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A ARBITRAGEM NO DIREITO DO TRABALHO: OS IMPACTOS 

TRAZIDOS COM A REFORMA TRABALHISTA 

 

Vinicius Dias Soares
1 

 

RESUMO: A arbitragem se insere sem sombra de dúvidas dentre os artigos mais 
polêmicos da Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/2017). Tal instituto elenca que ao 
empregado que preencha os requisitos previstos no art. 507-A da CLT e na Lei n. 
9.307/96 (Lei da Arbitragem) pode pactuar que eventual litígio decorrente do 
contrato de trabalho seja levado a um árbitro para resolução, que decide com força 
definitiva. Neste sentido, procura-se analisar a evolução histórica do Direito do 
Trabalho, em que os trabalhadores tiveram de lutar incansavelmente para que hoje 
pudesse existir um núcleo mínimo de proteção deste, e também analisar a 
compatibilidade do referido instituto no âmbito do Direito Individual do Trabalho: (i) à 
luz dos princípios basilares do Direito do Trabalho, em especial o princípio da 
indisponibilidade dos direitos trabalhistas; (ii) frente ao princípio da inafastabilidade 
da tutela jurisdicional previsto no art.5º, XXXV, da CRFB/88; e (iii) com a visível 
disparidade de armas em que se encontra o empregado (hipossuficiente) ao pactuar 
a arbitragem. Ainda no tocante à aplicabilidade do referido instituto, analisam-se os 
impactos causados com a aplicação da arbitragem, sejam eles positivos ou 
negativos para os trabalhadores. Conclui-se que os impactos negativos são mais 
profundos que os positivos, mostrando que este novel instituto se configura como 
contrassenso na luta pela efetividade de direitos trabalhistas. 
 

Palavras chave: Direito do Trabalho. Reforma Trabalhista. Arbitragem no Direito do 

Trabalho. 

 

Sumário: Introdução; 1 Aspectos histórico-evolutivos do Direito do Trabalho; 2 

Princípios basilares do Direito do Trabalho; 2.1 Princípio da proteção; 2.2 Princípio 
da irrenunciabilidade de direitos; 3. Arbitragem nos conflitos individuais trabalhistas; 
3.1 Cláusula compromissória e compromisso arbitral; 3.2 Do árbitro; 3.3 A 
aplicabilidade da arbitragem nos conflitos individuais trabalhistas; Considerações 
finais; Referências. 

  

INTRODUÇÃO  

 

 O referido trabalho tem o condão de avaliar uma das novidades trazidas com 

o advento da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), qual seja, a arbitragem, que 

antes era inadmissível e com o advento da Reforma Trabalhista tornou-se possível, 

elencada no art.507-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como 

                                                           
1
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demonstrar os aspectos bons e ruins do mencionado instituto, buscando refletir 

sobre os impactos que tal novidade trouxe para os empregados em geral. 

A arbitragem no Direito Individual do Trabalho corresponde à resolução de um 

conflito por um terceiro (árbitro) que decide de forma obrigatória. Tal instituto se 

aplica ao empregado que perceba remuneração superior a duas vezes o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 

desde que por sua iniciativa ou mediante sua anuência expressa. 

Trata-se de um tema polêmico, envolto de controvérsias, tanto na doutrina 

quanto na jurisprudência, e que atualmente ainda encontra algumas barreiras para 

sua efetiva aplicação.  

Aqui, procuraremos investigar se o instituto da arbitragem, aplicado aos 

dissídios individuais, se encontra ou não em consonância com a evolução histórica 

do Direito do Trabalho, bem como se tal instituto viola ou prejudica a efetividades 

dos princípios jurídicos fundamentais do Direito do Trabalho. 

Assim, busca-se refletir e analisar o papel fundamental do Direito do Trabalho, 

resultado de uma longa construção histórica de positivação de direitos, que atua 

como medida de proteção ao hipossuficiente, como também discorrer sobre os 

princípios basilares que disciplinam o direito do trabalho, além de avaliar a 

aplicabilidade do instituto da arbitragem no Direito Individual do Trabalho, buscando 

mostrar os impactos trazidos por este novel instituto. 

 Para atingir seu objetivo, a metodologia adotada nesta pesquisa será a 

bibliográfica e documental, visto que sua fundamentação teórica se encontra em 

informações doutrinárias e normativas. 

 

1.  ASPECTOS HISTÓRICO-EVOLUTIVOS DO DIREITO DO TRABALHO 

   

A criação do Direito do Trabalho é reflexo de uma extensa construção que se 

deu ao longo da história, cujo objetivo primordial pautou-se na defesa dos interesses 

dos trabalhadores, estes, tidos como hipossuficientes, na medida em que subsiste 

uma real desigualdade entre os dois polos na relação de trabalho (empregado X 

empregador), e por tal motivo, devem estes estar abarcados de tal proteção. 

