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ABSTRACT

The authors aim to deepen some reflections on the use of 
arbitration in labor disputes.  
In their opinion, arbitration should not be considered as an 
unrestricted alternative to state jurisdiction, not only due to 
the limits establisthed by Act 9,307/96, but also to peculiarities 
specifying labor law.  
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RESUMO

Objetivam aprofundar algumas reflexões concernentes à utiliza-
ção da arbitragem em matéria trabalhista.
Consideram que a arbitragem não pode ser vista como alter-
nativa irrestrita à jurisdição estatal, não só devido aos limites 
traçados pela Lei n. 9.307/96, mas também em decorrência das 
peculiaridades que distinguem o direito trabalhista.
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[...] a experiência acabou por demonstrar que 
a arbitragem jamais poderia substituir a atividade 

jurisdicional protagonizada pelo Estado.
De outra parte, os entusiastas extremados da arbitragem, 

que viam no instituto a panacéia para os males de que pade-
ce o Poder Judiciário, tiveram oportunidade de diminuir seu

 ardor, acomodando-se às limitações que a realidade impõe.

(Carlos Alberto Carmona, Arbitragem e processo)

1 INTRODUÇÃO

A Lei n. 13.467/2017 não trouxe apenas reformas conjun-
turais, como as anteriormente ocorridas de maneira pontual na 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, mas veio provocar al-
terações estruturais significativas tanto em relação ao direito ma-
terial quanto ao processual, culminando com uma série de mo-
dificações no ordenamento jus laboral1.

O propósito deste artigo é enfrentar o desafio de analisar uma 
das mudanças mais controvertidas da atualidade, que consiste na 
utilização da arbitragem nas relações individuais de trabalho, fazen-
do algumas reflexões com o escopo de contribuir para o debate.

2 A CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA NO DIREITO DO TRABALHO

A discussão acerca da possibilidade de resolução dos con-
flitos individuais fora da órbita estatal não é nova para o Direito 
do Trabalho. A regulamentação das Comissões de Conciliação 
Prévia (CCP), instituída pela Lei n. 9.958/2000, ao inserir os arts. 
625-A a 625-H na CLT, deu um passo neste sentido, mas não 
atingiu os resultados esperados.

A nova Lei 13.467/2017 veio ampliar o leque destas possibi-
lidades ao disciplinar novos institutos, entre os quais podem ser 
destacados: a homologação de acordo extrajudicial (arts. 652, 
al. f, e 855-B a 855-E da CLT); a quitação anual de obrigações 
trabalhistas (art. 507-B da CLT); a quitação plena e irrevogá-
vel dos direitos decorrentes da relação empregatícia decorrente 
da adesão à Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada (art. 
477-B da CLT), que encontra respaldo no entendimento firmado 
quando do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 590.415/
SC pelo Supremo Tribunal Federal – STF2.

Neste cenário, merece destaque a positivação da possibili-
dade de adoção da arbitragem nas relações individuais de tra-
balho, agora prevista no art. 507-A da CLT, ante a complexidade 
de seus efeitos, o que torna necessária a discussão a fim de que 
possam ser devidamente compreendidos.

3 A ARBITRAGEM VIOLA O DIREITO FUNDAMENTAL 

DE ACESSO À JUSTIÇA?

O fundamento, utilizado pelos que alegam a inconsti-
tucionalidade da arbitragem nas relações de trabalho, con-
siste em defender que sua instituição viola o direito funda-
mental à jurisdição estatal, disposto expressamente no art. 
5º, inc. XXV, da CF/88, ao dispor que: Art. 5º - Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos se-

guintes: [...] XXXV - a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

A instituição da arbitragem, como uma das modalidades 
de heterocomposição de litígios, sempre foi objeto de acirra-
da controvérsia. Nesse sentido os debates no Supremo Tribunal 
Federal – STF por ocasião do julgamento da constitucionalidade 
da Lei 9.307/1996, que rege a matéria3. A decisão concentrou 
sua ratio decidendi no reconhecimento da validade do cidadão 
optar em não acessar à jurisdição estatal 

Como bem explica Gustavo Tepedino, a partir da 
Constituição de 1988, sendo bastante acentuado na década 
de 1990, interpretou-se a ampliação da justiça estatal como 
uma expressão do exercício da cidadania. Ademais, deba-
teu-se no mundo inteiro, e especialmente na Europa, acerca 
da legitimidade da subtração de parte do poder do Estado 
para dirimir conflitos privados. Nessa direção, chegou-se a 
atribuir o crescimento da arbitragem à onda neoliberal, a 
retirar do Estado a função que lhe é essencial, de prestar 
jurisdição. (TEPEDINO, 2009, p. 159)

Neste cenário, a questão da arbitragem envolve notó-
rias preocupações, principalmente em decorrência do cha-
mado “efeito negativo” que, conforme explica Luis Olavo 
Baptista, consiste no afastamento da competência do juízo 
estatal sobre a matéria objeto de conflito (BAPTISTA, 2011, 
p. 137-138). O julgamento do Supremo Tribunal Federal 
sobre a constitucionalidade da Lei 9.307/1996 enfrentou 
esta controvérsia, em face do princípio constitucional da 
inafastabilidade da jurisdição estatal, previsto no art. 5º, 
XXXV, da Constituição Federal de 1988. Os debates concen-
traram-se, principalmente, em avaliar se os efeitos conferi-
dos pela nova lei à cláusula compromissória representavam 
renúncia, em abstrato, ao exercício da garantia constitucio-
nal do direito de ação, o que seria inconstitucional e pode-
ria abrir espaços para a reintrodução do instituto da arbitra-
gem obrigatória na legislação nacional. 

Porém, a compulsoriedade da arbitragem não encontra 
eco em nosso ordenamento por colidir com o princípio da 
autonomia da vontade que alicerça o instituto da arbitragem 
no direito brasileiro. Ademais, considerando os direitos fun-
damentais albergados pela Constituição Federal de 1988, a 
lei não pode impor ao cidadão o afastamento da jurisdição, 
que não pode ser deduzido, imaginado, intuído ou esten-
dido (CARMONA, 2009, p. 83). Por conta disso, era preciso 
que o exercício da liberdade de contratar do indivíduo fosse 
assegurado de maneira plena, o que levou o STF a considerar 
que a possibilidade de arbitragem prevista pela Lei 9.307/96 
é constitucional desde que limitada às matérias atinentes 
a direitos patrimoniais disponíveis, como determina a Lei 
9.307/96, em seu artigo 1º. (TEPEDINO, 2009, p. 158)

4 A ARBITRAGEM E OS MEIOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS – UMA 

PERSPECTIVA DOS CONFLITOS TRABALHISTAS

Tradicionalmente, como regra geral, a doutrina jurídica deli-
neia três formas de solução de conflitos: a autotutela ou autode-
fesa, a autocomposição e a heterocomposição.

A primeira seria a chamada “autotutela”, também deno-
minada por Antonio Carlos de Araujo Cintra, Ada Pellegrini 
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Grinover e Cândido Rangel Dinamarco 
de “autodefesa”, que consiste no exer-
cício da sua própria vontade median-
te seus próprios critérios e decisões, 
sem a interposição de órgãos ou pes-
soas imparciais independentes e de-
sinteressadas. (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2001, p. 21)

Complementam os referidos auto-
res que são fundamentalmente dois 
os traços característicos da autotutela: 
a) ausência de juiz distinto das partes; 
b) imposição da decisão por uma das 
partes à outra. (IDEM)

Para ilustrar essa modalidade de 
solução de conflito, pode-se citar a legí-
tima defesa e o desforço imediato e, no 
caso específico do direito do trabalho 
os institutos da greve4 e do lockout5.

