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RESUMO 
Cinge-se a questão na análise da cláusula compromissória arbitral no contrato de trabalho que 
se comporta como se de adesão fosse. Será feita uma análise da arbitragem como meio 
alternativo de resolução de conflitos e sua compatibilidade com o âmbito trabalhista do direito. 
Explica-se a problemática da hipossuficiência do trabalhador, ressaltando seus direitos 
assegurados enquanto garantias fundamentais, e sua fragilidade ainda mais à mostra quando da 
celebração do contrato trabalhista. Serão observados os contornos da Lei Arbitral, assim como 
da reforma trabalhista no tocante à arbitragem e suas consequências práticas. 
 
PALAVRAS CHAVE: Direito Processual Trabalhista. Arbitragem. Contrato trabalhista de 
adesão. Cláusula compromissória. Vias Alternativas à Jurisdição Contenciosa Trabalhista. 
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                                                           INTRODUÇÃO 

Este trabalho acadêmico visa tratar dos contornos da situação do empregado que, 

diante de um contrato de trabalho, encontra-se diante de um instrumento sem liberdade de 

discussão e, consequentemente, termina por anuir com todo o conteúdo que lhe é apresentado. 

Diante dessa desigualdade contratual, será discutido o caráter de adesão que o contrato 

trabalhista acaba adquirindo e suas consequências práticas. 

Serão apresentadas, ainda, visões gerais acerca da arbitragem e sua aplicação no 

ordenamento jurídico brasileiro, assim como sobre as garantias às quais os trabalhadores têm 

direito segundo a legislação. Em seguida, será problematizada a situação do trabalhador que se 

vê diante de um contrato de trabalho, que se comporta como de adesão, e concorda com a 

chamada cláusula compromissória de arbitragem, instituto também minuciado ao longo desse 

estudo. 

A cláusula compromissória de arbitragem, futuramente, impedirá que aquele 

trabalhador recorra ao Poder Judiciário para resolver eventual transtorno com seu empregador, 

o que potencialmente pode atingir seu feito.  

A partir de então, serão analisadas as consequências de tal impasse, tomando como 

base as garantias legal e constitucionalmente asseguradas ao trabalhador brasileiro. Da mesma 

forma, é importante que se compare a situação vivida aqui com o que se passa no Direito 

alternativo, sendo válida uma breve explanação a respeito de alguns entendimentos 

estrangeiros. 

Importante considerar, ainda, a forma como a atual reforma trabalhista pode incidir 

no assunto tratado no presente estudo, ponderando as possíveis vantagens ou perdas para o 

trabalhador – sempre este o maior vulnerável da relação trabalhista, mas não o único afetado, é 

conveniente ressaltar. O empregador também se vê atingido por qualquer mudança no 

ordenamento, e justamente seu comportamento deve ser levado em conta no momento de 

idealizar qualquer alteração nos textos legais de cunho trabalhista. 

É interessante notar, também, a semelhança da vulnerabilidade em que se encontra 

o trabalhador com aquela enfrentada pelo consumidor, o qual não possui as ferramentas 
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necessárias para combater o que lhe é imposto. Dessa forma, será feita uma breve analogia entre 

as duas situações, com enfoque na problemática da cláusula compromissória de arbitragem. 

Por fim, é imprescindível lembrar que o trabalho aqui realizado não tem como fim 

exaurir todos os possíveis questionamentos a respeito do tema tratado, assim como não se 

objetiva a trazer uma verdade absoluta sobre os fatos. A problemática é apresentada a fim de 

tornar interessante a reflexão a respeito do tema, na tentativa de ampliar o debate e trazer uma 

opinião que tenha fundamentos em julgados, textos legais e pensamentos de doutrinadores 

consolidados. 
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1. O INSTITUTO DA ARBITRAGEM 

1.1 Aspectos históricos da relação arbitral 

Como primeiro ponto, é válido analisar o surgimento e o ganho de força e prestígio 

do instituto da arbitragem. Os primeiros registros de conflitos resolvidos por este meio, de 

forma organizada, datam do período grego, quando inclusive as histórias dos deuses mostravam 

conflitos sendo resolvidos por terceiros de escolha dos litigantes. Aristóteles, no texto Retórica, 

diferenciava o árbitro do juiz elucidando que o primeiro julgava de acordo com a equidade, ao 

passo que o segundo visava à lei1. 