Inicialmente, importante se torna destacar o conceito de trabalho, que 

corresponde a toda atividade desempenhada pelo homem para prover o seu 
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sustento. A palavra ―trabalho‖ tem origem no latim tripalium, o que se denomina 

como um instrumento de tortura constituído de três estacas de madeiras bem 

afiadas, o que era comum em tempos remotos.  

Na visão de Romar (2018, p.35), ―trabalho é uma expressão genérica que 

abrange toda e qualquer forma de prestação de serviço de uma pessoa física a 

outrem‖. 

Ademais, faz-se necessário mencionar o fato que o trabalho humano é 

desempenhado desde os primórdios, e, ao longo dos anos, o mesmo veio a se 

desenvolver e aprimorar desde quando surgiu. 

Num primeiro momento, o início do trabalho na humanidade carecia de um 

modelo protecionista, até mesmo pela natureza do trabalho prestado à época, 

totalmente distinto do trabalho que é desempenhado atualmente.  

Neste período, os direitos trabalhistas não eram observados ou 

concretizados. Na verdade, os direitos atualmente positivados no ordenamento 

jurídico contemporâneo não estavam presentes à época. Na escravidão, por 

exemplo, um indivíduo detinha sobre o outro direito de propriedade, imposto por 

meio da força.  

Historicamente, o modelo de trabalho desempenhado pelos trabalhadores foi 

sofrendo alterações gradativas, na medida em que a sociedade ia se 

desenvolvendo. Neste sentido, com o passar dos anos o empregado passou a ser 

detentor de alguns direitos, todavia, esse processo evolutivo teve um progresso 

lento. 

Na visão de Romar (2018), a evolução do direito do trabalho se deu em três 

momentos distintos, quais sejam: Em primeiro lugar a chamada sociedade pré-

industrial; posteriormente a esse momento, a denominada sociedade industrial; e, 

por fim, a fase do constitucionalismo social. 

A sociedade pré-industrial tem como marco histórico os primórdios da 

humanidade, se estendendo até meados do século XVIII. Neste momento, as formas 

de trabalho vão desde a escravidão e servidão até as corporações de ofício. A este 

respeito afirma Romar (2018, p. 40): 

  

No período histórico que pode ser caracterizado como de sociedade pré-
industrial — que tem início nos primórdios da humanidade e vai até o final 
do século XVIII, quando se inicia a chamada Revolução Industrial —, várias 
são as formas de trabalho encontradas, das quais podemos destacar, em 
momentos distintos, a escravidão, a servidão e as corporações de ofício. 
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A partir disto, em meados do século XVIII, iniciou-se a chamada fase da 

sociedade industrial, tendo como característica a transformação da sociedade 

tipicamente rural em uma sociedade urbana. 

Este fenômeno de mudanças na forma de produção materializadas neste 

período denominou-se como Revolução Industrial. A principal particularidade dessa 

revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das 

máquinas. Além disso, a Revolução Industrial fez surgir o trabalho humano livre, por 

conta alheia e subordinado, e significou uma cisão clara e definitiva entre os 

detentores dos meios de produção e os trabalhadores (ROMAR, 2018, p. 42). 

Destarte, neste momento, com a expansão dos mercados consumidores e a 

obtenção de lucro crescendo cada vez mais, os donos das fábricas buscavam mão 

de obra barata e liberdade econômica, na medida em que nessa época pagava-se o 

pior salário, enquanto se explorava o máximo desses trabalhadores (operários).  

Outrossim, a partir daí, tendo em vista a realidade enfrentada pelos operários, 

somado ao fato da exploração gradativamente mais presente, que veio a agravar 

essa desproporção de forças entre empregado e empregador, foi-se gerando uma 

grande injustiça no modelo das relações de trabalho.  

Cumpre-nos salientar que, nessa época, não havia medidas nem 

equipamentos de segurança para os trabalhadores. Muitos deles se acidentavam. A 

média de vida dos operários era mínima, se comparada a de hoje. Além disso, a 

jornada de trabalho chegava até 16 horas por dia, sem direito a férias nem 

descanso. 

Ainda, não existia amparo social por parte do Estado. Crianças e mulheres 

laboravam da mesma maneira que os homens, em condições iguais. A dinâmica 

vivida à época permitia que os proprietários das fábricas lucrassem muito, mantendo 

sempre a produção em grande escala, ao passo que os trabalhadores eram 

aproveitados ao máximo. 

Os ambientes de trabalho nas fábricas não eram adequados. Péssimas eram 

as condições de iluminação e ventilação. Em síntese, as condições de vida e de 

trabalho eram precárias, e por serem submetidos a tantas situações difíceis e sem 

escolha, os operários se uniram e começaram a organizar movimentos e revoltas.  

