da 

autonomia da vontade como elemento definidor da arbitragem. Assim, é certo 

afirmar que não existe no ordenamento jurídico pátrio qualquer determinação de 

obrigatoriedade da arbitragem. De modo contrário, a autonomia privada que 

permite às partes preferir o processo arbitral é decorrência do princípio da 

liberdade individual, previsto no artigo 5º da Constituição Federal64. 

 

Percebe-se, dessa forma, que a arbitragem está inserida na categoria 

dos métodos de solução de conflitos, e caracteriza-se como espécie de 

heterocomposição, assemelhando-se à jurisdição estatal, na medida em que 

                                                           
61 FICHTNER, José Antonio. Teoria geral da arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 58. 
62 Ibidem. p. 62. 
63 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. 
São Paulo: Atlas, 2009. p. 31. 
64 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 62. 



 

26 
 

conta com a participação de terceiro possuídor da prerrogativa de impor sua 

decisão sobre a contenda65. 

 

Este terceiro a quem as partes conferem esse poder, por sua vez, é o 

chamado árbitro, cuja eleição é guiada pelos requisitos previstos no artigo 13 da 

Lei de Arbitragem66. São eles os requisitos pessoais da capacidade civil e da 

confiança das partes, que pressupõe, em última análise, a ideia de 

neutralidade67. 

 

No que se refere à solução propriamente dita, dada ao caso pelo árbitro, 

trata-se de decisão revestida da mesma eficácia conferida a uma sentença 

judicial transitada em julgado, possuindo, portanto, valor de título executivo 

judicial68. Considerando esse aspecto, relevante é a observação de Carlos 

Alberto de Salles69, no sentido de que a 

 

“[...] arbitragem exige responsabilidade, no sentido de que as partes 

deverão suportar os efeitos, positivos ou negativos, dessas suas 

escolhas. Favorável ou desfavorável, bem ou mal fundamentada, a 

sentença arbitral deverá ser acatada pelas partes, sendo certo que, 

contra ela, não cabe recurso e as bases para impugnação de sua 

validade são muito restritivas.” 

 

Outro importante aspecto da arbitragem está previsto no artigo 1º da Lei 

de Arbitragem70. A partir deste comando legal, entende-se que apenas poderão 

se socorrer do instituto as pessoas civilmente capazes. Além disso, a 

controvérsia a ser dirimida pela arbitragem apenas pode dizer respeito a direitos 

patrimoniais disponíveis – isso é, aqueles que podem ser transacionados ou 

                                                           
65 SCAVONE JR., Luiz Antonio. Manual de arbitragem: mediação e conciliação. 8. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2018. p. 23-24. 
66 “Art. 13. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes”. 
67 CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Reforma da Lei de 
Arbitragem: Comentários ao texto completo. Publicação oficial da CFOAB, 2015. p. 49-50. 
68 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 215. 
69 SALLES, Carlos Alberto de. Negociação, mediação, conciliação e arbitragem: curso de 
métodos adequados de solução de controvérsias. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.327. 
70 “Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 
relativos a direitos patrimoniais disponíveis”. 
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sofre renúncia livremente pelos seus titulares71. Trata-se dos conceitos de 

arbitrabilidade subjetiva e objetiva, respectivamente, que serão explorados em 

maior profundidade posteriormente neste trabalho. 

 

Outro reflexo da preconização da autonomia da vontade na Lei de 

Arbitragem está presente no seu artigo 2º, que autoriza que o procedimento 

arbitral chegue a uma solução por meio da aplicação de regras de direito ou pela 

equidade, a critério das partes72.  

 

Na arbitragem de direito, o julgamento do árbitro deve ser baseado nas 

normas do direito positivo. Na arbitragem por equidade, a seu turno, será 

baseada nas circunstâncias do caso concreto, de acordo com a concepção de 

justiça formulada pelo próprio árbitro ou convencionada pelas partes73.  

 

Considerando a arbitragem como uma alternativa à jurisdição estatal, é 

compreensível que dessa comparação surja a noção equivocada de que entre 

elas haja uma relação de contraposição ou concorrência. Contudo, o que se 

observa entre essas figuras é uma relação de complementaridade. Isso porque, 

não obstante a força vinculante do princípio da inafastabilidade da tutela 

jurisdicional previsto no artigo 5º, inciso XXXV da Carta Magna, a legalidade da 

arbitragem no Brasil é respaldada não apenas pela Lei nº 9.307/1996, mas 

também pelo artigo 3º do Código de Processo Civil, que ecoa o preceito 

constitucional supramencionado e complementa, em seu §1º, que a arbitragem 

é permitida, na forma da lei74. 

 

A relação de complementaridade entre a arbitragem e a jurisdição estatal 

também se faz evidente quando se aborda a efetividade da primeira e sua 

                                                           
71 CARMONA, Carlos Alberto. op.cit. p. 36. 
72 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Theobaldo (Organizadores). Mediação, 
conciliação e arbitragem: artigo por artigo de acordo com a Lei no 13.140/2015, Lei no 
9.307/1996, Lei no 13.105/2015 e com a Resolução no 125/2010 do CNJ (Emendas I e II). Rio 
de Janeiro: FGV Editora, 2016. p. 219. 

73 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 98-99. 
74 74 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p.393 
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necessidade de colaboração por parte da segunda. Novamente nas palavras de 

Carlos Alberto de Salles75:  

 

“De maneira que pode parecer contraditória, a efetividade da 

arbitragem depende, ao mesmo tempo, da definitividade da exclusão 

consensual da jurisdição estatal e de sua colaboração. Explica-se: para 

se alcançar segurança quanto à firmeza do pacto arbitral, é necessário 

tanto que a jurisdição estatal seja deferente à vontade das partes, 

quanto que lhe empreste mecanismos para sua efetivação, seja na 

instituição da arbitragem, seja na execução de suas decisões. 

 

3.2 – ASPECTOS GERAIS 

 

Para que se compreenda o instituto da arbitragem, é importante abordar 

os elementos essenciais que o conformam e aqueles relacionados ao 

procedimento da arbitragem em si. 

 

O artigo 3º da Lei de Arbitragem dispõe que “As partes interessadas 

podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção 

de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso 

arbitral”. A convenção de arbitragem consiste em negócio jurídico formal e 

escrito, através do qual as partes escolhem o modelo arbitral como forma de 

solução de conflitos76. 

 

A partir dessa convenção de arbitragem, uma vez configurado o conflito 

entre as partes que negociaram, instaura-se o procedimento arbitral,  de acordo 

com os termos ali convencionados77. 

 

O procedimento arbitral, por sua vez, está previsto entre os artigos 19 e 

22 da Lei de Arbitragem. Por força destes dispositivos, as regras do 

procedimento aplicáveis à solução do conflito são definidas pelas partes, 

                                                           
75 Ibidem. 
76 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Theobaldo. op cit. p. 222. 
77 CARMONA, Carlos Alberto. op.cit. p. 23. 
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devendo sempre respeitar, contudo, os princípios do contraditório, da 

imparcialidade do árbitro, da igualdade e do livre convencimento do julgador78.  

 

Transcorrido regularmente o processo arbitral, é proferida a sentença 

arbitral, que apresenta, em regra, a mesma estrutura de uma sentença judicial 

e, nos termos do artigo 31 da Lei de Arbitragem, produz os mesmos efeitos de 

decisão prolatada por órgão jurisdicional, e possui valor de título executivo 

judicial, na forma do artigo 515, inciso VII do Código de Processo Civil79. 

 

3.2.1 – Arbitrabilidade 

 

Conforme mencionado alhures, o instituto da arbitragem prestigia a 

autonomia privada como caminho para a solução de disputas. Isso não significa, 

no entanto, que sua utilização é permitida irrestritamente em qualquer espécie 

de relação de natureza privada.  

 

Neste sentido, a Lei de Arbitragem regulamenta, em seu artigo 1º, os 

limites subjetivos e objetivos da aplicação deste meio alternativo de pacificação 

de conflitos. A essas restrições se atribui o conceito de arbitrabilidade, que na 

lição de Carlos Alberto de Salles, significa80: 

 

Conceituam-se como arbitrabilidade aquelas questões passíveis de 

serem solucionadas por arbitragem. A arbitrabilidade pode ser tanto 

objetiva quanto subjetiva. Assim, para verificar se uma demanda é 

arbitrável deve-se examinar não só o seu objeto, mas também os 

sujeitos que nela estão envolvidos. Tanto uma como outra modalidade 

de arbitrabilidade decorrem do art. 1o da Lei de Arbitragem. 