A segunda modalidade descri-
ta seria a autocomposição, que, con-
forme ensinam Antonio Carlos de 
Araujo Cintra, Ada Pellegrini Grinover 
e Cândido Rangel Dinamarco, é a solu-
ção em que: uma das partes em confli-
to, ou ambas, abrem mão do interesse 
ou de parte dele. São três as formas 
de autocomposição (as quais, de cer-
ta maneira, sobrevivem até hoje em 
referência aos interesses disponíveis): 
a) desistência (renúncia à pretensão); 
b) submissão (renúncia à resistência 
oferecida à pretensão); c) transação 
(concessões recíprocas). Todas essas 
soluções têm em comum a circunstân-
cia de serem parciais – no sentido de 
que dependem da vontade e da ativi-
dade de uma ou de ambas as partes 
envolvidas. (IDEM, grifos no original)

São exemplos de autocomposi-
ção, de maneira unilateral, a desistên-
cia e a submissão pelo reconhecimen-
to do direito da parte contrária e, de 
maneira bilateral, a transação. No di-
reito do trabalho, especificamente o 
Acordo Coletivo e Convenção Coletiva6, 
Comissão de Conciliação Prévia (CCP) 
e Mediação7.

E, por fim, a modalidade da hetero-
composição, na qual as partes recorrem 
para uma solução imparcial proferida 
por terceiros de confiança e com conhe-
cimento para resolver o conflito mate-
rial. Da evolução dessa modalidade, e na 
esteira do surgimento do Estado moder-
no, adveio a primazia da jurisdição esta-
tal, que dota o Estado da capacidade [...] 

de decidir imperativamente e impor de-
cisões de forma a pacificar o conflito so-
cial (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 
2001, p. 24-25). São exemplos dessa 
modalidade o processo judicial e a arbi-
tragem8 e, no caso específico do direito 
do trabalho, o dissídio individual e o dis-
sídio coletivo.

Com relação à arbitragem, cabe 
anotar que foi objeto de bastante deba-
te a natureza jurídica do instituto da ar-
bitragem, que se desenvolveu em torno 
de três correntes, como explica Selma 
Maria Ferreira Lemes: A natureza jurídi-
ca da arbitragem é tema controvertido. 
A doutrina desenvolveu três correntes 
possíveis: a contratual, a jurisdicional 
e a híbrida. Contratual, no sentido de 
que nasce de uma convenção firmada 
pelas partes e os poderes dos árbitros 
derivam dessa autorização. Para os 
que defendem a característica jurisdi-
cional, enaltecem o resultado, que é o 
julgamento por um terceiro imparcial 
que define a controvérsia. E a natu-
reza híbrida, que em nosso entender 
melhor se coaduna com a arbitragem, 
ressalta ser ela contratual na fonte, 
mas jurisdicional no objeto. (LEMES, 
2007, p. 60-61, grifos nossos) 

Por envolver a atuação de um ter-
ceiro para dirimir o conflito, a arbitra-
gem foi inserida no ordenamento ju-
rídico como uma das modalidades de 
heterocomposição.

5 NATUREZA JURÍDICA DA DECISÃO 

PROFERIDA NA ARBITRAGEM

A decisão proferida na arbitragem é 
reconhecida, pelo Código de Processo 
Civil, como título executivo judicial, os 
termos de seu art. 515, inc. VII: Art. 515. 
São títulos executivos judiciais, cujo cum-
primento dar-se-á de acordo com os arti-
gos previstos neste Título: [...] VII - a sen-
tença arbitral.

Tal fato indica o reconhecimento 
normativo da arbitragem como espécie 
de jurisdição9 não estatal, nos termos do 
art. 15 do CPC/2015, aplicável ao proces-
so do trabalho, bem como já disposto na 
Lei de Arbitragem (Lei n. 9.307/1996) em 
seu art. 1810.

6 AS FORMAS DE ESTIPULAÇÃO 

DA ARBITRAGEM

A convenção de arbitragem é um ne-

gócio jurídico bilateral ou plurilateral pelo 
qual as partes acordam em afastar a juris-
dição estatal e submeter os litígios, futu-
ros ou presentes, de cunho patrimonial, 
oriundos de relações jurídicas, contratuais 
ou extracontratuais, à arbitragem11.

A Lei de Arbitragem prevê, em seu art. 
3º, duas formas de convenção de arbitra-
gem: a cláusula compromissória e o com-
promisso arbitral12. Esse dualismo de for-
mas da convenção de arbitragem seguiu o 
modelo francês de 1981 e se deve, como 
explica Carlos Alberto Carmona, ao enten-
dimento anterior à entrada em vigor da 
Lei n. 9.307/1996, de que a cláusula com-
promissória era mera promessa (pacto de 
contrahendo), não tendo poder suficiente 
para afastar a competência do juiz toga-
do. Assim, a Lei de 1996 buscou pôr fim 
a este entendimento, conferindo eficácia 
e efetividade à cláusula compromissória 
(CARMONA, 2009, p. 77). 

A cláusula compromissória disciplina-
da no art. 4º da Lei 9.370/199613 é a mo-
dalidade avençada no bojo de um contra-
to, via de regra estabelecida no ato inicial 
de contratação, estabelecendo a forma de 
solução das controvérsias futuras oriundas 
daquela relação contratual específica14.

Já compromisso arbitral (CARMONA, 
2009, p. 183-192)15, previsto no art. 9º 
da referida lei16, é acordado após o sur-
gimento de um conflito concreto, sendo 
que o art. 10 estabelece todos os elemen-
tos essenciais à existência do compromis-
so arbitral, tais como: a devida qualifica-
ção das partes litigantes; a identificação e 
qualificação dos árbitros indicados, ou, se 
for o caso, da entidade à qual as partes 
delegaram a indicação dos árbitros, a ma-
téria objeto da arbitragem, e o lugar em 
que será proferida a sentença arbitral17.

7 A ARBITRAGEM NO DIREITO 

TRABALHISTA

Na área trabalhista, a doutrina tradi-
cional identifica três formas de solução de 
conflitos, com seus exemplos respectivos:

Autotutela18: (i) Greve19 e (ii) 
Lockout20;

Autocomposição21: (i) unilateral: re-
conhecimento do direito da parte con-
trária; (ii) bilateral: (a) Acordo Coletivo 
e Convenção Coletiva; (b) Comissão de 
Conciliação Prévia (CCP); (c) Mediação22, 23.

Heterocomposição24: (i) Dissídio 
individual; (ii) Dissídio coletivo; (iii) 
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Arbitragem no dissídio coletivo e, agora, (iv) arbitragem no dis-
sídio individual.

A arbitragem é uma das modalidades de heterocomposi-
ção de litígios, já que requer a atuação de terceiro para solucio-
nar a questão conflituosa.

A lei constitucional prevê expressamente a utilização da arbi-
tragem nas relações coletivas, conforme dispõe o art. 114, §§ 1º 
e 2º: Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 

[...] §1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão 
eleger árbitros.

§2º Recusando-se qualquer das partes à negociação cole-
tiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acor-
do, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo 
a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as dispo-
sições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 
convencionadas anteriormente. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional n. 45, de 2004)

Os termos, em que assim foi instituída, respaldavam a inter-
pretação de que a arbitragem seria admitida apenas nos dissí-
dios coletivos do trabalho. Não havia possibilidade de aplicação 
da arbitragem nos dissídios individuais, como foi reforçado pe-
las razões de veto ao § 4º do art. 4º da Lei 13.129/201525. 

Apesar de não ser novo26, o tema não vinha sendo ob-
jeto de maiores aprofundamentos entre as inúmeras dis-
cussões travadas ao longo dos anos. Entretanto, agora pas-
sa a ser enfrentado, ante sua positivação na CLT pela Lei 
13.467/2017, que promoveu a reforma trabalhista, inserindo 
o art. 507-A que veio mudar radicalmente este cenário, ao 
possibilitar a arbitragem nas relações individuais de trabalho 
in verbis: Art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho 
cuja remuneração seja superior a duas vezes o limite má-
ximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compro-

missória de arbitragem, desde que por iniciativa do empre-
gado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos 
previstos na Lei no 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

Portanto, o novo preceito veio admitir a implementação da 
arbitragem nos conflitos individuais de trabalho, desde que pre-
enchidos os seguintes requisitos:

 (i) Iniciativa do empregado ou mediante a sua concordân-
cia expressa.