Foi então que, aos poucos, foi levantada a chamada ―questão social‖, até 

então algo inédito na sociedade, tendo em vista a realidade vivida naquele 



10 
 

momento, atrelada aos fatores do liberalismo econômico combinado com o não 

intervencionismo do Estado nas relações econômicas e sociais. 

A partir daí o Estado pôde perceber que não permaneceria por mais muito 

tempo sem intervir nas relações individuais. A crise social se agravava e a pressão 

para um núcleo mínimo de direitos a ser implantado pelo Estado foi se acentuando. 

Concomitantemente, foram surgindo calorosos debates sobre a valorização 

do trabalho, cuja pauta era assegurar uma igualdade jurídica entre trabalhadores e 

empregadores, que não existia naquele momento. 

Assim, em razão da necessidade de modificações nas condições de 

exploração em que se encontravam os trabalhadores, foram publicados alguns 

documentos, dentre eles podemos citar o Manifesto Comunista (1848), de Marx e 

Engels, e, ainda, a publicação da Encíclica ―Rerum Novarum‖, do Papa Leão XIII. 

 

Os ideais defendidos em tais documentos tiveram grande importância no 
surgimento do Direito do Trabalho, ao passo que contribuíram para que o 
Estado percebesse que não podia deixar de lado a regulamentação das 
relações de trabalho, que ficava a crivo da livre negociação das partes 
interessadas. (ROMAR, 2018, p.43). 
 

Neste diapasão, o Estado foi passando então a intervir na ordem econômica e 

social, fixando normas com condições mínimas de proteção que deveriam ser 

observadas pelos empregadores. 

Como se nota, a evolução histórica do trabalho humano leva, gradativamente, 

ao surgimento de uma legislação estabelecendo normas mínimas de proteção ao 

empregado. A partir de então surge o Direito do Trabalho, colocando-se como 

mecanismo de proteção do trabalhador.  

Este ramo do direito, em razão da dinamicidade das relações econômicas e 

sociais, se encontra desde o seu surgimento e até os dias atuais em contínua e 

constante modificação. 

Em última análise, tem-se a chamada fase do constitucionalismo social. Neste 

período, a positivação dos direitos sociais e trabalhistas se intensificou ainda mais, 

e, por conseguinte, houve uma ampliação da proteção dos empregados.  

 

O constitucionalismo social é o movimento que teve início em 1917, com a 
Constituição Mexicana, e que se caracteriza pela inserção de direitos 
trabalhistas e sociais fundamentais nos textos das Constituições dos países. 
(ROMAR, 2018, p. 44) 
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Nessa fase, tendo em vista que uma das principais funções do Estado é 

promover a justiça social, nada mais lógico do que a Constituição, como norma 

suprema e imperativa, prever os direitos e garantias básicas que materializem este 

objetivo, qual seja, a promoção da justiça social. 

Nesta esteira, as constituições passaram a se preocupar com o homem 

social, e não mais apenas com o homem político. 

A título de exemplo, podemos mencionar a Constituição Mexicana (1917), que 

foi a primeira a alavancar uma estrutura significativa de direitos sociais do 

empregado e serviu de parâmetro para muitas Constituições de países da América 

Latina. 

Além disso, a Alemanha adotou, em 1919, a Constituição de Weimar, que 

possuía um capítulo específico sobre ordem econômica e social, colocando o 

empregado sob a proteção do Estado, mesmo com uma curta vigência. 

Em 1919, aconteceu a criação da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), estampando, assim, uma convicção de que a justiça social é fundamental 

para se estruturar um núcleo mínimo de proteção e alcançar uma paz universal e 

permanente. 

Com tudo isso, o Direito do Trabalho passa então a ser observado 

efetivamente de maneira genérica.  

Vejamos, agora, de que forma, acontece a evolução do Direito do Trabalho no 

Brasil.  

O Direito do Trabalho no Brasil, como conjunto de diretrizes e normas 

jurídicas de proteção ao empregado, é bastante recente. Desde o seu surgimento 

até os dias de hoje ainda não se passaram 100 (cem) anos, se iniciando na era 

―Vargas‖.  

Pode-se afirmar que o Direito do Trabalho no Brasil inicia-se a partir da 
Revolução de 1930, quando o Governo Provisório chefiado por Getúlio 
Vargas criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e deu início à 
elaboração de uma legislação trabalhista ampla e geral. (ROMAR, 2018, 
p.46). 
 

Após o ano de 1930, as mudanças dentro do núcleo da chamada ―questão 

social‖ foram ganhando corpo e inúmeras leis foram surgindo. Romar (2018, p.46) 

ressalta:  

 

Inúmeras leis foram elaboradas, entre as quais destacamos o Decreto n. 
19.671-A, de 4 de fevereiro de 1931, que dispunha sobre a organização do 



12 
 

Departamento Nacional do Trabalho, o Decreto n. 19.770, de 19 de março 
de 1931, que regulava a sindicalização, e os Decretos n. 21.186, de 22 de 
março de 1932, e n. 21.364, de 4 de maio de 1932, que regulavam, 
respectivamente, o horário de trabalho dos empregados no comércio e na 
indústria. 
 