 

A partir dessa conceituação, é possível notar que, apesar do caráter 

eminentemente privado da arbitragem, há também um elemento de caráter 

público relacionado ao instituto, na medida em que as circunstâncias em que 

                                                           
78 Ibidem. 
79 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p. 375-376. 
80 Ibidem. p. 359. 
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este pode ser aplicado, em detrimento da jurisdição estatal, são definidas pelo 

próprio Estado81. 

 

A definição da arbitrabilidade pelo Estado, por sua vez, decorre da 

repercussão de aspectos políticos, econômicos e sociais no ordenamento 

jurídico – isso é, de que maneira esses elementos influenciam o ordenamento 

jurídico no que concerne à preservação da jurisdição estatal sobre determinados 

temas.82 

 

De modo geral, as restrições impostas pela arbitrabilidade estão 

relacionadas a questões inerentes ao Estado (e.g. o exercício da autoridade 

estatal), questões que afetem interesses coletivos (direitos transindividuais, por 

exemplo), questões de caráter pessoal dos cidadãos altamente tuteladas pelo 

Estado (direito de família e sucessório, por exemplo) e questões que 

teoricamente submeteriam certos grupos a situações de vulnerabilidade em 

determinadas relações jurídicas (como consumidores, empregados, locatários, 

entre outros)83. 

 

No que tange à classificação da arbitrabilidade, com base no artigo 1º 

da Lei de Arbitragem, identifica-se a arbitrabilidade subjetiva e arbitrabilidade 

objetiva. A partir do primeiro ponto de vista, considera-se, em abstrato, o sujeito 

que a legislação permite que atue como parte no processo arbitral. Nesse 

sentido, são aptas a se valer da arbitragem as pessoas físicas plenamente 

capazes para o exercício de atos da vida civil ou as devidamente representadas, 

se carentes de tal capacidade. Também podem servir-se do processo arbitral as 

pessoas jurídicas e entes despersonalizados, desde representadas de acordo 

com os seus atos constitutivos84. 

 

Pelo segundo aspecto, considera-se, também de forma abstrata, os 

objetos passíveis de serem submetidos ao processo arbitral – a saber, direitos 

                                                           
81 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 361. 
82 Ibidem. p. 362. 
83 Ibidem. p. 364. 
84 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p. 359. 
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patrimoniais disponíveis. Entende-se por direitos patrimoniais aqueles atinentes 

a relações jurídicas de cunho obrigacional – em contraposição aos direitos não 

patrimoniais, que concernem aos direitos da personalidade85. Outro elemento 

essencial à definição da arbitrabilidade objetiva diz respeito à disponibilidade 

destes direitos patrimoniais, isso é, a possibilidade de deixarem de compor o 

patrimônio de um sujeito, seja por meio de alienação, transação ou renúncia 

serem alienados ou transacionados86. 

 

3.2.2 – Convenção de Arbitragem 

 

A convenção de arbitragem consiste em negócio jurídico processual 

através do qual as partes contratantes convencionam a aplicação da arbitragem 

como meio de solução de controvérsias presentes ou futuras relacionadas à 

relação jurídica entre elas celebrada87. De acordo com a legislação de 

arbitragem, trata-se de gênero do qual são espécies a cláusula compromissória 

e o compromisso arbitral88. 

 

Não obstante as diferenças essenciais entre essas duas espécies de 

convenção arbitral, é importante salientar que não guardam discrepâncias entre 

si no que se refere à sua finalidade, que é justamente possibilitar a instauração 

do processo arbitral89. 

 

A cláusula compromissória – ou cláusula arbitral – encontra supedâneo 

no artigo 853 do Código Civil e no artigo 4º da Lei de Arbitragem, e consiste em 

convenção por meio da qual as partes acordam a submissão de eventuais 

conflitos que venham a advir de determinada relação jurídica à solução pela 

arbitragem. Dessa maneira, verifica-se que o elemento essencial para a 

                                                           
85 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 28-29. 
86 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 384. 
87 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p. 357. 
88 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Theobaldo. op cit. p. 222. 
89 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p. 357. 
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caracterização da cláusula arbitral é o momento da sua celebração, que deve 

ser anterior à eclosão do conflito90. 

 

Além disso, em que pese estar a cláusula compromissória sempre 

relacionada a um contrato, e corriqueiramente presente na fase de elaboração 

deste negócio jurídico, observa-se uma relação de independência entre eles91, 

não importando, afinal, se a cláusula é contemporânea ou posterior ao 

surgimento do contrato92.  

 

O compromisso arbitral, por sua vez, é espécie de convenção arbitral a 

partir da qual as partes decidem por aplicar o procedimento arbitral a um conflito 

já existente, seja ele judicial ou extrajudicial93.  

 

Reputa-se judicial o compromisso arbitral avençado sobre controvérsia 

já submetida à apreciação jurisdicional, de modo a transferir ao juízo arbitral a 

prerrogativa de dar solução ao caso. A seu turno, o compromisso arbitral 

extrajudicial é aquele acordado em momento posterior ao surgimento do conflito, 

mas antes que esse tenha sido objeto de ação judicial94. 

 

Assim como na cláusula compromissória, o momento da pactuação do 

compromisso arbitral também é elemento essencial da sua definição, com a 

ressalva de que, nesta segunda espécie, o conflito deve preceder a sua 

criação95, sendo a delimitação da controvérsia, inclusive, um requisito 

fundamental do compromisso arbitral96. 

 

Os artigos 10 e 11 da Lei de Arbitragem estipulam outros requisitos a 

serem observados – tratados em cada dispositivo como elementos obrigatórios 

ou facultativos, respectivamente. São elementos obrigatórios a indicação de97:  

                                                           
90 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 104. 
91 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p. 358. 
92 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 105. 
93 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Theobaldo. op cit. p. 236. 
94 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 109. 
95 Ibidem. 
96 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p. 358. 
97 Art. 10, Lei nº 9307/1996. 
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(i) o nome, a profissão, o estado civil das partes;  

(ii) o nome, a profissão e o domicílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, 

se for o caso, a identificação da entidade à qual as partes delegaram 

a indicação de árbitros;  

(iii) matéria que será objeto da arbitragem; e  

(iv) lugar em que será proferida a sentença arbitral 

 

Nas palavras de Theobaldo Spengler et. al, ressalta-se a relevância 

desses requisitos98: 

 

A obrigatoriedade de que trata o caput desse artigo faz com que a 

inobservância de qualquer um deles gere nulidade, já que o 

compromisso, como anteriormente falado, também é entendido como 

um negócio jurídico, e, assim, deverá respeitar as formalidades que a 

lei prescreve para que seja plenamente válido, como dispõe o artigo 

104, inc. III do Código Civil. 

 

Os elementos facultativos do compromisso arbitral previstos na 

legislação são os seguintes99: 

 

(i) local, ou locais, em que se desenvolverá a arbitragem;  

(ii) a autorização para que o árbitro ou os árbitros julguem por 

equidade, se assim for convencionado pelas partes;  

(iii) o prazo para apresentação da sentença arbitral;  

(iv) a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis 

à arbitragem, quando assim convencionarem as partes;  

(v) declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários 

e das despesas com a arbitragem; e  

(vi) a fixação dos honorários do árbitro, ou dos árbitros. 

 

Em que pese a contribuição que esses elementos representam ao 

melhor andamento do processo arbitral, a natureza facultativa a eles atribuída 

compõe a primazia da autonomia privada na arbitragem, na medida em que 

                                                           
98 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Theobaldo. op cit. p. 238. 
99 Art. 11, Lei nº 9307/1996. 
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confere às partes a prerrogativa de definir parâmetros de julgamento e os 

poderes dos árbitros100. 

 

3.2.3 – Árbitros 

 

As disposições relativas aos árbitros estão elencadas na Lei de 

Arbitragem entre os artigos 13 e 18. A legislação é cristalina ao determinar como 

únicos requisitos para que alguém funcione como árbitro a capacidade civil e a 

confiança das partes101. 

 

Acerca do requisito da capacidade, cumpre esclarecer que se trata do 

conceito previsto no artigo 1º do Código Civil102, atribuído às pessoas naturais, 

de modo que, para que possa atuar como árbitro, uma pessoa não pode estar 

enquadrada nas hipóteses de incapacidade absoluta ou relativa, previstas nos 

artigos 3º103 e 4º104 do Codex, respectivamente105.  