(ii) A exigência de que o empregado receba remuneração 
superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os be-
nefícios do Regime Geral de Previdência Social.

(iii) A possibilidade de pactuação mediante cláusula com-
promissória nos termos da Lei 9.307/96.

Embora não se possa deixar de reconhecer que a remune-
ração referida é diferenciada, considerando os padrões salariais, 
a instituição da arbitragem mediante cláusula compromissória, 
que é instituída no ato da contratação, provoca relevantes preo-
cupações, ante a disparidade de armas dos contratantes. 

Destarte, as peculiaridades das relações individuais trabalhis-
tas podem suscitar novamente a questão da constitucionalidade, 
principalmente em razão do caráter protetivo da legislação e da 
assimetria no poder de barganha entre as partes envolvidas.

Na doutrina trabalhista27 há posições divergentes acerca da 
constitucionalidade da nova previsão legal, o que torna neces-
sário aprofundar a reflexão sobre a extensão e o alcance do dis-
posto no art. 507-A da CLT.

8 POSSIBILIDADES DE UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM NO DIREITO 

DO TRABALHO APÓS A LEI N. 13.467/2017

De início, há que se sublinhar a diversidade entre os textos 
do art. 507-A e 444, parágrafo único, da CLT28, que trazem para 
a legislação laboral uma novel figura de trabalhador, que a dou-
trina passou a denominar de “hipersuficiente”:

Art. 507-A da CLT Art. 444, parágrafo único, da CLT

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 na Lei no 9.307, de 23 de setembro de 
1996. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

Art. 444 – As relações contratuais de trabalho podem ser 
objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo 
quanto não contravenha às disposições de proteção ao 
trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis 
e às decisões das autoridades competentes.

Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o 
caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no art. 
611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e 
preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso 
de empregado portador de diploma de nível superior 
e que perceba salário mensal igual ou superior a duas 
vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. (Incluído pela Lei n. 13.467, de 2017)
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Tem-se, portanto, distinção relevante 
na caracterização do empregado hipersu-
ficiente, pois, para fins de arbitragem não 
se exige que seja portador de diploma de 
nível superior.

O fato de se tratar de trabalhador 
que recebe salário diferenciado, por si só, 
não elide a notória assimetria de poder 
de negociação existente entre as partes 
no ato da contratação, situação que per-
manece durante a vigência do contrato 
de trabalho, uma vez que pautado pela 
subordinação do empregado e exercício 
do jus variandi pelo empregador.

Acrescente-se que a inserção da 
cláusula compromissória não é um ato 
singelo, ante as consequências que de-
sencadeia e os efeitos que provoca, en-
volvendo também várias deliberações 
quanto ao próprio procedimento arbitral, 
conforme dispõe a Lei n. 9.307/96. 

Neste cenário, haveria espaço para 
atuação dos sindicatos?

9 A QUESTÃO DA ARBITRABILIDADE 

SUBJETIVA

Há tempos tem-se fixado posição – 
não pacífica, posto existirem decisões em 
sentido contrário29 – no sentido de não se 
admitir a arbitragem nas questões envol-
vendo a relação individual do trabalho.

O tema, contudo, passará a ser no-
vamente discutido, ante a previsão conti-
da no art. 507-A da CLT, que positivou o 
instituto, prevendo expressamente a pos-
sibilidade de sua utilização nas relações 
individuais de trabalho. Na doutrina30, no-
tam-se posições ainda divergentes acerca 
da constitucionalidade desta nova previ-
são legal, assim ampliando a controvérsia.

Analisando os textos legais, vê-se 
que o legislador achou pertinente per-
mitir que empregados individuais qua-
lificados gozassem de maior autonomia 
negocial e adotassem a via arbitral como 
forma de solução de litígios. Ressalte-se 
que esse também parece ter sido o ra-
cional da tentativa de reforma da Lei de 
Arbitragem de 2015 no que concerne à 
arbitragem trabalhista, que, ao incluir a 
possibilidade de adoção por determina-
dos trabalhadores, circunscreveu qual 
grupo teria esse direito. 

Tendo em vista a natureza contratual 
da adoção da arbitragem, a questão da 
capacidade das partes, que estariam ap-
tas a exercer essa declaração de vontade, 

sempre esteve no rol das principais preo-
cupações do legislador, como demonstra 
o caput do art. 1º da Lei de Arbitragem 
(9.307/1996): Art. 1º - As pessoas capa-
zes de contratar poderão valer-se da ar-
bitragem para dirimir litígios relativos a 
direitos patrimoniais disponíveis. É a cha-
mada “arbitrabilidade subjetiva”. 

Em matéria trabalhista, esta questão 
também esteve presente quando o art. 
507-A da CLT passou a exigir, além da ca-
pacidade civil, o atendimento de certos re-
quisitos para configurar a capacidade nego-
cial do empregado, ante as peculiaridades 
da relação trabalhista. Por conta disso, o 
legislador estabeleceu que só poderia op-
tar por essa via jurisdicional o trabalhador 
que tenha certa capacidade financeira e in-
formacional para melhor compreender as 
consequências da decisão tomada. 

Contudo, esta estipulação, por si só, 
não elimina as dúvidas que envolvem a 
utilização da arbitragem nos contratos in-
dividuais de trabalho.

10 A ATUAÇÃO DOS SINDICATOS E A 

ARBITRABILIDADE SUBJETIVA

Conforme anteriormente mencio-
nado, uma das grandes repercussões 
da adoção da arbitragem é o chamado 
“efeito negativo”, que consiste no afasta-
mento da jurisdição estatal sobre a con-
trovérsia. Contudo, como bem alerta Luis 
Olavo Baptista, este afastamento não é 
absoluto, dependendo dos limites im-
postos pela cláusula de arbitragem31. 

Como o art. 507-A da CLT veio per-
mitir a estipulação da arbitragem apenas 
pela instituição de cláusula compromis-
sória, é necessário analisar os limites em 
que pode ser pactuada.

Neste sentido, considerando o jul-
gamento da constitucionalidade da Lei 
9.307/1996, passa a ser necessário 
compreender nuances da relação jurí-
dica subjacente.

Isso porque a escolha da via arbitral 
envolve questões sobre o processo arbi-
tral, que não podem ser deixadas para a 
escolha discricionária de uma das partes, 
que detém melhores condições para tan-
to, ante a influência que tais deliberações 
fatalmente provocarão nos próprios ter-
mos da decisão arbitral.

E, aqui, imprescindível destacar a di-
ferença significativa do processo arbitral 
com o processo estatal, que merece re-

flexão mais aprofundada pela doutrina 
trabalhista, ante o necessário respeito pe-
los princípios do direito processual, não 
por qualquer lei processual (CARMONA, 
2010, p. 179). Isto porque o ordenamen-
to jurídico laboral estabelece uma série 
de restrições de natureza cogente, que 
não podem ser desconsideradas pe-
las partes, nem mesmo pelos árbitros 
(TEPEDINO, 2009, p. 168). 

Por outro lado, imperioso reconhe-
cer que um dos principais atrativos para 
a utilização da arbitragem é a possibili-
dade de obter maior celeridade na de-
cisão do conflito, ante a implementação 
de um procedimento mais simplificado, 
priorizando a análise do direito material 
subjacente, sem que isso signifique fal-
ta de atenção com os pressupostos que 
garantam a segurança jurídica. Carlos 
Alberto Carmona explica, de maneira 
bastante clara, essa tensão: a tão de-
cantada flexibilidade do procedimen-
to arbitral não significa permitir-se aos 
julgadores um julgamento frouxo, des-
conectado das regras de direito mate-
rial que as partes querem ver aplicadas 
(CARMONA, 2010, p. 179). 

Neste contexto, considerando as pe-
culiaridades do direito trabalhista, rele-
vante a contribuição que os sindicatos 
podem conferir à configuração da arbi-
tragem, no que se refere à fixação das re-
gras procedimentais.