Um emaranhado de leis esparsas fora elaborado na década de 30, e isto, 

culminou na necessidade de se haver uma uniformização na legislação trabalhista. 

Não obstante a isso, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nomeou, em 

1942, uma comissão contendo 10 membros, autorizada por Getúlio Vargas, que 

ficou responsável pela elaboração da ―Consolidação das Leis do Trabalho e 

Previdência Social‖.  

Foi então que, em 1º de maio de 1943, foi aprovada a Consolidação das Leis 

do Trabalho (Decreto-Lei nº 5452), somente sendo publicado no Diário Oficial, em 9 

de agosto do mesmo ano, e entrando em vigor, em 10 de novembro de 1943. 

A CLT representou um grandioso salto para o desenvolvimento do Direito do 

Trabalho no Brasil, trazendo em seu bojo uma estrutura significativa de proteção ao 

trabalhador. Tal estrutura buscou de certa forma minimizar a visível desigualdade 

entre empregado e empregador, através de seu caráter intervencionista. 

Ainda na década de 1940, com Getúlio Vargas, surge a terceira Constituição 

brasileira (1934), reforçando os ideais de intervencionismo do Estado nas relações 

econômicas e sociais e de tratativa da ―questão social‖, observando-se os direitos 

básicos do trabalhador, além da instituição da Justiça do Trabalho. Resende (2006, 

p.48) afirma: 

 

A Constituição Federal de 1934 trouxe, também, a ordem econômica e 
social, a instituição da Justiça do Trabalho, o salário mínimo, as férias 
anuais do trabalhador obrigatoriamente remuneradas, a indenização ao 
trabalhador dispensado, entre outras. 

 

Perceptivelmente, dentro da fase do constitucionalismo social, as 

constituições adotaram certo padrão de proteção ao trabalhador, e com a 

Constituição Federal de 1988 não foi diferente. Apelidada de ―Constituição Cidadã‖, 

promulgada em 1988 e ainda vigente, o referido diploma normativo positivou 

diversos direitos na seara trabalhista, refletindo a construção do cunho ―social‖ que 

veio erguendo-se ao longo do tempo. Gonçalves (2017, p.18) afirma a este respeito: 

 



13 
 

A Constituição Federal de 1988, em vigor atualmente, tem como 
pressuposto o seu caráter essencialmente social, o que a diferencia das 
demais devido à ênfase neste quesito. De forma que a sua construção e 
promulgação, bem como as modificações posteriormente sofridas não 
fugiram a regra deste preceito instituído. 
 

Desta feita, não se pode olvidar que os direitos trabalhistas vigentes 

atualmente são reflexos de uma extensa construção histórica, que perpassou por 

diversos momentos, em que os trabalhadores tiveram de lutar incansavelmente, e se 

movimentar, para que seus direitos viessem a ser efetivados gradativamente. E isto 

desde a escravidão até os dias de hoje. 

 

2 OS PRINCÍPIOS BASILARES DO DIREITO DO TRABALHO  

 

Tecidas tais premissas básicas acerca da evolução do Direito do Trabalho, 

cumpre-nos esclarecer sobre os princípios estruturantes desta seara do Direito.  

Vale mencionar que os princípios jurídicos constituem os valores, as 

diretrizes, os mandamentos mais gerais que orientam a elaboração das leis, 

direcionam a aplicação da mesma e condicionam a validade de todos os atos no 

âmbito da seara trabalhista. Nos dizeres de Alexandrino e Paulo (2011, p.183), os 

princípios jurídicos  

são, portanto, as ideias centrais de um sistema, estabelecendo suas 
diretrizes e conferindo a ele um sentido lógico, harmonioso e racional, o que 
possibilita uma adequada compreensão de sua estrutura. Ademais, os 
princípios determinam o alcance e o sentido das regras de determinado 
subsistema do ordenamento jurídico, balizando a interpretação e a própria 
produção normativa. 

 

No entendimento de Miguel Reale (1986, p. 60), 

Princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que servem de 
alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, ordenados em 
um sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade. Às vezes 
também se denominam princípios certas proposições, que apesar de não 
serem evidentes ou resultantes de evidências, são assumidas como 
fundantes da validez de um sistema particular de conhecimentos, como 
seus pressupostos necessários.  

Nesta esteira, os princípios jurídicos possuem importante papel em qualquer 

seara do Direito, devendo ser observados e materializados quando por ocasião da 

aplicação da lei. 
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A seguir, iremos apresentar dois dos princípios mais significativos do Direito 

do Trabalho, a saber: o princípio da proteção e o da irrenunciabilidade de direitos. 