 

O requisito da confiança, por sua vez, é presumidamente preenchido a 

partir do instrumento em que consta a nomeação dos árbitros – a convenção 

arbitral – na medida em que a conformação deste negócio jurídico ocorre sob a 

primazia da autonomia da vontade das partes106. 

 

Assim, considerando que a atuação do árbitro ao longo do processo 

arbitral deve ser revestida de imparcialidade e independência, a decisão final 

pode contrariar os interesses de uma das partes – o que não pode, ao final, ser 

                                                           
100 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Theobaldo. op cit. p. 241. 
101 Artigo 13 da Lei nº 9.307/1996. 
102 “Art. 1º - Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil”. 
103 “Art. 3º - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os 
menores de 16 (dezesseis) anos”. 
104 “Art. 4º - São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; 
III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade; 
IV - os pródigos. 
Parágrafo único.  A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.” 
105 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 131. 
106 Ibidem. p. 132. 
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utilizado como argumento para a nulidade da sentença arbitral, por falta de 

confiança107. 

 

A respeito dos critérios da imparcialidade e da independência, também 

é necessário fazer alguns apontamentos. Entende-se este primeiro como uma 

qualidade do árbitro em e manter equidistante entre os interesses das partes na 

função de dar solução ao conflito, evitando o favorecimento injustificado a um ou 

a outro. 

 

Não há que se confundir, entretanto, as noções de imparcialidade e 

neutralidade. Nas palavras de Carlos Alberto Carmona108: 

 

A imparcialidade – que todo árbitro deve ostentar – não se confunde 

com a neutralidade, que nem sempre pode ser conseguida (quer a 

decisão seja estatal, quer seja arbitral). Enquanto o primeiro conceito 

diz respeito à necessidade de não estar o julgador envolvido 

diretamente com os litigantes, o segundo está relacionado com a 

influência que o julgador pode receber do meio em que atua. Um juiz 

ou um árbitro brasileiro pode ser imparcial, mas estará sempre ligado 

a circunstâncias políticas, sociais, econômicas, sujeito às pressões da 

mídia geral, entre tantas outras variantes. É natural, portanto, que nas 

arbitragens internacionais seja desejável um árbitro que não seja 

conacional dos litigantes, garantindo-lhes, mais do que imparcialidade, 

neutralidade, eis que o julgador estará desligado das partes e das 

circunstâncias que as envolvem. 

 

A ideia de independência, a seu turno, caracteriza-se pela ausência de 

subordinação ou vínculo de qualquer natureza entre os árbitros e alguma das 

partes, de modo que possam os julgadores exercer a sua função com 

autonomia109. 

 

Considerando o dever de imparcialidade dos árbitros, bem como por 

força do artigo 14 da Lei de Arbitragem, aplica-se à arbitragem as mesmas regras 

                                                           
107 Ibidem. p. 133. 
108 CARMONA, Carlos Alberto. op.cit. p. 240. 
109 Ibidem. p. 242-243. 
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de impedimento de suspeição aplicáveis aos juízes, conforme previsto no Código 

de Processo Civil. Entretanto, tendo em conta que aos árbitros é permitido 

exercício concomitante da advocacia – diferentemente do que ocorre com os 

juízes – é possível que existam conflitos de interesses do indivíduo que 

desempenha ambos misteres. Dessa forma, faz-se relevante a observância do 

dever de revelar dos árbitros nessas hipóteses, de forma a indicar qualquer 

elemento passível de comprometer sua independência ou imparcialidade110. 

 

Outras qualidades indispensáveis ao exercício da função arbitral 

previstas na legislação pertinente são competência, diligência e discrição. Pela 

primeira, entende-se que o julgador deve dominar a matéria que é submetida ao 

seu juízo, a critério das partes que o elegem para tanto. A segunda, por sua vez, 

consiste no dever de zelo e empenho na busca da solução do conflito. Por fim, 

a terceira diz respeito ao dever de guardar sigilo sobre informações relativas ao 

conflito sob sua apreciação e obtidas em função da arbitragem111. 

 

No que se refere ao exercício da função de árbitro, o artigo 18 da Lei de 

Arbitragem estipula, em sua primeira parte, que “árbitro é juiz de fato e de direito”. 

Não significa, contudo, que os árbitros possuem as mesmas prerrogativas 

conferidas aos magistrados de modo geral, mas apenas que, mediante a função 

de julgamento de determinada contenda, a decisão do árbitro terá o mesmo valor 

que aquela que poderia ter sido proferida pelo órgão jurisdicional112. 

 

3.2.4 – Procedimento Arbitral 

 

Por força do artigo 19 da Lei de Arbitragem, somente se considera 

efetivamente instituído o procedimento arbitral a partir da aceitação do(s) 

árbitro(s) sobre sua nomeação. Assim sendo, a partir do momento em que se 

identifica a anuência do(s) árbitro(s), é iniciada a arbitragem, seguindo os 

parâmetros procedimentais pertinentes113. 

                                                           
110 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p. 372. 
111 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 134-135. 
112 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p. 371. 
113 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Theobaldo. op cit. p. 256. 
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No que concerne às regras procedimentais aplicáveis ao caso, dispõe o 

artigo 21 da Lei de Arbitragem que podem ser estabelecidas pelas partes ou a 

elas facultada a delegação de tal prerrogativa ao árbitro ou tribunal arbitral. Não 

havendo qualquer estipulação nesse sentido, presume-se que tal definição 

caberá julgador arbitral114.  

 

A teor do artigo 19, §1º da Lei de Arbitragem, em caso de omissão acerca 

de qualquer elemento procedimental que o árbitro entenda necessário ao 

adequado desenvolvimento da arbitragem, a ele é permitido provocar as partes 

para que juntos elaborem disposições adicionais, em documento denominado 

Ata de Missão115. 

 

Em qualquer dessas hipóteses, contudo, a determinação dessas regras 

deve respeitar os princípios impositivos previstos no artigo 21, §2º da Lei de 

Arbitragem116. Nesse sentido, Theobaldo Spengler et. al. os descreve da 

seguinte maneira117: 

 

(I) princípio do contraditório, indicando que cada ato de processo 

praticado há de cientificar à outra parte, para que ela exerça seu direito 

de manifestar-se;  

(II) princípio da ampla defesa, que possibilita às partes que elas, 

objetivando a aproximação da realidade, produzam provas, de todas 

as formas, desde que lícitas; 

(III) princípio da igualdade de tratamento, segundo o qual na 

arbitragem as partes e seus procuradores terão as mesmas 

oportunidades de arguição de suas pretensões, possibilidade de 

produzir provas e elaborar alegações;  

(IV) princípio da imparcialidade e da independência, que indica a 

postura do árbitro ou do tribunal arbitral quanto ao julgamento da 

demanda, sem se colocar em lado de uma ou outra parte; 

                                                           
114 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 159. 
115 Ibidem. p. 160. 
116 Ibidem. p. 159. 
117 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Theobaldo. op cit. p. 260-261. 
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(V) princípio da disponibilidade, importante para a autonomia das 

partes que, se convencionarem, poderão dar fim ao procedimento 

arbitral, desde que o definam em comum, antes da sentença e;  

(VI) princípio do livre convencimento do julgador, que insere a 

liberdade dada ao juízo arbitral para valorar as provas produzidas pelas 

partes, levando em conta seu critério de racionalização, na elaboração 

do próprio convencimento. 

 

3.2.5 – Sentença Arbitral 

 

Carlos Alberto Carmona conceitua a sentença arbitral como o resultado 

da análise crítica feita pelo árbitro sobre o conjunto fático e probatório, bem como 

dos argumentos das partes, com a finalidade de alcançar uma solução que 

melhor se encaixe nos parâmetros de direito e de justiça no âmbito do processo 

arbitral118. 

 

Valendo-se da mesma abordagem empregada sobre a sentença judicial, 

classifica-se a sentença arbitral como terminativa ou definitiva – sendo a primeira 

aquela em que não há análise do mérito e, a segunda, aquela em que há 

julgamento de mérito119.  

 

Quanto ao resultado que produz às partes, a sentença arbitral pode ser 

classificada como declaratória, quando enuncia a existência ou não de um 

direito; constitutiva, quando introduz a criação, modificação ou extinção de 

relação jurídica; ou condenatória, quando impuser ao sucumbente alguma 

prestação obrigacional decorrente de direito reconhecido120. 