Isso porque a fixação das regras pro-
cedimentais, que devem ser observadas 
na arbitragem, detém notória importân-
cia. Entre elas, podem ser destacadas: a 
escolha da entidade que fará a arbitra-
gem, o local em que será proferida a sen-
tença arbitral, a discriminação de balizas 
que deverão ser observadas pelo árbitro, 
a identificação, os critérios de qualifica-
ção e o processo de escolha do árbitro, 
a formação de uma lista de árbitros tec-
nicamente preparados para resolver con-
flitos que são peculiares e específicos de 
uma determinada categoria, a forma de 
remuneração do árbitro, a fixação da res-
ponsabilidade do árbitro, entre outros.

Portanto, não só é possível, mas de-
sejável a inserção destes requisitos em 
acordos ou convenções coletivas, com 
ampla participação dos sindicatos, tanto 
da categoria profissional, quanto da eco-
nômica, a fim de conferir maior seguran-
ça e transparência no procedimento.
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11 A QUESTÃO DA ARBITRABILIDADE OBJETIVA

A arbitrabilidade objetiva foi prevista no art. 1º da Lei de 
Arbitragem, ao estabelecer que apenas os direitos patrimoniais 
disponíveis podem ser submetidos à jurisdição arbitral. 

A questão afeta à disponibilidade dos direitos trabalhistas 
sempre foi controvertida. Diante disso, quais seriam os limites 
da arbitragem? Os sindicatos poderiam ter alguma atuação nes-
te sentido?

12 A ATUAÇÃO DOS SINDICATOS E A 

ARBITRABILIDADE OBJETIVA

Não há dúvida que no momento atual a forma de atuação dos 
sindicatos vem passando por severa crise. Entretanto, é preciso res-
saltar que os sindicatos são imprescindíveis ao regime democrático, 
restando inafastável a constatação de que a nova Lei 13.467/2017 
veio abrir novas oportunidades para a atuação sindical.

Nesta esteira e, considerando as peculiaridades e especifi-
cidades de cada categoria, a possibilidade de fixar, em acordo/
convenção coletiva, um rol de matérias passíveis de decisão ar-
bitral em muito contribuiria para evitar desvirtuamentos na uti-
lização deste instituto. 

O art. 611-A, também inserido na CLT pela Lei 13.467/2017, 
pode atuar como diretriz ao indicar a possibilidade de solução 
negocial em matérias como jornada de trabalho, cumprimento 
do regulamento empresarial, remuneração por produtividade, 
remuneração por desempenho individual, pagamento de prê-
mios de incentivo em bens ou serviços, participação nos lucros 
ou resultados da empresa. Portanto, tais critérios também po-
deriam ser considerados para balizar a arbitragem nas relações 
individuais de trabalho, além de outros que os sindicatos repu-
tem ser de interesse peculiar da categoria específica.

Por outro lado, considerando que só podem ser objeto de 
arbitragem os direitos patrimoniais disponíveis, não há dúvida 
de que estabelecer quais matérias não podem ser objeto de ar-
bitragem também suscitará intenso debate.

Neste cenário, alguns subsídios podem ser trazidos pelo art. 
611-B, também inserido na CLT pela Lei 13.467/2017, ao carac-
terizar, como objeto ilícito, a supressão ou redução de direitos 
como anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 
recebimento de seguro-desemprego, em caso de desemprego 
involuntário, valor dos depósitos mensais e da indenização res-
cisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); re-
cebimento de salário mínimo, valor nominal do décimo terceiro 
salário, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua re-
tenção dolosa; recebimento de salário-família, repouso semanal 
remunerado, remuneração do serviço extraordinário superior, 
no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal; núme-
ro de dias de férias devidas, gozo de férias anuais remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 
licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte 
dias; licença-paternidade nos termos da lei; aviso prévio propor-
cional ao tempo de serviço com duração de no mínimo trinta 
dias; adicional de remuneração para as atividades penosas, in-
salubres ou perigosos, igualdade de direitos entre o trabalhador 
com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Destarte, nos termos em que definida expressamente a ca-
racterização da ilicitude, por óbvio, não tem efeitos apenas para 
a celebração de acordo/convenção coletiva, devendo ser obser-
vada como baliza, também em relação às questões passíveis de 
submissão à arbitragem.

Necessário ressaltar, por importante, ser impossível a utili-
zação da arbitragem para solucionar conflitos afetos aos direitos 
extrapatrimoniais, o que inclui dano moral e dano existencial.

Descortina-se, assim, uma nova perspectiva para a atuação 
dos sindicatos cujos efeitos ainda são cedo para aquilatar.

13 A UTILIZAÇÃO DA ARBITRAGEM PARA AS HIPÓTESES DE 

IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO

Tem-se na jurisprudência, atualmente, posição no sentido 
de não admitir o pleno exercício da jurisdição brasileira quando 
se encontrar no polo passivo da demanda estado estrangeiro ou 
organismo internacional.

Para tanto, faz-se uma breve digressão, da qual a Apelação 
Cível n. 9.696-3-SP32, julgada pelo STF, é marco fundamental.

Anteriormente ao entendimento fixado pelo julgado supra, 
tinha-se como parâmetro a tese da imunidade absoluta, isto é, 
eram os entes de Direito Público Externo absolutamente imunes 
à jurisdição nacional, independentemente da natureza do ato/
contrato realizado. Tal critério continua a ser observado quanto 
aos organismos internacionais, em relação aos quais permane-
ce a imunidade de jurisdição.

Contudo, fixou-se, no referido julgado, tese diversa, qual 
seja, da imunidade relativa de jurisdição, pela qual a distinção 
entre atos de império (ius imperii) e atos de administração (ius 
gestionis) passou a ser relevante, e apenas os primeiros – atos 
de império – se submeteriam à imunidade de jurisdição.

Já quanto à possibilidade de execução, dúvidas existem, a 
despeito da posição hoje predominante nos tribunais. Carlos 
Henrique Bezerra Leite33 refere-se à impossibilidade de dar 
cumprimento forçado às decisões proferidas pelos tribunais 
brasileiros quando o polo passivo da demanda for integrado 
por ente de direito público externo. É a tese de que esse ente 
apenas se submeteria aos atos executórios caso assim concorde 
ou assim esteja previsto em tratado internacional34, haja vista 
questões internacionais atinentes à reciprocidade e aos usos e 
costumes35, diretriz dominante nos tribunais36. No que se refere 
aos organismos internacionais, tem-se posição no sentido de 
ser ampla a imunidade de jurisdição37.

Portanto, nesse contexto revela-se sustentável constatar, que 
a arbitragem pode ser utilizada em conflitos não sujeitos à juris-
dição brasileira – em razão da imunidade absoluta que osten-
tam organismos internacionais ou da imunidade de execução 
em relação aos Estados estrangeiros, conforme evidenciado no 
paradigmático julgamento 5.206-7, proferido pelo STF. Referida 
posição, contudo, até agora tem encontrado óbice na jurispru-

A questão afeta à disponibilidade dos direitos 
trabalhistas sempre foi controvertida. Diante 
disso, quais seriam os limites da arbitragem? 