2.1 Princípio da proteção  

 

O princípio da proteção, também conhecido como princípio protetivo, tutelar 

ou tuitivo, é considerado o princípio-alicerce do Direito do Trabalho, pois se presta à 

proteção da parte hipossuficiente na relação empregatícia, qual seja, o empregado. 

Com isso, cria-se, no Direito do Trabalho, uma teia de proteção em favor da parte 

hipossuficiente a partir de regras, institutos, princípios e presunções próprias, 

visando atenuar, no plano jurídico, o desequilíbrio inerente ao plano fático do 

contrato de trabalho. 

Tal medida mostrou-se necessária em razão da latente desigualdade 

existente entre as figuras do empregado e empregador. Esse com maior poderio 

econômico, enquanto aquele é desprovido de direitos mínimos e subordinado ao 

empregador, tornando-se, por conta disso, a parte hipossuficiente da relação. 

Com a finalidade de restabelecer este equilíbrio é que se passou a balizar o 

Direito do Trabalho neste princípio, para que, frente à superioridade econômica do 

empregador, pudesse se contrapor uma superioridade jurídica do empregado. 

A doutrina é clara ao dispor acerca deste princípio, considerado base do 

Direito do Trabalho, senão vejamos, nas palavras de Saraiva (2020, p.16-17): 

O princípio da proteção, sem dúvida o de maior amplitude e importância no 
Direito do Trabalho, consiste em conferir ao polo mais fraco da relação 
laboral, o empregado, uma superioridade jurídica capaz de lhe garantir 
mecanismos destinados a tutelar os direitos mínimos estampados na 
legislação laboral vigente. 

 

Buscando aclarar o significado e a importância de tal princípio, vale trazer à 

baila pequeno trecho acerca do referido tema, nas palavras de Romar (2018, p. 64): 

O princípio protetor é o critério que orienta todo o Direito do Trabalho e com 
base no qual as normas jurídicas devem ser elaboradas, interpretadas e 
aplicadas e as relações jurídicas trabalhistas devem ser desenvolvidas. Este 
princípio tem por fundamento a proteção do trabalhador enquanto parte 
economicamente mais fraca da relação de trabalho e visa assegurar uma 
igualdade jurídica entre os sujeitos da relação, permitindo que se atinja uma 
isonomia substancial e verdadeira entre eles. ―Seu propósito consiste em 
tentar corrigir desigualdades, criando uma superioridade jurídica em favor 
do empregado, diante da sua condição de hipossuficiente‖. 
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Importante destacar ainda, que o princípio da proteção se desmembra em três 

dimensões: princípio do in dubio pro operario (ou in dubio pro misero), princípio da 

norma mais favorável e princípio da condição mais benéfica, os quais serão 

discorridos a seguir. 

O princípio do in dubio pro operario estabelece que diante de uma 

determinada norma poderá haver diversas interpretações, sejam favoráveis ao 

trabalhador ou não. Mas, segundo o princípio em referência, havendo interpretações 

divergentes frente a uma mesma norma, dever-se-á aplicar aquela que for mais 

benéfica ao trabalhador. Sobre isso afirma Saraiva (2020, p.17): ―Induz o intérprete, 

ao analisar um preceito que disponha regra trabalhista, a optar, dentre duas ou mais 

interpretações possíveis, pela mais favorável ao empregado‖. 

O princípio da norma mais favorável consiste em que havendo mais de uma 

norma aplicável a um determinado caso, dever-se-á aplicar aquela que se revelar, 

em sua amplitude, mais benéfica ao empregado, independentemente da hierarquia 

desta norma. Neste sentido, Saraiva (2020, p.17) elenca: ―Aplica-se a norma mais 

favorável ao trabalhador, independentemente de sua posição na escala hierárquica‖. 

À luz do princípio da condição mais benéfica, havendo alguma vantagem 

concedida ao empregado, quer por contrato de trabalho, quer por regulamento 

empresarial, essa passará a ser integrada de forma definitiva ao contrato de 

trabalho, não sendo mais possível a sua redução ou supressão ao longo da relação 

laboral. 

 

2.2 Princípio da irrenunciabilidade de direitos 

 

O princípio da irrenunciabilidade objetiva delimita a autonomia de vontade de 

uma das partes envolvidas na relação jurídico-trabalhista, no caso, a parte 

hipossuficiente, que é o empregado. Esta ideologia aplicada na seara trabalhista 

revela-se de extrema importância pelo temor reverencial ao qual o empregado é 

submetido: o da perda do emprego ou de não obtê-lo caso não aceite renunciar 

alguns direitos trabalhistas. Nos dizeres de Saraiva (2020, p.18): 

 

Tal princípio torna os direitos dos trabalhadores irrenunciáveis, indisponíveis 
e inderrogáveis, conferindo importante mecanismo de proteção ao obreiro 
em face da pressão exercida pelo empregador, o qual, muitas vezes, 
utilizando-se de mecanismos de coação, induz, obriga o trabalhador a 
dispor contra a vontade de direitos conquistados a suor e trabalho. 
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Em função de tal princípio, é possível extrair a natureza jurídica dos direitos 

trabalhistas, quais sejam: (i) irrenunciáveis, (ii) indisponíveis, (iii) inderrogáveis. 