 

Por força do artigo 23, §1º, também se observa a classificação da 

sentença arbitral com base na abrangência da solução proposta sobre o conflito. 

Assim, considera-se parcial a decisão arbitral que resolve apenas parte do litígio, 

                                                           
118 CARMONA, Carlos Alberto. op.cit. p. 336. 
119 Ibidem. p. 337. 
120 Ibidem. 
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enquanto será tida como total aquela que enfrenta o mérito em sua 

integralidade121. 

 

Buscando prestigiar a celeridade da arbitragem, a legislação arbitral 

estipula, no caput do artigo 23, o prazo legal de seis meses para que seja 

proferida a sentença arbitral. Contudo, em razão da primazia da autonomia 

privada, sua aplicação é subsidiária – sendo adotada apenas nos casos em que 

não se convenciona um outro prazo pelas próprias partes e árbitro, conforme 

previsto no artigo 23, §2º da Lei de Arbitragem122.  

 

A sentença arbitral demanda requisitos indispensáveis, sem os quais 

configura ato nulo de pleno direito. Além da forma escrita estipulada no artigo 24 

da Lei de Arbitragem, também são elementos primordiais da decisão arbitral o 

relatório, que consiste em sessão com a identificação das partes e uma síntese 

do litígio; os fundamentos da decisão, a partir do quais o árbitro expõe sua linha 

de raciocínio e o seu entendimento sobre o caso, que subsidiarão sua decisão; 

o dispositivo, no qual o juízo arbitral define, total ou parcialmente, o julgamento 

do mérito, com base no que foi exposto na fundamentação; e a indicação de data 

e local em que se foi proferida a decisão123. 

 

Considerando o teor do artigo 31 da Lei de Arbitragem, segundo o qual 

a sentença arbitral produz os mesmos efeitos de uma decisão judicial, o 

cumprimento do que nela se determina deve ser realizado de forma espontânea. 

Todavia, não havendo o cumprimento espontâneo pela parte sucumbente, 

mesmo após a comunicação prevista no artigo 29 da Lei de Arbitragem, pode a 

parte favorecida pela decisão arbitral se socorrer do Poder Judiciário para buscar 

tal adimplemento124. 

 

Por se tratar de decisão equiparável à sentença judicial, e consistir, 

portanto, em título executivo judicial, o seu cumprimento forçado se dá por meio 

                                                           
121 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 215. 
122 SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Theobaldo. op cit. p. 270. 
123 Ibidem. p. 276-278. 
124 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 218-219. 
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do cumprimento de sentença previsto no artigo 515, inciso VII do CPC, sendo 

desnecessária a homologação prévia por parte do órgão jurisdicional125. 

 

3.3 – VANTAGENS DA ARBITRAGEM 

 

A arbitragem é um método alternativo de solução de conflitos que conta 

com significativo prestígio internacional, e vem assumindo posição cada vez 

mais relevantes no Brasil – pelo menos nos últimos 20 anos. Nesse contexto, 

imprescindível se faz verificar as qualidades que impulsionaram o sucesso deste 

instituto ao redor do globo126. 

 

José Antonio Fichtner identifica cinco características que justificam a 

utilização da arbitragem. São elas: “(i) a celeridade da arbitragem; (ii) a 

possibilidade de escolha de um julgador especialista na matéria; (iii) a 

imparcialidade dos árbitros no âmbito internacional; (iv) a eficácia transnacional 

da sentença arbitral; e (v) a flexibilidade do procedimento arbitral”127. 

 

A celeridade da arbitragem está atrelada, em regra, à especialização dos 

árbitros no Brasil, que lidam de forma dedicada com um volume reduzido de 

casos simultâneos – em contraposição à notoriamente assoberbada demanda 

do Poder Judiciário, sobretudo nas grandes capitais do país, como Rio de 

Janeiro e São Paulo128. Além disso, a possibilidade de recursos contra decisão 

proferida no contexto arbitral é sobremaneira limitada, diferentemente do que 

ocorre nos processos judiciais, submetidos a numerosas possibilidades de 

recursos129. 

 

A possibilidade de escolha de um julgador especialista na matéria que 

constitui o conflito confere ao procedimento arbitral uma conclusão revestida de 

                                                           
125 SALLES, Carlos Alberto de. op. cit. p. 414-415. 
126 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 81. 
127 Ibidem. p. 82. 
128 Ibidem. p. 85. 
129 Ibidem. 
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maior qualidade do ponto de vista técnico – isso é, com menores chances de 

erro e com decisões proferidas em menor tempo130. 

 

A imparcialidade dos árbitros no âmbito internacional confere aos 

conflitos internacionais a possibilidade de serem dirimidos por meio da eleição 

de um foro neutro, o que, por sua vez, propicia idoneidade à conclusão de 

eventual litígio131. 

 

No que diz respeito à eficácia transnacional da sentença arbitral, 

percebe-se que, em razão da ratificação da Convenção de Nova Iorque de 1958, 

as decisões arbitrais possuem maior facilidade de reconhecimento e execução 

do que as sentenças judiciais em circunscrições jurisdicionais estrangeiras – o 

que confere às partes maior possibilidade de satisfação de eventuais créditos 

reconhecidos132. 

 

A flexibilidade do procedimento arbitral, amplamente privilegiada pela Lei 

de Arbitragem no Brasil, também representa uma vantagem pelo fato de 

possibilitar às partes a prerrogativa de definirem os moldes do procedimento de 

acordo com as especificidades do caso concreto e às necessidades das 

partes133. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
130 Ibidem. p. 88. 
131 Ibidem. p. 88-89. 
132 Ibidem. p. 89. 
133 Ibidem. p. 90-92. 
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4 - ARBITRAGEM NO DIREITO DO TRABALHO 

 

4.1 – A APLICABILIDADE DA ARBITRAGEM NO DIREITO DO TRABALHO 

 

Embora a utilização da arbitragem para a solução de questões 

envolvendo matéria trabalhista no Brasil sempre tenha sido revestida de 

controvérsia, sobretudo no que concerne à solução de conflitos laborais 

individuais, não se pode afirmar que se trata de figura incompatível com o 

ordenamento justrabalhista, na medida em que a própria Carta Política brasileira 

preceitua a sua utilização134. Nesse sentido, prevê o artigo 114, §1º da CRFB: 

“Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros”. 

 

Acerca desta previsão constitucional, José Antonio Fichtner assevera135: 

 

“[...] o constituinte, na tentativa de implementar soluções alternativas e 

também desafogar o Judiciário trabalhista, previu a possibilidade de o 

dissídio coletivo ser resolvido por particulares, no caso árbitros, o que 

– de fato – seria solução bastante interessante, ante as vantagens da 

arbitragem, em especial: a celeridade do processo em meio a um 

dissídio coletivo e a possibilidade de escolha de profissionais 

especialistas para dirimir os conflitos [...]” 

 

No âmbito do Direito Coletivo do Trabalho, a doutrina justrabalhista 

reconhece como fonte de direito o laudo arbitral – entendido este como a decisão 

com força normativa, proferida em processo arbitral instaurado no contexto de 

negociação envolvendo sindicatos ou em razão de conflitos coletivos do 

trabalho136. 

 

Ainda na esfera coletiva, a legislação infraconstitucional prevê a adoção 

da arbitragem como meio alternativo de solução de controvérsias na Lei de 

Greve (Lei nº 7.783/1989) e Lei de Participação nos Lucros (Lei nº 

                                                           
134 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 1091. 
135 Ibidem. op. cit. p. 1092. 
136 DELGADO, Maurício Godinho. op. cit. p. 198-199. 
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10.101/2000)137, bem como na Nova Lei dos Portos (Lei nº 12.815/2013), no que 

concerne à gestão do trabalho portuário138. 

 

Nesse diapasão, a referência ao instituto da arbitragem é observada no 

ordenamento jurídico pátrio quando condiciona a validade da greve à prévia 

frustração de negociação coletiva ou verificação de impossibilidade de recurso 

na via arbitral (Art. 3º, caput, da Lei nº 7.783/1989). Ainda no que tange ao 

movimento grevista, a lei estipula que as relações obrigacionais entre o 

empregador e os trabalhadores paredistas sejam regidas por sentença arbitral 

(Art. 7º caput, da Lei nº 7.783/1989)139. 