 Os sindicatos poderiam ter alguma  
atuação neste sentido?
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dência do Tribunal Superior do Trabalho: 
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS 
REGIDOS PELA LEI N. 11.496/2007. 
ORGANISMO INTERNACIONAL. 
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. Trata-se 
de discussão sobre a incidência da imu-
nidade de jurisdição de organismo in-
ternacional. O Regional acolheu a pre-
liminar de convenção de arbitragem e 
extinguiu o processo, sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 267, inci-
so VII, do CPC/73. A Turma, por sua vez, 
aplicou o entendimento da Orientação 
Jurisprudencial n. 416 da SbDI-1 desta 
Corte, reconhecendo a imunidade abso-
luta de jurisdição da reclamada e, por 
fundamento diverso do adotado pelo 
Regional, extinguiu o processo, sem re-
solução do mérito, conforme artigo 267, 
inciso IV, do CPC/73. Os arestos trans-
critos não revelam divergência jurispru-
dencial específica, nos termos do item I 
da Súmula n. 296 desta Corte, uma vez 
que a premissa fática do caso concre-
to é diversa dos julgados paradigmas.  
Também não há falar em contrariedade 
à Orientação Jurisprudencial n. 416 da 
SbDI-1 do TST. Com efeito, a jurisprudên-
cia desta Corte, inicialmente, inclinou-se 
no entendimento de que a imunidade 
de jurisdição dos organismos interna-
cionais seria relativa, restringindo-se aos 
atos de império praticados, dentre os 
quais não se inserem aqueles relativos à 
legislação do trabalho. Posteriormente, 
esta Corte superior, por meio da SbDI-1, 
revendo o posicionamento anteriormen-
te adotado, ao apreciar os Embargos em 
Embargos de Declaração em Recurso de 
Revista n. 900/2004-019-10-00.9, unifor-
mizou o entendimento quanto à imuni-
dade de jurisdição dos organismos in-
ternacionais, deixando assentado que 
esses gozam de imunidade absoluta, 
pois, diferentemente dos Estados es-
trangeiros, a imunidade de jurisdição 
não encontra amparo na praxe interna-
cional. Decorre, sim, de expressa previ-
são em norma internacional, de sorte 
que sua não observância representa-
ria, em última análise, a quebra de um 
pacto internacional. Além disso, consig-
nou ser inviável a relativização da imu-
nidade dos organismos internacionais 
com base no critério adotado em rela-
ção aos Estados estrangeiros pautado 
na distinção entre atos de império e de 

gestão, pois esses entes, por não serem 
detentores de soberania, elemento típi-
co dos Estados, nem sequer são capazes 
de praticar atos de império. Esta Corte, 
com vistas a pacificar o entendimento 
quanto à matéria, editou a Orientação 
Jurisprudencial n. 416 da SbDI-1, 
nos seguintes termos: “IMUNIDADE 
DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO OU 
ORGANISMO INTERNACIONAL. As or-
ganizações ou organismos internacio-
nais gozam de imunidade absoluta 
de jurisdição quando amparados por 
norma internacional incorporada ao 
ordenamento jurídico brasileiro, não 
se lhes aplicando a regra do Direito 
Consuetudinário relativa à natureza 
dos atos praticados. Excepcionalmente, 
prevalecerá a jurisdição brasileira na hi-
pótese de renúncia expressa à cláusula 
de imunidade jurisdicional”. Ressalta-
se que o Tribunal Pleno desta Corte, 
em sessão realizada em 23/5/2016, 
no julgamento do Processo n. E-RR- 
61600-41.2003.5.23.0005, constatando 
que a iminente decisão da Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais 
do Tribunal Superior do Trabalho, como 
órgão fracionário do Tribunal, viria a su-
fragar tese contrária àquela inscrita na 
Orientação Jurisprudencial n. 416 da 
SbDI-1, admitiu o procedimento de re-
visão da jurisprudência uniformizada do 
Tribunal, nos termos do artigo 158 do 
RITST, quanto ao tema “IMUNIDADE DE 
JURISDIÇÃO - PROGRAMA DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO 
- PNUD/ONU”, e decidiu, por unanimi-
dade, manter os termos da Orientação 
Jurisprudencial n. 416 da SbDI-1 desta 
Corte em que se uniformizou o enten-
dimento acerca da imunidade de juris-
dição dos organismos internacionais. 
Nesse contexto, não se verifica, na deci-
são da Turma, indevida aplicação do en-
tendimento consagrado na Orientação 
Jurisprudencial n. 416 da SBDI-1 desta 
Corte, uma vez que a imunidade de juris-
dição constitui requisito negativo do pro-
cesso, matéria de ordem pública, cuja 
apreciação antecede o mérito e pode 
ser arguida em qualquer momento pro-
cessual e grau de jurisdição. Importante 
salientar que a coisa julgada é um efeito 
da decisão de mérito e não alcança de-
cisão que conclui pela inobservância dos 
requisitos processuais, como aconteceu 

na hipótese dos autos com a prolação 
da sentença, pelo que se conclui que a 
Turma não ofendeu o instituto ao aplicar 
o entendimento da referida Orientação 
Jurisprudencial. Também não se cons-
tata reformatio in pejus na decisão da 
Turma, uma vez que, assim como a de-
cisão regional, determinou a extinção do 
processo sem resolução do mérito, ain-
da que por fundamento diverso, o que 
não caracteriza medida mais gravosa 
ao recorrente do que aquela conferida 
pelo julgado impugnado. Ressalte-se, 
ainda, que a questão relativa à imuni-
dade de jurisdição foi devidamente pre-
questionada na decisão regional, tanto 
que o entendimento adotado na Corte a 
quo, foi o de afastar o referido privilégio 
aos organismos internacionais. Desse 
modo, verifica-se que a Turma aplicou 
corretamente o entendimento consubs-
tanciado na Orientação Jurisprudencial 
n. 416 da SbDI-1 desta Corte, razão pela 
qual não há falar em ofensa ao verbete. 

Agravo desprovido.
Agora, ante o disposto no art. 507-

A, inserido na CLT pela Lei 13.467/2017, 
abre-se a possibilidade de aplicação da 
arbitragem em questões alcançadas pela 
imunidade de jurisdição, de modo a per-
mitir tutela mais efetiva dos direitos do 
trabalhador brasileiro.

14 A IMPORTÂNCIA DA BOA-FÉ

Ao comentar o art. 27 da Lei 
9.307/96, Carlos Alberto Carmona (2009, 
p. 375) ressalta a importância de evitar o 
dolo processual, que atinge tanto o abu-
so do direito de demandar como o com-
portamento escuso durante o processo. 
Assim será abusivo o comportamento da 
parte que faça instaurar arbitragem por 
mero espírito emulativo, por capricho ou 
por conta de erro grosseiro (seja quanto 
à interpretação do fato, seja quanto ao 
entendimento do direito).

Também chama atenção para a ne-
cessidade de cominar sanção nos termos 
previstos no Código de Processo Civil 
para a litigância de má-fé, quando a par-
te comportar-se durante o processo arbi-
tral de forma inconveniente, cabendo ao 
árbitro proceder a avaliação desta ocor-
rência no caso concreto.

Importante ressaltar que o CPC/2015 
alçou expressamente a boa-fé entre 
as normas fundamentais do processo, 
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como um dever legal a ser observado pelas partes, assim dis-
pondo expressamente, em seu art. 5º, aplicável por ser compa-
tível com o processo trabalhista.

Nesse passo, ao traçar comentários sobre o CPC/2015, Luiz 
Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 
(2015, p. 99) destacam que a ausência de boa-fé pode levar, 
conforme o caso, à ineficácia do ato processual contrário à 
boa-fé, à responsabilização por dano processual e inclusive à 
sanção pecuniária, disposições que também são aplicáveis ao 
procedimento arbitral. 

15 CONCLUSÕES

O objetivo deste artigo consistiu em aprofundar algumas 
reflexões concernentes à utilização da arbitragem em matéria 
trabalhista. Assim, procurou contribuir para que um debate mais 
abalizado possa superar tanto os extremismos de um entendi-
mento açodado, quanto a perfunctória visão sobre a aplicação 
deste instituto nas relações de trabalho38.

Isto porque há conflitos cuja solução depende do conheci-
mento de especificidades técnicas, abrangendo questões que 
nem sempre são explicitadas em toda sua amplitude nas peças 
de um processo submetido à jurisdição estatal. Por outro lado, 
ante as peculiaridades da relação individual de trabalho, a arbi-
tragem não pode ser adotada de forma ampla e irrestrita.

É preciso reconhecer que a arbitragem foi configurada 
como um mecanismo de solução adequada de controvérsias 
suscitadas em conflitos trabalhistas dotados de peculiaridades, 
ante relação material subjacente. Por isso, não pode ser consi-
derada alternativa irrestrita à jurisdição estatal, não só perante 
os limites traçados pela Lei n. 9.307/96, mas também em decor-
rência das peculiaridades que distinguem o direito trabalhista.