Tecidas tais premissas, discorreremos em sequência acerca da Arbitragem nos 

conflitos individuais trabalhistas.  

 

3 A ARBITRAGEM NOS CONFLITOS INDIVIDUAIS TRABALHISTAS 

 
Os conflitos existentes na sociedade podem ser solucionados de três formas 

distintas: (i) autotutela; (ii) autocomposição; (iii) heterocomposição.  

A autotutela é a forma mais remoto-antiga de solucionar conflitos. Esta, por 

sua vez, ocorre quando aquele que se sente lesado, com sua própria força, impõe 

sua vontade para solucionar o conflito. Entretanto, nos dias atuais não se admite 

mais o exercício da autotutela, sendo considerado até mesmo crime, previsto no art. 

345 do CP. 

Na autocomposição, as próprias partes em conflito resolvem solucionar, sem 

que haja intervenção de um terceiro. No Direito do Trabalho, temos como exemplo a 

Comissão de Conciliação Prévia. 

Já a heterocomposição é a forma de solução de conflitos por meio de um 

terceiro, que decide de forma obrigatória para as partes. Este terceiro pode ser 

investido pela lei (NCPC, art.16- Juiz) ou pelas partes (Lei nº 9.307/96 – Árbitro). 

A Arbitragem (heterocomposição) nos conflitos individuais trabalhistas é uma 

novidade no que se refere a esta seara do Direito, fruto da Reforma Trabalhista (Lei 

nº 13.467/2017). Tal instituto que antes era inadmissível tornou-se possível com o 

advento da Reforma Trabalhista. Assim dispõe a redação do art. 507-A, 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. 
 

Neste sentido, ao empregado que preencha tais requisitos previstos na dicção 

do artigo supramencionado e na Lei n. 9.307/1996 (Lei da Arbitragem) é possível 

que eventual conflito que surja em relação ao contrato de trabalho seja levado a um 

árbitro.  
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Assim, poderá ser instituída a arbitragem quando o empregado perceba 

remuneração superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social, desde que por sua iniciativa ou mediante a 

sua concordância expressa, e que o litígio verse sobre direito patrimonial disponível.  

Atualmente, o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social é de 

R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Destarte, ao empregado 

que perceba a remuneração superior ao dobro (R$ 12.212,12) é permitido se valer 

do instituto. 

Vale mencionar que a arbitragem decorre de ato voluntário da parte, logo, 

temos que esta não pode ser compulsória, seguindo a regra descrita no art. 507-A 

da CLT, que elenca ―iniciativa do empregado ou mediante sua concordância 

expressa‖. 

Importante se toma destacar também, que a arbitragem poderá ser de direito 

ou de equidade, a critério das partes (art. 2º da Lei n. 9.307/96). No primeiro caso, 

submete-se às regras descritas no ordenamento jurídico. Já no segundo, o árbitro 

poderá dirimir o conflito da maneira que entender ser a mais justa, afastando-se 

inclusive, no caso concreto, das regras do ordenamento. 

Ainda, podem as partes escolher as regras de direito que por ventura serão 

aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem 

econômica (art.2º, §1º, da Lei n. 9.307/96). Além disso, as partes também podem 

convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios gerais de direito, 

nos usos e costumes e nas regras internacionais de comércio (art.2º, §2º, da Lei n. 

9.307/96). 

3.1 Cláusula compromissória e compromisso arbitral 

Destarte, as partes interessadas podem levar a solução de seus litígios ao 

juízo arbitral mediante convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem 

compreende a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. 

A cláusula compromissória consiste na convenção em que as partes decidem 

previamente, ou seja, antes de acontecer o litígio, que em eventual conflito, este 

será solucionado pela arbitragem.  

O compromisso arbitral, por sua vez, corresponde à submissão de uma lide à 

arbitragem de uma ou mais pessoas. Em outras palavras, já existindo o conflito, as 
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partes de comum acordo decidem levá-lo ao juízo arbitral, escolhendo um terceiro 

para decidir, renunciando a atividade jurisdicional do Estado. 