 

Também se identifica menção expressa da arbitragem na Lei de 

Participação nos Lucros ao prever que, na hipótese de desacordo na negociação 

coletiva destinada a regulamentar tal verba, poderão as partes se valer da 

arbitragem de ofertas finais resolver a controvérsia, cuja decisão final possui 

força normativa (art. 4º, Lei n. 10.101/2000)140. 

 

Alusão semelhante é feita na chamada Lei Pelé (Lei nº 9.615/1998), que 

estipula normas gerais desportivas no Brasil. Em seu artigo 90-C determina que 

“As partes interessadas poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis, vedada a apreciação de matéria 

referente à disciplina e à competição desportiva”, dispondo a seguir, em seu 

parágrafo único, que tal iniciativa deve advir de previsão em acordo ou 

convenção coletiva de trabalho e após a anuência expressa de ambas as 

partes141. 

 

Considerando a ampla previsão do instituto como meio de solução de 

conflitos coletivos do trabalho no ordenamento jurídico pátrio, não há grande 

dissenso doutrinário ou jurisprudencial acerca da sua aplicabilidade nessas 

                                                           
137 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 1091-1092. 
138 DELGADO, Maurício Godinho. op. cit. p. 1737. 
139 Ibidem. p. 1744. 
140 Ibidem. 
141 Ibidem. p. 1745. 
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hipóteses – o que representa o reconhecimento de uma tendência observada em 

várias legislações nacionais142. 

 

Tal entendimento, contudo, não se aplica pacificamente aos conflitos 

individuais trabalhistas, como será examinado no tópico a seguir. 

 

4.2 – A APLICABILIDADE DA ARBITRAGEM NOS CONFLITOS INDIVIDUAIS 

DO TRABALHO 

 

Diferentemente do que ocorreu com a expressa previsão constitucional 

acerca da aplicabilidade da arbitragem nos conflitos trabalhistas coletivos, até a 

promulgação da Lei da Reforma Trabalhista, não havia qualquer dispositivo legal 

no ordenamento jurídico pátrio que mencionasse a possibilidade de utilização da 

arbitragem nos dissídios individuais do trabalho143. 

 

Diante deste cenário, relevante é a reflexão acerca da omissão do 

constituinte e do legislador acerca do tema144. 

 

Nesse sentido, José Antonio Fichtner destaca a posição de Maurício 

Godinho Delgado como refratária à aplicação da arbitragem na resolução de 

conflitos trabalhistas individuais, na medida em que considerava que a 

relativização de direitos trabalhistas possibilitada por tal artifício representaria um 

risco aos princípios básicos do Direito do Trabalho145. 

 

Mesmo posteriormente à vigência da Lei nº 13.467/2017, Maurício 

Godinho Delgado defende a incompatibilidade do instituto da arbitragem como 

meio de solução de conflitos trabalhistas individuais, adotando como argumento 

a contrariedade do conceito de arbitrabilidade objetiva trazida no artigo 1º da Lei 

                                                           
142 VERÇOSA, Fabiane. Arbitragem para a Resolução de Dissídios Individuais Trabalhistas em 

Tempos de Reforma da CLT e de Conjecturas sobre a extinção da Justiça do Trabalho: o 
Direito Trabalhista na Encruzilhada. Revista Brasileira de Arbitragem, v. 16, nº 61, pp. 8-34, 
jan./mar., 2019. p. 10. 
143 VERÇOSA, Fabiane. op. cit. p. 11. 
144 Ibidem. 
145 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 1095. 
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nº 9.307/1996 – “litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis” – e o 

princípio da indisponibilidade de direitos trabalhistas146.  

 

Em consonância com tal entendimento estão as seguintes decisões 

proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

ARBITRAGEM. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.307/96 NOS 

CONFLITOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO. Embora o artigo 31 da Lei 

nº 9.307/96 disponha que – 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 -, entendo-a inaplicável ao contrato individual de trabalho. 

Com efeito, o instituto da arbitragem, em princípio, não se coaduna 

com as normas imperativas do Direito Individual do Trabalho, pois parte 

da premissa, quase nunca identificada nas relações laborais, de que 

empregado e empregador negociam livremente as cláusulas que 

regem o contrato individual de trabalho. Nesse sentido, a posição de 

desigualdade (jurídica e econômica) existente entre empregado e 

empregador no contrato de trabalho dificulta sobremaneira que o 

princípio da livre manifestação da vontade das partes se faça 

observado. Como reforço de tese, vale destacar que o artigo 114 da 

Constituição Federal, em seus parágrafos 1º e 2º, alude à possibilidade 

da arbitragem na esfera do Direito Coletivo do Trabalho, nada 

mencionando acerca do Direito Individual do Trabalho. Agravo de 

instrumento a que se nega provimento” (Processo TST/AIRR 

415/2005-039-02-40.9, Relator Ministro Horácio Raymundo de Senna 

Pires, 6ª Turma, DEJT 26/06/2009). 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

ARBITRAGEM. RELAÇÕES INDIVIDUAIS DE TRABALHO. 

INAPLICABILIDADE. As fórmulas de solução de conflitos, no âmbito 

do Direito Individual do Trabalho, submetem-se, é claro, aos princípios 

nucleares desse segmento especial do Direito, sob pena de a mesma 

ordem jurídica ter criado mecanismo de invalidação de todo um 

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

linha, é desnecessário relembrar a absoluta prevalência que a Carta 

                                                           
146 DELGADO, Maurício Godinho. op. cit. p. 1740. 



 

46 
 

Magna confere à pessoa humana, à sua dignidade no plano social, em 

que se insere o trabalho, e a absoluta preponderância deste no quadro 

de valores, princípios e regras imantados pela mesma Constituição. 

Assim, a arbitragem é instituto pertinente e recomendável para outros 

campos normativos (Direito Empresarial, Civil, Internacional, etc.), em 

que há razoável equivalência de poder entre as partes envolvidas, 

mostrando-se, contudo, sem adequação, segurança, 

proporcionalidade e razoabilidade, além de conveniência, no que diz 

respeito ao âmbito das relações individuais laborativas. Recurso de 

revista provido, no aspecto.” (Processo: RR -8952000-

45.2003.5.02.0900 Data de Julgamento: 10/02/2010, Relator Ministro: 

Mauricio Godinho Delgado, 6ª Turma, Data de Divulgação: DEJT 

19/02/2010.) 

 

Em posição contrária, José Antonio Fichtner também expõe o 

entendimento de Márcio Yoshida, no sentido de afirmar a disponibilidade dos 

direitos trabalhistas relativos a contratos rescindidos, sem a qual não seria 

permitido o instituto da conciliação no Direito do Trabalho147. 

 

Corrobora este posicionamento a lição de Carlos Alberto Carmona, que 

defende a aplicabilidade da arbitragem nessas hipóteses148: 

 

As causas trabalhistas também são, em princípio, arbitráveis, não 

havendo necessidade de procurar na nova Lei qualquer menção 

específica ao Direito do Trabalho para que o mecanismo de solução de 

controvérsias seja aplicável também às questões laborais. 

 

Como se pode perceber, a diferenciação entre a aplicabilidade da 

arbitragem nos conflitos coletivos e individuais do trabalho tem sua origem na 

discussão acerca da indisponibilidade dos direitos laborais, pois há parte da 

doutrina que defende que o uso do instituto nos litígios trabalhistas individuais 

acarretaria na exclusão de determinados direitos atribuídos ao obreiro149. 

                                                           
147 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 1095. 
148 CARMONA, Carlos Alberto. op.cit. p. 39. 
149 PINTO, Ana Luiza (Org.). Arbitragem Nacional e Internacional. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2012. p. 236. 
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Nesse contexto, primordial se faz a conceituação da disponibilidade. 

Para José Celso Martins150: 

 

A disponibilidade é a qualidade ou estado de disponível. Disponível, é 

o que se pode dispor. É disponível o direito sobre o qual as partes 

podem transigir (CC, art. 841), abrir mão. Os direitos patrimoniais 

disponíveis são aqueles em que é possível contratar ou transigir sem 

ferir normas de ordem pública. 