Por isso, a discrepância de poder entre as partes, que não é 
elidida pelo recebimento de remuneração diferenciada, aconse-
lha a atuação sindical mediante a inserção, em acordos e con-
venções coletivas, de cláusulas normativas que possam disci-
plinar o rito procedimental a ser adotado, além das matérias 
passíveis de submissão à solução arbitral, o que viria conferir 
maior segurança e transparência na operacionalização da arbi-
tragem na seara trabalhista. 

Neste cenário, a atuação com boa-fé objetiva se torna im-
prescindível para assegurar a preservação de direitos e os bons 
resultados na pacificação do conflito.

NOTAS
1  O cenário posto demonstra que a denominada reforma trabalhista 

não se resume à Lei n. 13.467/2017, conquanto tal diploma legislativo 
tenha feito modificações profundas no direito do trabalho, vez que di-
versas outras leis já tinham sido sancionadas nessa mesma toada de 
reformas. Como exemplos, pode-se citar a 13.103/2015 (lei do motorista 
profissional), LC 150/2015 (lei do doméstico), 13.352/2017 (lei do salão 
parceiro), 13.419/2017 (lei da gorjeta), 13.424/2017 (lei do radialista), 
13.429/2017 (lei que trata do trabalho temporário e prestação de servi-
ços/terceirização), 13.445/2017 (lei de migração) e 13.475/2017 (lei do 
aeronauta), que desencadearam relevantes repercussões no ordenamen-
to jurídico laboral, suscitando as mais diversas discussões na doutrina 
e jurisprudência. Diferentemente do que ocorreu em outros momentos, 
agora não se trata apenas de reformas pontuais e conjunturais, mas de 
alteração da própria estrutura sistêmica do edifício jurídico trabalhista. 
(GEMIGNANI; GEMIGNANI, 2017, p. 40)

2  O entendimento fixado no Acórdão proferido no Recurso Extraordinário 
(RE) 590415, alterou a interpretação conferida à Orientação Jurisprudencial 
(OJ) n. 270 da SBDI-1 do TST: PROGRAMA DE INCENTIVO À DEMISSÃO 
VOLUNTÁRIA. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS ORIUNDAS DO 
EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS (inserida em 27.09.2002). A 
transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho ante 
a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação 
exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. O TST possui, 
ainda, outras duas Orientações Jurisprudenciais acerca do tema, quais se-
jam: OJ n. 207 da SBDI-1 do TST: PROGRAMA DE INCENTIVO À DEMISSÃO 
VOLUNTÁRIA. INDENIZAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA (in-
serido dispositivo) - DJ 20.04.2005. A indenização paga em virtude de ade-
são a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à inci-
dência do imposto de renda; e, OJ n. 356 da SBDI-1 do TST: PROGRAMA DE 
INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). CRÉDITOS TRABALHISTAS 
RECONHECIDOS EM JUÍZO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (DJ 
14.03.2008). Os créditos tipicamente trabalhistas reconhecidos em juízo 
não são suscetíveis de compensação com a indenização paga em decor-
rência de adesão do trabalhador a Programa de Incentivo à Demissão 
Voluntária (PDV).
O Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal está assim ementa-
do: DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA 
INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS.
1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou 
com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos tra-
balhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de 
relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano.
2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, 
§ 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia libe-
ratória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de 
rescisão exclusivamente.
3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma 
situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de 
trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se 
encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual.
4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia 
coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompa-
nhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos 
de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção 
n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento 
dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam 
para a formulação das normas que regerão a sua própria vida.
5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões 
sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desliga-
mento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aque-
las que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. 
É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de 
preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso.
6. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão ge-
ral, da seguinte tese: A transação extrajudicial que importa rescisão do 
contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a 
plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de to-
das as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha 
constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem 
como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.

3  A decisão do STF ocorreu no julgamento do incidente de inconstituciona-
lidade de dispositivos da Lei n. 9.307/1996 em sede de agravo regimen-
tal em ação de homologação de sentença estrangeira contestada (SEC) 
n. 5.206-7, Reino da Espanha, DJU 19/4/2001, sendo o ministro relator 
Sepúlveda Pertence.

4  A doutrina clássica reconhece pacificamente na greve uma técnica auto-
defensiva. Com efeito, salvo no caso de falta de pagamento de salários 
atrasados, o assunto requer indagações, porque pela greve o trabalhador 
não obtém, na verdade, justiça com as próprias mãos. O que se pode é 
forçar o empregador a sentar-se à mesa e negociar com os representan-
tes dos trabalhadores as reivindicações formuladas, culminando ou não 
com a elaboração de instrumentos normativos (convenções ou acordos 
coletivos de trabalho, que constituem outro meio de solução de conflitos: 
a autocomposição). (MELO, 2009, p. 36)

5  O locaute é vedado pela Lei de Greve, Lei n. 7.783/1989, art. 17, que assim 
aduz: Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do 
empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendi-
mento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout). Parágrafo 
único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à 
percepção dos salários durante o período de paralisação.
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6  A autocomposição é uma técnica de solução de conflitos por ato volitivo das 
próprias partes, mediante ajustes. [...] Essa forma é composto pela negocia-
ção coletiva, pela mediação e pela conciliação. (MELO, 2009, p. 35)

7   Na mediação, existe a proposta de terceiro, mas as partes não estão 
obrigadas a aceitar. Assim, embora haja entendimento no sentido de 
que a mediação é uma forma de heterocomposição, trata-se, na rea-
lidade, de modalidade de autocomposição, pois, com a anuência das 
partes envolvidas, o mediador apenas sugere as formas de resolver o 
conflito, aproximando as partes para que alcancem a solução da con-
trovérsia, sem impor qualquer decisão. A mediação pode ocorrer no 
âmbito da Delegacia Regional do Trabalho (atualmente denominada 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, conforme Decreto 
6.340/2008), podendo-se defender a possibilidade de ser realizada tam-
bém pelo Ministério Público do Trabalho. (GARCIA, 2011, p. 1286)

8  [...] a heterônoma, consistente na solução estatal judicial e na arbitragem 
[...]. (MELO, 2009, p. 35)

9  Portanto, neste trabalho é adotada a tese no sentido de que o legislador, 
ao expressar que o ‘’árbitro é juiz de fato e de direito’’ (art. 18 da Lei 
9.307/1996), acolheu a natureza jurisdicional da arbitragem.  (FERREIRA, 
2017, p. 924)

10  Art. 18. O árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não 
fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário.

11  Carmona (2009, p. 79) explica que a convenção de arbitragem tem um 
duplo caráter: como acordo de vontades, vincula as partes no que se re-
fere a litígios atuais ou futuros, obrigando-os reciprocamente à submissão 
ao juízo arbitral; como pacto processual, seus objetivos são os de derro-
gar a jurisdição estatal, submetendo as partes à jurisdição dos árbitros. 
Portanto, basta a convenção de arbitragem (cláusula ou compromisso) 
para afastar a competência do juiz togado, sendo irrelevante estar ou não 
instaurado o juízo arbitral.

12  Art. 3º - 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.

13  Art. 4º. A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes 
em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que 
possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. § 1º A cláusula compro-
missória deve ser estipulada por escrito, podendo estar inserta no próprio 
contrato ou em documento apartado que a ele se refira. § 2º Nos contratos 
de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar 
a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a 
sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, 
com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.

14  Antes da Lei de Arbitragem de 1996, a cláusula compromissória era uma 
obrigação de fazer, constituindo-se em pacto preliminar, na qual as par-
tes se obrigavam a assinar compromisso arbitral havendo litígio. O seu 
descumprimento ensejava direito à indenização, assim a existência da 
cláusula compromissória não garantia o afastamento da jurisdição estatal. 
Importante ressaltar que a jurisprudência brasileira à época corroborava 
esse entendimento de que a existência da cláusula seria insuficiente para 
obstar o acesso das partes ao poder jurisdicional estatal. Este entendimen-
to só foi alterado depois da entrada em vigor da Lei 9.307, quando a cláu-
sula compromissória passou conferir eficácia própria.