Em seguida, tem-se o fortalecimento da arbitragem no direito romano, influência 

direta em todo o direito ocidental. Os romanos criaram o costume de recorrer ao pretor, assim 

chamado o magistrado, para o qual eram expostos os problemas das partes e firmava-se um 

acordo para, sucessivamente, levar a questão a um árbitro. Assim, este último, escolhido pelas 

partes, ao receber o poder de decisão cedido pelo magistrado, decidia a lide. 

Em um primeiro momento, tal decisão não possuía o poder de vincular as partes, 

de forma que não era possível se exigir eventual cumprimento forçado. Passou-se, então, a 

acordar-se sanção para aquele que não cumprisse o acordado. A decisão arbitral passou a ter 

efeito compulsório perante as partes no período de Justiniano, criando uma vinculação absoluta, 

com algumas poucas exceções. Destaca-se que, nos casos de acordada uma penalidade, caberia 

ao juiz aplicá-la. 

Fala-se, então, na arbitragem durante a Idade Média. O referido período foi marcado 

por forte presença da Igreja Católica em diversos aspectos da sociedade, dentre eles, o jurídico. 

Foi dessa forma que foi incentivada a solução de litígios entre os próprios cidadãos2, com o 

objetivo de evitar que eventuais desentendimentos fossem levados a um tribunal pagão. 

Ressalta-se que o papa era tido como o árbitro supremo, ao passo que os padres e bispos 

exerciam a arbitragem perante os fiéis. 

                                                 
1 FERNANDES, Jorge Luís Batista. Lei de arbitragem brasileira: uma breve abordagem à luz do direito 
comparado. Disponível em 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9219#_ftnref16 
Acesso em 01 de setembro de 2017. 
2 BÍBLIA SAGRADA. I Co. 6: 1 – 6. São Paulo: Editora Canção Nova. 15ª Reedição. 
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A partir do enfraquecimento do direito canônico e, ainda, o fortalecimento dos 

Estados, surge o absolutismo, fenômeno em que a figura do rei representa o próprio Estado – 

como fez questão de deixar claro Luís XIV, ao declarar que “l’état c’est moi” (o Estado sou 

eu). 

É dessa forma que a arbitragem perde força, pois passa a ser possível recorrer das 

sentenças arbitrais, levando o litígio, em última instância, ao Estado. A chance de apelação 

acrescenta uma fase ao processo, o que faz com que a arbitragem perca o trunfo da celeridade 

na resolução de conflitos. Além disso, passa a ser valorizada a perspectiva de que um litígio 

resolvido pelo Estado faz com que haja uma parte vencedora, enquanto a outra parte sucumbe, 

devendo cumprir a decisão. 

No Brasil, a arbitragem já se encontrava presente nos tempos da colonização 

portuguesa. Foi positivada pela primeira vez no artigo 160 da Constituição de 18243, o qual 

determinava que as partes poderiam escolher juízes-árbitros para solucionar questões cíveis e 

penais civilmente intentadas. 

A Constituição de 1895, a primeira do período republicano, deixou de lado o 

instituto da arbitragem, citando-a apenas como meio de resolução válido para com outros 

Estados em conflitos internacionais. Já a Carta Maior de 1934 voltou a mencionar o método 

arbitral, deixando nas mãos da União a competência para instituir as normas reguladoras do 

instituto. As Constituições de 1937 e 1946 não contemplaram a arbitragem, posicionamento 

seguido pela Carta Magna de 19674. 

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 faz referência à arbitragem nos artigos 

12, §2º, VII e 114, §1º. Importante lembrar que a arbitragem aparece no preâmbulo da Carta 

Maior contida no conceito de “solução pacífica de controvérsias”, a qual é posta como princípio 

fundamental.  

 A visão de que é mais válido levar uma pretensão resistida ao Estado do que 

resolvê-la por meios alternativos ainda é muito forte, o que explica o alto nível de judicialização 

                                                 
3 Art. 160. Nas civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes nomear Juizes Arbitros. Suas 
Sentenças serão executadas sem recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes. 
4 DELGADO, José Augusto. A Arbitragem No Brasil – Evolução Histórica E Conceitual. Disponível em: 
http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/8302 Acesso em 03 de setembro de 2017. 
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atual. No Brasil, contabiliza-se 74 milhões de processos em tramitação5, apesar de serem 

conhecidos os custos processuais e a morosidade do Poder Judiciário. 