 

Sobre o conceito da disponibilidade empregado no âmbito da 

arbitragem, Carlos Alberto Carmona ensina que151: 

 

[...] um direito é disponível quando ele pode ser ou não exercido 

livremente pelo seu titular, sem que haja norma cogente impondo seu 

cumprimento do preceito, sob pena de nulidade ou anulabilidade de ato 

praticado com sua infringência. Assim, são disponíveis (do latim 

disponere, dispo, pôr em vários lugares, regular) aqueles bens que 

podem ser livremente alienados ou negociados, por encontrarem-se 

desembaraçados, tendo o alienante plena capacidade jurídica para 

tanto. 

 

Expandindo sua tese acerca da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas, Maurício Godinho Delgado reflete sobre a extensão dessa 

indisponibilidade, e faz a ressalva de que entre essa espécie de direitos existem 

aqueles que são de indisponibilidade absoluta e aqueles que são de 

indisponibilidade relativa – sendo os primeiros aqueles cujo despojamento 

sempre será considerado nulo de pleno direito, e os segundos aqueles passíveis 

de serem transacionados, desde que não resultem em prejuízo ao 

trabalhador152.  

 

                                                           
150 MARTINS, José Celso. Aspectos da disponibilidade nos contratos trabalhistas. Revista da 
Faculdade de Direito/ Faculdade de Direito, Universidade Metodista de São Paulo - Ano 4 - v. 
1. n. 4, pp. 132-156, Ago./2006 – jul./2007. p. 136. 
151 CARMONA, Carlos Alberto. op.cit. p. 38. 
152 DELGADO, Maurício Godinho. op. cit. p. 253. 
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Examinando a linha de intelecção mencionada acima, Vólia Bonfim 

Cassar rejeita a nomenclatura adotada por Maurício Godinho Delgado aos 

direitos trabalhistas passíveis de transação, sugerindo chamá-los de “direitos de 

disponibilidade relativa”, tendo em vista que estes fazem referência a direitos de 

natureza privada criados pelas partes, que podem ser modificados ou 

transacionados, observado o mesmo requisito de não prejudicar o obreiro153. 

 

Enoque Ribeiro dos Santos defende a aplicabilidade da arbitragem nos 

conflitos trabalhistas individuais ao argumento de que “nem todos os direitos 

trabalhistas são, o tempo todo, indisponíveis, pois, se assim fosse, jamais 

poderiam ser objeto de transação ou mesmo de negociação coletiva de 

trabalho”154. 

 

Em posicionamento semelhante, Carlos Alberto Carmona assevera ser 

plenamente possível o emprego do instituto arbitral na solução de litígios 

individuais trabalhistas, afirmando que, de fato, nem todos os direitos dispostos 

na CLT possuem caráter irrenunciável. A despeito da rejeição desta tese por 

parcela da doutrina justrabalhista, o autor encontra sua confirmação ao apontar 

a ampla disseminação da conciliação nos conflitos laborais – identificando a 

possibilidade de transação de direitos trabalhistas disponíveis, perfeitamente 

compatível com o instituto da arbitragem155. 

 

Ratificando tal entendimento, identifica-se o seguinte aresto, proferido 

no âmbito do TST, sob relatoria do Ministro Pedro Paulo Manus: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JUÍZO 

ARBITRAL. COISA JULGADA. LEI Nº 9.307/96. 

CONSTITUCIONALIDADE. O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal 

dispõe sobre a garantia constitucional da universalidade da jurisdição, 

a qual, por definir que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser 

excluída da apreciação do Poder Judiciário, não se incompatibiliza com 

o compromisso arbitral e os efeitos de coisa julgada de que trata a Lei 

                                                           
153 CASSAR, Vólia Bomfim. op. cit. p. 208. 
154 SANTOS, Enoque Ribeiro dos. op. cit. p. 101. 
155 CARMONA, Carlos Alberto. op.cit. p. 41-42. 
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nº 9.307/96. É que a arbitragem se caracteriza como forma alternativa 

de prevenção ou solução de conflitos à qual as partes aderem, por 

força de suas próprias vontades, e o inciso XXXV do art. 5º da 

Constituição Federal não impõe o direito à ação como um dever, no 

sentido de que todo e qualquer litígio deve ser submetido ao Poder 

Judiciário. Dessa forma, as partes, ao adotarem a arbitragem, tão-só 

por isso, não praticam ato de lesão ou ameaça à direito. Assim, 

reconhecido pela Corte Regional que a sentença arbitral foi proferida 

nos termos da lei e que não há vício na decisão proferida pelo juízo 

arbitral, não se há de falar em afronta ao mencionado dispositivo 

constitucional ou em inconstitucionalidade da Lei nº 9.307/96. 

Despicienda a discussão em torno dos arts. 940 do Código Civil e 477 

da CLT ou de que o termo de arbitragem não é válido por falta de 

juntada de documentos, haja vista que reconhecido pelo Tribunal 

Regional que a sentença arbitral observou os termos da Lei nº 9.307/96 

- a qual não exige a observação daqueles dispositivos legais e não 

tratou da necessidade de apresentação de documentos (aplicação das 

Súmulas nºs 126 e 422 do TST). Os arestos apresentados para 

confronto de teses são inservíveis, a teor da alínea a do artigo 896 da 

CLT e da Súmula nº 296 desta Corte. Agravo de instrumento a que se 

nega provimento. 

(Processo: AIRR - 1475/2000-193-05-00 Data de Julgamento: 

15/10/2008, Relator Ministro: Pedro Paulo Manus, 7ª Turma, Data de 

Divulgação: DEJT 17/10/2008.) 

 

Em sentido semelhante enveredou o decisum abaixo, em que figurou 

como relator o Ministro Antonio José de Barros Levenhagen: 

 

RECURSO DE REVISTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÂMARA DE 

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM CLÁUSULA ELEGENDO A VIA 

ARBITRAL PARA COMPOSIÇÃO DE DISSÍDIOS NDIVIDUAIS 

TRABALHISTAS RESTRIÇÃO NO ATO DA CONTRATAÇÃO DO 

EMPREGADO OU NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO DE EMPREGO. I -  O 

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

adequado para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais 

disponíveis, não se constitui em óbice absoluto à sua aplicação nos 

dissídios individuais decorrentes da relação de emprego. Isso porque 

o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas deve ser 

examinado a partir de momentos temporais distintos, relacionados, 

respectivamente, com o ato da admissão do empregado, com a 
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vigência da pactuação e a sua posterior dissolução. II -  Nesse sentido, 

sobressai o relevo institucional do ato de contratação do empregado e 

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

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

noutra situação, é nítida a posição de inferioridade econômica do 

empregado, circunstância que dilucida a evidência de seu eventual 

consentimento achar-se intrinsecamente maculado por essa difusa e 

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

o tenha contratado. III - Isso porque o contrato de emprego identifica-

se com os contratos de adesão, atraindo a nulidade das chamadas 

cláusulas leoninas, a teor do 424 do Código Civil de 2002, com as quais 

guarda íntima correlação eventual cláusula compromissória de eleição 

da via arbitral, para solução de possíveis conflitos trabalhistas, no ato 

da admissão do trabalhador ou na constância do pacto, a qual por isso 

mesmo se afigura jurídica e legalmente inválida. IV - Diferentemente 

dessas situações contemporâneas à contratação do empregado e à 

vigência da pactuação, cabe destacar que, após a dissolução do 

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

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

esgarçam significativamente os laços de dependência e subordinação 

do trabalhador face àquele que o pretenda admitir ou que já o tenha 

admitido, cujos direitos trabalhistas, por conta da sua patrimonialidade, 

passam a ostentar relativa disponibilidade. V -  Desse modo, não se 

depara, previamente, com nenhum óbice intransponível para que ex-

empregado e ex-empregador possam eleger a via arbitral para 

solucionar conflitos trabalhistas, provenientes do extinto contrato de 

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

liberdade, reservado o acesso ao Judiciário para dirimir possível 

controvérsia sobre a higidez da manifestação volitiva do ex-

trabalhador, na esteira do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição. 

Recurso conhecido e provido parcialmente. 

(Processo: RR - 259/2008-075-03-00 Data de Julgamento: 02/12/2009, 

Relator Ministro: Antonio José de Barros Levenhagen, 4ª Turma, Data 

de Divulgação: DEJT 11/12/2009.) 