15  O autor ensina haver debate entre os juristas nacionais e os juristas interna-
cionais, quanto à natureza do compromisso arbitral, se contrato, transação 
ou ato jurídico. O referido autor defende tratar-se de um contrato, uma 
vez que se encontra inserto no capítulo que trata das várias espécies de 
contrato no Código Civil. O art. 851 do Código Civil, o qual estabelece que 
é admitido compromisso, judicial ou extrajudicial, para resolver litígios 
entre pessoas que podem contratar.

16  Art. 9º. O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes 
submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser 
judicial ou extrajudicial. § 1º O compromisso arbitral judicial celebrar-se-á 
por termo nos autos, perante o juízo ou tribunal, onde tem curso a de-
manda. § 2º O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito 
particular, assinado por duas testemunhas, ou por instrumento público.

17  Art. 10. Constará, obrigatoriamente, do compromisso arbitral: I - o nome, 
profissão, estado civil e domicílio das partes; II - o nome, profissão e do-
micílio do árbitro, ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da 
entidade à qual as partes delegaram a indicação de árbitros; III - a maté-
ria que será objeto da arbitragem; e IV - o lugar em que será proferida a 
sentença arbitral.

18  A autodefesa consiste no ato pelo qual alguém faz sua própria defesa por 
si mesmo. (MELO, 2009, p. 36)

19  A doutrina clássica reconhece pacificamente na greve uma técnica auto-
defensiva. Com efeito, salvo no caso de falta de pagamento de salários 

atrasados, o assunto requer indagações, porque pela greve o trabalhador 
não obtém, na verdade, justiça com as próprias mãos. O que se pode é 
forçar o empregador a sentar-se à mesa e negociar com os representan-
tes dos trabalhadores as reivindicações formuladas, culminando ou não 
com a elaboração de instrumentos normativos (convenções ou acordos 
coletivos de trabalho, que constituem outro meio de solução de conflitos: 
a autocomposição). (MELO, 2009, p. 36)

20  O locaute é vedado pela Lei de Greve, Lei n. 7.783/1989, art. 17, que assim 
aduz: Art. 17. Fica vedada a paralisação das atividades, por iniciativa do 
empregador, com o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendi-
mento de reivindicações dos respectivos empregados (lockout). Parágrafo 
único. A prática referida no caput assegura aos trabalhadores o direito à 
percepção dos salários durante o período de paralisação.

21  A autocomposição é uma técnica de solução de conflitos por ato volitivo das 
próprias partes, mediante ajustes. [...] Essa forma é composto pela negocia-
ção coletiva, pela mediação e pela conciliação. (MELO, 2009, p. 35)

22  Na mediação, existe a proposta de terceiro, mas as partes não estão 
obrigadas a aceitar. Assim, embora haja entendimento no sentido de 
que a mediação é uma forma de heterocomposição, trata-se, na rea-
lidade, de modalidade de autocomposição, pois, com a anuência das 
partes envolvidas, o mediador apenas sugere as formas de resolver o 
conflito, aproximando as partes para que alcancem a solução da con-
trovérsia, sem impor qualquer decisão. A mediação pode ocorrer no 
âmbito da Delegacia Regional do Trabalho (atualmente denominada 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, conforme Decreto 
6.340/2008), podendo-se defender a possibilidade de ser realizada tam-
bém pelo Ministério Público do Trabalho. (GARCIA, 2011, p. 1286)

23  A conciliação também é um meio alternativo de solução de conflitos por-
que ela representa, em última análise, a vontade dos próprios envolvidos 
no litígio para a sua solução. O Código Civil, em seu art. 840, é bastante 
didático ao se referir à figura como transação. De acordo com o dispositi-
vo, ‘é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 
concessões mútuas’. A conciliação poderá ser realizada extrajudicialmen-
te, isto é, fora do plano do processo e sem a participação do magistra-
do, hipótese em que o acordo poderá ser homologado judicialmente, 
assumindo, com essa chancela do Estado-Juiz, status de ‘título executivo 
judicial’, isto é, para todos os fins, ele faz as vezes de uma sentença profe-
rida pelo próprio Estado-Juiz. É o que a Lei 11.232/2005 veio a admitir no 
inciso V do art. 475-N do Código de Processo Civil. (BUENO, 2008, p. 14).
No mesmo sentido, perfilham da mesma opinião Schiavi (2010, p. 101): 
A Justiça do Trabalho, tradicionalmente, é a Justiça da Conciliação. [...] 
Sem dúvida, a conciliação é a melhor forma de resolução do conflito 
trabalhista, pois é solução oriunda das próprias partes que sabem a real 
dimensão do conflito, suas necessidades e possibilidades para melhor 
solução. Muitas vezes, a sentença desagrada a uma das partes e até 
mesmo as duas partes

24  [...] a heterônoma, consistente na solução estatal judicial e na arbitragem [...]. 
(MELO, 2009, p. 35)

25  Mensagem n. 162, de 26 de maio de 2015. [...]. § 4º do art. 4º da Lei n. 
9.307, de 23 de setembro de 1996, alterados pelo art. 1º do projeto de lei.
“§4º Desde que o empregado ocupe ou venha a ocupar cargo ou função 
de administrador ou de diretor estatutário, nos contratos individuais de 
trabalho poderá ser pactuada cláusula compromissória, que só terá efi-
cácia se o empregado tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou se 
concordar expressamente com a sua instituição.”
Razões do veto. “O dispositivo autorizaria a previsão de cláusula de com-
promisso em contrato individual de trabalho. Para tal, realizaria, ainda, 
restrições de sua eficácia nas relações envolvendo determinados empre-
gados, a depender de sua ocupação. Dessa forma, acabaria por realizar 
uma distinção indesejada entre empregados, além de recorrer a termo 
não definido tecnicamente na legislação trabalhista. Com isso, colocaria 
em risco a generalidade de trabalhadores que poderiam se ver submeti-
dos ao processo arbitral.” (BRASIL, 2015).

26  É de conhecimento geral e legal, da doutrina e da jurisprudência a legi-
timidade, cabimento e competência do instituto da arbitragem para a 
resolução de conflitos coletivos de trabalho, após sua inserção no art. 
114, da Constituição Federal de 1988 (SANTOS, 2017, p. 893-895). Além 
do dispositivo constitucional, o autor menciona diversos diplomas legais, 
tais como: Lei 10.101/2000 (participação nos lucros e resultados das em-
presas), em seu art. 4º, a Lei 11.442/2007 (Lei do Transporte Rodoviário 
de Cargas), em seu art. 19, a Lei 12.815/2013 (a nova Lei dos Portos, 
que revogou a Lei 8.630/93), em seu art. 37, as Leis Complementares 
123/2006 e 147/2014, que valorizaram o instituto da arbitragem, da conci-
liação e da mediação, em seu art. 75, o Estatuto da Defensoria Pública da 
União (LC n. 80/1994), em seu art. 4º, ao inserir, dentre as funções deste 
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órgão federal, o instituto da arbitragem, a Lei Pelé (Lei n. 9.615/2008), 
que também recebeu inovações da Lei n. 12395/2011, ao acrescentar o 
art.90-C, o novo Código de Processo Civil NCPC, em seu art. 3º, e, por fim, 
a Lei Complementar n. 95/1993, que institui a Lei Orgânica do Ministério 
Público da União (LOMPU), em seu art. 83, inc. XI.

27  Entendendo pela constitucionalidade da nova previsão legal, cf. Ferreira 
(2017, p. 935) e Santos (2017, p. 899). Em sentido diverso, entendendo 
pela inconstitucionalidade do art. 507-A da LT, cf. Val e Cavalcante (2018, 
p. 95) e Delgado (2018, p. 1732).

28  A distinção também é apontada por Pereira (2017, p. 918).
29  Análise ampla das posições judiciais e doutrinárias anteriores à Lei n. 

13.467/2017 pode ser vista em Ferreira (2017, p. 928-935).
30  Entendendo pela constitucionalidade da nova previsão legal, cf. Ferreira 

(2017, p. 935) e Santos (2017, p. 899). Em sentido diverso, entendendo 
pela inconstitucionalidade do art. 507-A da LT, cf. Val e Cavalcante (2018, 
p. 95) e Delgado (2018, p. 1732).