Ademais, existindo convenção de arbitragem e sendo o conflito levado ao 

crivo do judiciário, a parte contrária poderá em sede de contestação, apresentar 

preliminar de convenção de arbitragem, caso em que eventual reclamação 

trabalhista ajuizada será extinta sem resolução de mérito. Nos dizeres de Correia 

(2018, p.467):  

Existindo a convenção de arbitragem, tem-se um pressuposto processual 
negativo ao ajuizamento de reclamação trabalhista, de modo que, sendo 
ajuizada, será extinta sem resolução do mérito (NCPC, art. 485, VII). 
Importante destacar que esse pressuposto não pode ser conhecido de 
ofício, dependendo, portanto, de requerimento da parte (NCPC, art. 337, 
§5°). 
 
 

3.2 Do árbitro  

Da dicção do art.13 da Lei n. 9.307/96 se extrai que pode ser árbitro qualquer 

pessoa capaz e que tenha confiança das partes. Neste sentido, as partes nomearão 

um ou mais árbitros, todavia sempre em número ímpar, podendo ainda também 

nomear os suplentes, na forma do §1º, do art.13 do referido diploma normativo. 

Cumpre salientar que no desempenho da função, o árbitro deve proceder com 

imparcialidade, independência, competência, diligência e discrição (art.13, § 6º).  

Na forma do art.14 do citado diploma normativo, estão impedidos de funcionar 

como árbitro as pessoas que tenham com as partes ou com o litígio que lhes for 

submetido algumas das relações que caracterizam casos de impedimento ou 

suspeição de juízes, aplicando-se lhes, no que couberem, os mesmos deveres e 

responsabilidades, conforme previsto no Código de Processo Civil. 

Além disso, os árbitros, quando no exercício de suas funções ou em razão 

delas, ficam equiparados aos funcionários públicos, para os efeitos penais (art.17). 

 Importante se torna dizer também que o árbitro é juiz de fato e de direito, e a 

sentença que proferir não se sujeita a recurso ou homologação pelo Poder Judiciário 

(art.18, da Lei 9.307/96). 

 

3.3 A aplicabilidade da arbitragem nos conflitos individuais trabalhistas 

O instituto da arbitragem nos conflitos individuais trabalhistas, atualmente, 

encontra algumas barreiras no que concerne a sua aplicabilidade, sobretudo em 
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relação às características dos direitos trabalhistas, que são irrenunciáveis, 

intransacionáveis, tidos como indisponíveis, além do que vem esculpido no art.5º, 

XXXV, da CRFB/88, que consagra o princípio da inafastabilidade da tutela 

jurisdicional, que estabelece que ―a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito‖, e, por fim, na presunção de vício de vontade 

na adesão da cláusula. 

Neste sentido, considerando que os direitos trabalhistas possuem esta 

peculiaridade, a aplicação efetiva deste instituto torna-se envolta de controvérsias, 

pois, da dicção do art. 1º da Lei n. 9.307/96 se extrai o entendimento que a 

arbitragem é admitida somente em relação a direitos patrimoniais disponíveis. 

Assim, partindo da premissa que os direitos trabalhistas são indisponíveis, sua 

aplicação resta controversa. 

 Buscando aclarar tais entendimentos, merece atenção o que preconiza 

Cassar (p.30): 

Os direitos trabalhistas previstos em lei são irrenunciáveis e 
intransacionáveis pela sua característica pública, logo, são direitos 
INDISPONÍVEIS (grifo nosso). Portanto, o valor do salário recebido pelo 
empregado não altera a natureza jurídica do direito. Entender que os 
empregados que recebem mais que R$11.063,00 podem pactuar a 
arbitragem é desconhecer a Lei 9.307/96, que só permite a arbitragem em 
direitos patrimoniais DISPONÍVEIS (art. 1º, p. 1º). Por esse motivo, o artigo 
507-A deve ser suprimido. 
 

Partindo desta premissa, nos deparamos de maneira escancarada com uma 

incompatibilidade deste dispositivo previsto na CLT com um princípio estruturante no 

Direito do Trabalho, a saber: a indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas, 

comumente conhecido na doutrina como princípio da irrenunciabilidade dos Direitos 

Trabalhistas. 

Para além disso, a convenção de arbitragem, quando de sua escolha, 

representa a renúncia a jurisdição estatal, qual seja, renúncia a Justiça do Trabalho, 

que, por sua vez, se reveste de um manto protetivo do trabalhador, este tido como 

hipossuficiente frente o empregador. Nos dizeres de Cisneiros (2017, p. 159): 

 

O compromisso arbitral representa a renúncia ao Poder Judiciário. Isso 
mesmo. Quando os sujeitos de um contrato acordam que os litígios gerados 
pelo pacto serão dirimidos por um árbitro (escolhido por eles), estão, na 

verdade, abrindo mão de levar suas pretensões ao Judiciário. 
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Outrossim, quando a resolução de tal litígio é levada ao crivo da arbitragem, 

tem-se que não seria a melhor escolha, levando-se em consideração que a Justiça 

do Trabalho atua primordialmente em defesa do hipossuficiente, pautando-se na 

tutela deste. Neste sentido, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, 

esculpido no art.5º, XXXV, da CF/88, se posiciona como uma barreira a efetiva 

implementação da arbitragem. Corrobora este entendimento o que consigna Silva 

(2017, p. 68):  

O princípio da inafastabilidade da apreciação judicial, consagrado pelo art. 
5º, XXXV, da CF, tende a ser, também ele, um obstáculo severo ao 
incremento da arbitragem no direito do trabalho. Ele já foi utilizado para 
combater as CCPs - Comissões de Conciliação Prévia e outros modelos 
extrajudiciais de solução de conflito. 
 