 

Percorrida a discussão acerca da disponibilidade dos direitos 

trabalhistas, faz-se relevante acrescentar que a utilização do instituto da 

arbitragem na solução de conflitos individuais do trabalho não sofre qualquer 

vedação legal. Contudo, apenas após a extinção do contrato de trabalho se pode 
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reputar válida a convenção arbitral, na medida em que a celebração de tal 

negócio jurídico na vigência do pacto laboral – e consequente relação de 

subordinação – obstaria a livre manifestação da vontade.156 

 

Tal argumento introduz outro aspecto a ser considerado quando do 

exame acerca da possibilidade de emprego da arbitragem como meio alternativo 

de solução de conflitos individuais do trabalho – a saber, o momento em que se 

pactua a via arbitral para dirimir litígios decorrentes de determinada relação 

empregatícia. 

 

Nessa seara, Luiz Antonio Scavone Jr. pondera que, uma vez que 

encerrado o vínculo laboral, os direitos perseguidos pelo trabalhador são de 

natureza indenizatória e, portanto, patrimoniais e disponíveis – não havendo que 

se cogitar a configuração da renúncia, na medida em que os direitos atinentes 

àquela relação jurídica trabalhista (e.g. férias proporcionais e décimo terceiro 

salário proporcional) são considerados direitos adquiridos e, por isso, passíveis 

de transação157. 

 

Entende-se, outrossim, que a irrenunciabilidade diz respeito tão somente 

aos direitos trabalhistas dispostos no momento da celebração do pacto laboral, 

visto que verificada a inerente situação de vulnerabilidade em que se encontra o 

obreiro nesta etapa.  

 

Considerando este panorama, pode-se afirmar que, no momento da 

celebração do pacto laboral, a cláusula compromissória ali acordada carece de 

validade, visto que caracterizado como um contrato de adesão e, portanto, 

eivada de vício. Isso porque a referida convenção arbitral requer a manifestação 

de vontade das partes para eleger a via arbitral como meio de solução do conflito, 

de modo que apenas o afastamento da influência do empregador pode garantir 

a ausência de mácula no consentimento do trabalhador158.  

 

                                                           
156 SCHIAVI, Mauro. op. cit. p. 59. 
157 SCAVONE JR., Luiz Antonio. op. cit. p. 47. 
158 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 1095. 
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4.3 – REFORMA TRABALHISTA E ARBITRAGEM – INTRODUÇÃO DO 

ARTIGO 507-A DA CLT 

 

Conforme mencionado anteriormente neste trabalho, a promulgação da 

Lei nº 13.467/2017 – Lei da Reforma Trabalhista – introduziu significativas 

alterações na CLT, tanto na perspectiva do direito material quanto do direito 

processual do trabalho. 

 

Entre essas novidades, destaca-se a introdução do artigo 507-A, que 

encerra a discussão acerca da possibilidade de aplicação da arbitragem na 

solução de conflitos individuais do trabalho, na medida em que põe fim ao 

cenário de falta de previsão legal sobre o emprego da via arbitral nos conflitos 

trabalhistas individuais 159, dispondo o seguinte: 

 

Art. 507-A.  Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração 

seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser 

pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por 

iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos 

termos previstos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

 

A partir da leitura do referido dispositivo, é possível identificar dois 

requisitos para que a pactuação da convenção de arbitral seja válida: a) que a 

remuneração do empregado ultrapasse o equivalente ao dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 

e; b) que a cláusula compromissória seja convencionada mediante a livre 

manifestação de vontade do empregado, por iniciativa própria ou com sua 

concordância expressa – sempre de forma escrita160.  

 

                                                           
159 DISSENHA, Leila Andressa. Arbitragem e conflitos trabalhistas: receios e expectativas pós 
reforma. Revista eletrônica [do] Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, Curitiba, v. 6, n. 
61, p. 169-179, jul./ago. 2017. p. 174. 
160 FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves. O Artigo 507-A da CLT: Constitucionalidade e 

Aplicação. Revista do Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília, Brasília, v. 11, 

n. 1. pp. 268-291, jan./jun. 2017. p. 276. 
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Nesse contexto, percebe-se que a legislação trabalhista passou a 

regulamentar a arbitrabilidade nos conflitos individuais não em razão da matéria 

discutida, mas sim com base em um dos elementos do pacto laboral – qual seja, 

a remuneração do empregado161. 

 

Estêvão Mallet afirma que a adoção deste critério de caráter econômico 

leva em consideração o fato de haver diferença entre a capacidade negocial dos 

trabalhadores, aduzindo que162: 

 

“Ela varia de acordo com muitos elementos, como, entre outros, a 

capacidade econômica de cada um, a atividade exercida, o grau de 

amadurecimento intelectual, a experiência de vida, o estágio da 

carreira profissional, a formação acadêmica, a idade, a situação 

familiar e emocional, etc”. 

 

Nesse sentido, entende-se que o novo dispositivo legal é baseado na 

noção de que uma remuneração mais elevada confere ao trabalhador uma maior 

capacidade negocial, o que justificaria a possibilidade de convencionar 

compromisso arbitral163. 

 

O tratamento diferenciado que a legislação atualizada dispensa sobre 

essa parcela de trabalhadores que possui remuneração mais vultosa, por sua 

vez, encontra supedâneo no princípio constitucional da igualdade, pois deste 

preceito fundamental se justifica o tratamento desigual aos desiguais, na medida 

da sua desigualdade164. 

 

Nada obstante, ainda que se reconheça a definição de um parâmetro 

remuneratório como critério um objetivo a autorizar a via arbitral nessas 

hipóteses, não se pode afirmar que a capacidade negocial do empregado será 

                                                           
161 MALLET, Estêvão. Arbitragem em litígios trabalhistas individuais. Revista do Tribunal 

Superior do Trabalho, Brasília, v. 84, n. 2, p. 43-80, abr./jun. 2018. p. 46-47.  

162 Ibidem. p. 47. 
163 Ibidem. p. 49. 
164 FICHTNER, José Antonio. op. cit. p. 1102. 
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sempre corretamente verificada – tendo em vista que esta não depende tão 

somente da sua remuneração165, como mencionado anteriormente. 

 

No que diz respeito à espécie de convenção arbitral prevista pelo artigo 

507-A da CLT – isso é, a cláusula compromissória – cumpre fazer alguns 

apontamentos. 

 

Considerando que o critério econômico, na maioria das vezes, é 

insuficiente para conferir uma situação de equivalência entre o empregado e o 

empregador no momento da estipulação das cláusulas contratuais – entre elas, 

a opção de se valer da arbitragem na ocorrência de eventual conflito entre as 

partes – o que se observa é a formulação de um vínculo obrigacional com 

aspectos de contrato de adesão166. 

 

Neste cenário, percebe-se que a redação do artigo 507-A da CLT ecoa 

o quanto disciplinado no artigo 4º, §2º da Lei de Arbitragem, acerca da inserção 

da cláusula compromissória nos contratos de adesão. Dessa forma, a 

possibilidade de estipulação da via arbitral nos contratos de trabalho está 

condicionada à iniciativa do empregado para tanto ou, pelo menos, sua expressa 

concordância167. 

 

Considerando o referido aspecto de contrato de adesão que reveste, 

com raras exceções, o contrato de trabalho, e a partir de uma compreensão 

lógico-sistemática do supramencionado dispositivo da Lei de Arbitragem, pode-

se afirmar que a iniciativa do empregado ou sua expressa anuência são 

requisitos para a eficácia da cláusula compromissória, não apenas de sua 

validade168.  

 

                                                           
165 MALLET, Estêvão. op. cit. p. 50-51. 
166 FERNANDES, João Renda Leal. A arbitragem em conflitos individuais trabalhistas: uma 

interpretação constitucional e lógico-sistemática do art. 507-A da CLT. Revista Eletrônica do 

Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, Ano VII, n. 10, pp. 89-104, out. 2018. p. 95. 

167 Ibidem. 
168 Ibidem. 
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A partir desta interpretação, a convenção arbitral apenas poderá surtir 

seus efeitos quando, uma vez instaurado o conflito, a iniciativa para o 

acionamento da cláusula compromissória seja do trabalhador ou, caso a atitude 

inicial parta do empregador, a concordância expressa do obreiro venha a 

convalidar o referido ato169. 

 

A despeito do posicionamento refratário adotado por parcela da doutrina 

justrabalhista acerca da constitucionalidade do artigo 507-A da CLT – sob o 

pretexto de se ver contrariado o preceito constitucional do acesso à jurisdição 

previsto no artigo 5º, inciso XXXV da CRFB – o Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou, no processo de homologação de sentença estrangeira SE 5.206 

AgR/EP, em favor da possibilidade de inclusão de cláusula compromissória no 

contrato, explicitando que “a manifestação de vontade da parte na cláusula 

compromissória, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao 

juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso 

não ofendem o art. 5º, XXXV, da CF”170. 