31  O efeito negativo não é absoluto porque depende, como é óbvio, da vali-
dade da cláusula de arbitragem. (BAPTISTA, 2011, p. 138)

32  Ementa: Estado estrangeiro. Imunidade de jurisdição. Causa trabalhis-
ta. 1. Não há imunidade de jurisdição para o Estado estrangeiro, em 
causa de natureza trabalhista. 2. Em princípio, esta deve ser processa-
da e julgada pela Justiça do Trabalho, se ajuizada depois do advento 
da Constituição Federal de 1988. [...] 4. Recurso ordinário reconhecido 
e provido pelo Supremo Tribunal Federal para se afastar a imunidade de 
jurisdição reconhecida pelo Juízo Federal de 1º grau, que deve prosseguir 
no julgamento da causa, como de direito.

33  Para satisfazer a indagação [imunidade de jurisdição na seara trabalhis-
ta], é preciso examinar dois momentos distintos. Isto porque antes da 
CF/1988 competia à Justiça Comum Federal processar e julgar as causas 
entre trabalhadores e entes de direito público externo; depois, a compe-
tência deslocou-se para a Justiça do Trabalho. [...].
Houve um tempo em que se cogitava da imunidade de jurisdição, 
que só alcançava os atos de império praticados por sujeito de Direito 
Internacional Público, como os Estados Estrangeiros, abarcando as mis-
sões diplomáticas e as repartições consulares, e os organismos interna-
cionais, como a ONU, a OIT etc. Quando estes entes praticavam atos 
de gestão, passavam a equiparar-se aos particulares, razão pela qual 
deixavam de agir com soberania, sujeitando-se às regras comuns atribuí-
das às demais pessoas jurídicas de direito interno. Como o inciso I do art. 
114 da CF diz respeito à regra de competência, não de jurisdição, tem-se 
entendido que somente no processo de conhecimento é que não há lugar 
para a imunidade de jurisdição em se tratando de matéria trabalhista 
na qual o ente de direito público externo figura como sujeito passivo da 
obrigação correspondente. A imunidade de jurisdição, segundo o enten-
dimento que tem prevalecido, alcança apenas o processo (ou fase) de 
execução, ou melhor, não permite a expropriação dos bens do ente de 
direito público externo, salvo se este, mediante Tratado Internacional ou 
sponte sua, renunciar expressamente à ‘imunidade de execução’. Como 
não houve alteração substancial pela EC n. 45/2004, parece-nos que con-
tinuará prevalecendo tal entendimento. [...]. (LEITE, p. 252-253).

34  Essa é, inclusive, a posição do Superior Tribunal de Justiça, nos RO 62-RJ, 
RO 70-RS, RO 57-RJ.

35  A norma regula, portanto, a competência. Não se pronuncia sobre a ques-
tão da imunidade de jurisdição, nem para afirmá-la nem para negá-la. 
Declara apenas que, proposta uma reclamação trabalhista contra Estado 
estrangeiro ou organização internacional, competente para apreciar a de-
manda é a Justiça Especializada, não a Justiça Comum dos Estados nem a 
Justiça Federal. A partir da Constituição de 1988 (considerado, inclusive, o 
texto originário, antes da Emenda Constitucional nº 45, de 2004), as recla-
mações trabalhistas contra entes de direito público externo são atribuídas à 
competência da Justiça do Trabalho, que deve manifestar-se a respeito do 
tema da imunidade de jurisdição. Não resulta do art. 114 a eliminação da 
imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros. A Constituição de 1988 
não regulou a matéria. De resto, nem poderia mesmo dela ocupar-se, já 
que ela cabe por inteiro no domínio dos princípios do direito internacional 
público e depende dos tratados e das convenções, das relações internacio-
nais, que o Brasil mantém com os Estados. É inquestionável, portanto, que 
a Justiça do Trabalho tem competência para reconhecer a imunidade de 
jurisdição do ente que a ela não renunciar expressamente. [...]. A imunidade 
de jurisdição consiste na faculdade assegurada aos entes de direito interna-
cional público de não serem submetidos, sem seu expresso consentimento, 
aos efeitos da jurisdição penal, civil e administrativa exercida pelo Estado, 
em virtude de normas jurídicas internacionais, inicialmente costumeiras 
e, hoje, constantes de tratados e convenções. A jurisdição trabalhista está 
abrangida na civil. A imunidade de jurisdição significa, portanto, que os 

entes de direito público externo gozam de isenção perante a jurisdição 
do Estado acreditado, ressalvadas exceções expressamente consagradas 
em tratados internacionais e só pode ser afastada em virtude de renún-
cia expressa por parte do Estado acreditante. Iguais não julgam iguais. As 
Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas (1961) e Consulares 
(1963), ambas ratificadas pelo Brasil (promulgadas por decretos de 1965 e 
1967, respectivamente), não estabeleçam imunidades em favor do Estado 
estrangeiro. Preveem privilégios e imunidades em relação às pessoas e 
aos bens nelas mencionados, isto é, diplomatas e cônsules. A imunidade 
de jurisdição dos Estados estrangeiros, no Brasil, não resulta de tratados 
nem de convenções. Também não está prevista na Constituição nem por 
qualquer lei interna. O Brasil respeita o princípio por força da mencionada 
regra costumeira. O costume é fonte de direito e, no campo das relações 
internacionais, tem grande importância. (ROMITA, 2010, p. 5571)

36  Há, contudo, posição diversa na doutrina, bem exposta por Arion Sayão 
Romita e Mauro Schiavi, que entendem ser possível, quando se tratarem 
de atos de administração, a submissão do ente de direito público externo 
à jurisdição brasileira, inclusive no que toca aos atos de excussão, ainda 
que submetida a certas restrições. A imunidade de execução é também 
relativa e deve ser interpretada restritivamente. Sem embargo de opi-
niões doutrinárias e de decisões judiciais em sentido contrário, a Justiça 
do Trabalho tem competência para praticar atos de constrição sobre bens 
de entes de direito público externo em determinadas circunstâncias. A 
penhora ou medida congênere pode recair sobre bens localizados no 
âmbito espacial da jurisdição brasileira, que sejam estranhos à própria 
representação diplomática ou consular. Os bens afetados ao exercício da 
representação diplomática ou consular acham-se acobertados pela invio-
labilidade que lhes é assegurada pelas Convenções de Viena, de 1961 e 
1963. (ROMITA, 2010, p. 5571). [...] Se há a competência para processar, 
também haverá para executar [...]. (SCHIAVI, 2010, p. 202)

37  Nesse sentido é a Orientação Jurisprudencial n. 416 da SBDI-1 do 
TST: IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO OU ORGANISMO 
INTERNACIONAL. (DEJT divulgado em 14, 15 e 16.02.2012) (mantida 
conforme julgamento do processo TST-E-RR-61600-41.2003.5.23.0005 
pelo Tribunal Pleno em 23.05.2016). As organizações ou organismos 
internacionais gozam de imunidade absoluta de jurisdição quando am-
parados por norma internacional incorporada ao ordenamento jurídico 
brasileiro, não se lhes aplicando a regra do Direito Consuetudinário re-
lativa à natureza dos atos praticados. Excepcionalmente, prevalecerá a 
jurisdição brasileira na hipótese de renúncia expressa à cláusula de imu-
nidade jurisdicional..

38  Deste modo, a tendência que se imagina não seria a de se retirar do Estado 
seu poder fundamental de prestação jurisdicional, mas de poupar a inter-
venção estatal de processos em que, em relações paritárias e patrimoniais, 
pretendam-se soluções mais ágeis e especializadas para os respectivos 
conflitos de interesse. Poder-se-ia nesse sentido, afirmar que o Judiciário 
se mostra indispensável para o homem comum, não já para as grandes 
empresas e corporações, especialmente as que lidam com mercados espe-
cíficos e legislações multinacionais. (TEPEDINO, 2009, p. 160)
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