Importante se torna dizer, ainda, que o instituto da arbitragem deriva de ato 

voluntário do empregado, logo, necessita da manifestação livre de vontade deste, o 

que se torna bastante problemático, visto que o mesmo não se encontra em situação 

de igualdade com o empregador. Assim, a parte mais fraca da relação (empregado) 

não se encontra em situação favorável para se negar a assinar um contrato em 

virtude tão somente de uma cláusula. 

Neste diapasão, como garantir que a arbitragem seja pactuada de forma livre 

entre as partes, quando o empregado, parte vulnerável na relação jurídica, está em 

posição de subordinação e hipossuficiência?  

É nítido que a declaração de vontade do empregado resta prejudicada, dada 

a sua posição de subordinação na relação de trabalho. Isto, por conseguinte, 

culmina no chamado ―vício de vontade‖, principalmente se partimos da premissa que 

a negativa de assinatura leva esse empregado a um possível prejuízo, em especial a 

retirada da proposta de trabalho ou eventuais retaliações.  Neste sentido, preconiza 

Cassar (2017, p. 219): 

 

Permitir que o empregado que percebe mais que o teto possa ajustar com o 
empregador a cláusula compromissória, na admissão ou durante o contrato, 
é fechar os olhos para o medo do desemprego que qualquer trabalhador 
tem, inclusive os altos empregados, que facilmente se submeterão às 
cláusulas impostas pelo patrão como mero contrato de adesão. 
 

Ainda dentro do campo da aplicabilidade do referido instituto, em contrário 

sensu, tem-se que o mesmo pode, em certa medida, mostrar-se mais favorável se 

comparado com a prestação jurisdicional do Estado. Podemos citar a celeridade do 
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procedimento, que se comparado com o crivo do judiciário, revela-se mais atraente 

considerando a morosidade da máquina estatal. Partindo desta premissa, tal 

procedimento auxilia o Poder Judiciário na diminuição de demandas processuais. 

Cumpre-nos acrescer ainda que na arbitragem as partes podem convencionar 

sobre a confidencialidade do procedimento. Assim, se torna vedada a divulgação do 

conteúdo do processo arbitral, sendo o procedimento conduzido de maneira 

discreta, prezando-se pelo sigilo. 

Outra vantagem considerável é a informalidade do procedimento, ao contrário 

do formalismo envolto ao Poder Judiciário, que se submete às regras processuais. 

Na arbitragem, o caminho a ser percorrido não se sujeita a ritualismos e 

formalidades.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente artigo buscou analisar a aplicabilidade do instituto da arbitragem 

no âmbito do Direito Individual do Trabalho, tema que é recheado de controvérsias.  

Ressalta a importância do Direito do Trabalho resultado de uma construção 

histórica, demonstrando a significativa relevância desta seara do Direito. 

Nesta esteira, a partir de uma análise da evolução do Direito do Trabalho ao 

longo do tempo e da natureza jurídica dos direitos trabalhistas, buscam-se encontrar 

quais impactos que podem ser causados quando da aplicação do referido instituto, 

que antes era inadmissível, e com o advento da reforma tornou-se possível, 

elencando tantos os positivos, quanto os negativos. 

Em vista dos argumentos apresentados, se conclui que os impactos negativos 

da aplicação do referido instituto são: (i) a renúncia à jurisdição da Justiça do 

Trabalho, que funciona como ferramenta de proteção do hipossuficiente; (ii) a 

violação de alguns princípios basilares do Direito do Trabalho, em especial o da 

proteção e o da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, bem como revela-se como 

um instituto que se apresenta negativamente frente à evolução histórica do Direito 

do Trabalho; (iii) o vício de vontade na adesão a arbitragem. 

Por outro lado, a arbitragem pode apresentar impactos positivos. São eles: (i) 

a utilização desse instituto como uma ferramenta mais célere, se comparada com o 

Poder Judiciário; (ii) e a confiabilidade do procedimento, além da informalidade. 
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Assim, ponderando os aspectos positivos e negativos do referido instituto, 

bem como todas barreiras verificadas para a sua efetiva aplicação, tem-se que o 

mesmo deve ser suprimido, consoante os argumentos formulados e acima 

delineados. 
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