 

Não obstante a existência de críticas doutrinárias acerca do novo 

dispositivo que permite a arbitragem nos conflitos individuais do trabalho, 

conforme mencionado alhures, pode-se notar a construção de uma 

jurisprudência favorável à utilização do instituto nos tribunais especializados 

regionais. Confira-se: 

 

SENTENÇA ARBITRAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. 

ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. DIREITOS 

PRATIMONIAIS DISPONÍVEIS. DIREITOS DE INDISPONIBILIDADE 

APENAS RELATIVA. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SETORIAL 

NEGOCIADA. FLEXIBILIZAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS. 

FORMAS EXTRAJUDICIAIS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. 

AUTONOMIA DE VONTADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 

A sentença arbitral é título executivo JUDICIAL, conforme previsão do 

art. 515, VII, do CPC de 2015, sendo que produz os mesmos efeitos 

da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do 

                                                           
169 Ibidem. p. 95-96. 
170 MALLET, Estêvão. op. cit. p. 45. 
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art. 31 da Lei nº 9.307/1996. Pode ser executada na forma em que 

executadas as sentenças proferidas pelos Juízes do Trabalho com 

fundamento no art. 876 da CLT. O Juiz Arbitral é investido de Jurisdição 

(Jurisprudência em Teses - nº 09, Edição 122). No âmbito do Direito 

Individual do Trabalho, a arbitragem passou a ser expressamente 

autorizada pelo art. 507-A da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017. 

A autorização expressa, envolvendo quaisquer direitos decorrentes da 

relação laboral, para os contratos de trabalho cuja remuneração seja 

superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social não exclui a utilização do Juízo 

Arbitral para contratos com remuneração inferior, desde que por 

iniciativa do empregado ou com concordância expressa desse. Isso 

porque, o ordenamento jurídico trabalhista tem evoluído para a 

possibilidade de outras formas de pacificação dos conflitos, colocando 

sob a vontade das partes, no âmbito do acordo individual, as tomadas 

de decisões. A maior parte dos direitos decorrentes das relações de 

trabalho é patrimonial disponível e outros tantos são de 

indisponibilidade apenas relativa (Princípio da Adequação Setorial 

Negociada). A intervenção estatal e as normas cogentes estão cada 

vez mais mitigadas ou relativizadas, haja vista a Reforma Trabalhista 

de 2017, que previu inclusive a homologação judicial de acordo 

extrajudicial. Considerando que, no caso, o trabalhador, devidamente 

assistido por advogado particular, veio ele próprio, reconhecendo a 

validade da sentença arbitral, executá-la; não há que se cogitar de 

qualquer irregularidade no uso da arbitragem, cabendo a presunção de 

que foram submetidos ao Juízo Arbitral direitos patrimoniais 

disponíveis. O hipossuficiente não deve ter tratamento que não lhe 

reconheça a própria vontade. Não é incapaz a atos da vida civil. 

Provido. 

(TRT-2 1000717-46.2020.5.02.0411 RELATOR: MARIA ELIZABETH 

MOSTARDO NUNES, 12ª Turma, Cadeira 5. Data de Publicação 

08/03/2021) 

 

ARBITRAGEM. APLICABILIDADE AO DIREITO INDIVIDUAL DE 

TRABALHO. Até a promulgação da Lei 13.467/2017, os litígios 

decorrentes dos contratos de trabalho não poderiam ser submetidos 

ao juízo arbitral, mesmo com a expressa anuência de empregado e 

empregador, tendo em vista o caráter indisponível dos direitos 

trabalhistas. Porém, a partir da inclusão do art. 507-A na Consolidação 

das Leis do Trabalho - CLT, em 11/11/2017, essa diretriz foi alterada, 
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tendo em vista a expressa permissão contida no referido dispositivo 

legal, assim redigida: "Nos contratos individuais de trabalho cuja 

remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido 

para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser 

pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por 

iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos 

termos previstos na Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996." (g. n.). 

Portanto, firmado instrumento contendo a cláusula compromissória 

após a entrada em vigor do referido art. 507-A/CLT, quaisquer litígios, 

controvérsias ou reivindicações decorrentes, dentre outros, da 

validade, da interpretação, do cumprimento deste instrumento, do 

Contrato de Trabalho e/ou de quaisquer relações jurídicas associadas 

aos mesmos, serão dirimidos por meio de procedimento perante o juízo 

arbitral livre e previamente eleito pelas partes contratantes. 

(TRT-3 – RO 00101258420205030012 MG, Relator: Mauro Cesar 

Silva, Data de Julgamento: 24/11/2020, 5ª Turma, Data de Publicação: 

26/11/2020.) 
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme se pode depreender dos conceitos e argumentos analisados 

para a elaboração deste trabalho, o instituto da arbitragem tem adquirido 

relevância cada vez maior nos últimos anos, tendo em vista a necessidade de 

se aperfeiçoar métodos alternativos de solução de conflitos que sejam céleres e 

eficazes. 

 

Apesar de a arbitragem ser uma figura amplamente aceita e utilizada em 

diversas áreas do Direito – sobretudo em questões atinentes ao comércio 

internacional – percebe-se grande resistência quanto a implementação dessa 

prática no âmbito dos conflitos trabalhistas individuais.  

 

Não se ignora que o Direito do Trabalho é regido por preceitos 

fundamentais que preconizam a proteção do trabalhador, considerando sua 

posição de vulnerabilidade em sua relação com o empregador. Nesse diapasão, 

identifica-se um sistema de normas consideradas de ordem pública, que 

exprimem a regra da indisponibilidade dos direitos trabalhistas – isso é, direitos 

não passíveis de transação ou renúncia. Dessa forma, prevalece na doutrina 

justrabalhista a noção de que esta referida indisponibilidade teria caráter 

absoluto, não podendo ser objeto de transação em nenhuma hipótese. 

 

Nota-se, contudo, que há ocasiões em que se observa a disponibilidade 

– ou indisponibilidade relativa – de direitos atribuídos ao obreiro, podendo ser 

livremente transacionados – como, por exemplo, no âmbito das comissões de 

conciliação prévia. 

 

Nesse contexto, parcela da doutrina justrabalhista e arbitralista defende 

a utilização da via arbitral como meio alternativo de solução de litígios 

trabalhistas individuais – levando em consideração a existência de certos direitos 

de caráter disponível e exaltando a autonomia privada das partes que possuem 

interesse em se valer da utilização do instituto. 
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Com o advento da Lei da Reforma Trabalhista e a introdução do artigo 

507-A na Lei Consolidada, contudo, esvazia-se a discussão acerca da 

possibilidade ou não de se adotar a via arbitral como forma de solução de 

conflitos individuais do trabalho – tendo em vista a existência de previsão legal 

expressa no sentido de reputar aplicável a arbitragem nesta esfera. 

 

A partir de então, o debate se concentra sobre as hipóteses de conflitos 

individuais do trabalho em que podem as partes valerem-se do instituto da 

arbitragem para resolver a contenda. Nesse sentido, o novo dispositivo traça 

critérios claros – restringindo a arbitrabilidade das causas trabalhistas àquelas 

em que figuram como parte empregados que recebem o dobro do teto do 

benefício previdenciário fornecido no Regime Geral de Previdência Social, que 

em 2021 equivale a R$ 12.867,14171.  

 

Além disso, condiciona-se a opção pela via arbitral à iniciativa do 

trabalhador para a eleição desta ou à expressa e inequívoca concordância deste, 

o que confere ao emprego do instituto no caso concreto o respeito à autonomia 

privada, sem que relegue a posição de relativa vulnerabilidade por ele ocupada.  

 

Dessa forma, em que pese a resistência de parte da doutrina juslaboral, 

observa-se na jurisprudência dos tribunais regionais do trabalho uma mudança 

do panorama atinente à aplicabilidade da arbitragem nos conflitos individuais, de 

forma a reconhecer a validade da opção pela via arbitral nesses casos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171 Art. 2º da PORTARIA SEPRT/ME Nº 477/2021 - A partir de 1º de janeiro de 2021, o salário de 
benefício e o salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), nem 
superiores a R$ 6.433,57 (seis mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos). 
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