É a partir desse contexto, em que a justiça se encontra afogada em processos quase 

intermináveis, que vem se tentando fortalecer meios alternativos de resolução de conflitos, 

como a mediação, a conciliação e a arbitragem.  

Apenas a título de diferenciação, é válido trazer à tona também o conceito de 

mediação e conciliação. A primeira pode ser definida como uma forma de autocomposição 

informal para solução de impasses, em que  

um terceiro, imparcial e neutro, sem o poder de decisão, assiste às partes, para que a 
comunicação seja estabelecida e os interesses preservados, visando ao 
estabelecimento de um acordo. Na verdade, na mediação, as partes são guiadas por 
um terceiro (mediador) que não influenciará no resultado final. O mediador, sem 
decidir ou influenciar na decisão das partes, ajuda nas questões essenciais que devem 
ser resolvidas durante o processo6. 

Por sua vez, a conciliação pode ser caracterizada como a autocomposição em que o 

terceiro, na figura do conciliador, atua como elo entre as partes, as quais devem ser direcionadas 

a um consenso. O conciliador pode ter envolvimento com as partes, diferentemente da posição 

mais neutra do mediador, podendo interferir no mérito das questões. A decisão do conflito, no 

entanto, cabe às partes, enquanto o conciliador apenas faz sugestões7. 

Destaca-se, neste estudo, o conceito e a aplicação da arbitragem, a qual pode ser 

conceituada como um método alternativo de resolução de controvérsias, possuindo duas 

características principais: aquele que decidirá o conflito é escolhido de forma livre e acordada 

pelas partes, as quais irão conferi-lo os poderes necessários para tal8.  

1.2 A Lei 9.307/96 

O Código de Processo Civil de 1973 foi inovador ao tratar explicitamente da 

arbitragem, incentivando-a e regulamento o procedimento necessário. Estabeleceu, no entanto, 

alguns entraves ao seu funcionamento, como a cláusula compromissória, a qual não 

                                                 
5Justiça em números 2016: ano-base 2015/Conselho Nacional de Justiça. Brasília: CNJ, 2016 p. 42.  Disponível 
em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2016/10/b8f46be3dbbff344931a933579915488.pdf Acesso em 
03 de Setembro de 2017. 
6 RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. A prática da mediação e o acesso à justiça. Belo Horizonte: Del Rey, 
2007. p. 50 
7 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Formas alternativas de resolução de conflitos. Belo Horizonte: RHJ, 2008. 
p. 28 
8 CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem. 2ª edição, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. p.09-10. 
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determinava nenhuma sanção ao sujeito que a descumprisse e recorresse ao Judiciário e, ainda, 

a determinação de homologação judicial da sentença arbitral. A necessidade de homologar o 

laudo arbitral gerava custos e levava tempo, o que descaracterizava a arbitragem, como explica 

Carlos Alberto Carmona: 

[...] o custo do processo acabava acrescido das despesas carreadas com a demanda 
perante o Poder Judiciário; a celeridade esperada para a solução do litígio ficava 
totalmente comprometida, eis que apesar da simplicidade (aparente) do procedimento 
homologatório, a sentença proferida pelo juiz togado – oficializado ou não o laudo – 
desafiava recurso de apelação, que, por sua vez poderia abrir portas ao recurso 
especial e/ou ao recurso extraordinário; por derradeiro o sigilo ficava prejudicado, já 
que a publicidade do processo estatal não preservava o segredo do litígio nem a 
decisão a ele dada pelo árbitro9. 

Este cenário levava à necessidade de regulamentação própria da arbitragem, com o 

devido cuidado para que fosse tratada como um meio eficaz de solução de conflitos. Em 23 de 

Setembro de 1996, surge a Lei da Arbitragem no Brasil, a qual revogou todo o capítulo XIV do 

Código de Processo Civil de 1973 e trouxe diversas inovações. Dentre elas, é válido salientar a 

equiparação dos árbitros a funcionários públicos para fins penais, visando a trazer segurança às 

partes e ao próprio árbitro (artigo 17) e extinguiu a necessidade de homologação da sentença 

arbitral diante do Poder Judiciário, estabelecendo que o árbitro é juiz de fato e de direito e o 

laudo arbitral não está sujeito a recurso perante a justiça (artigo 18). 

No artigo 31, a lei também foi inovadora ao elucidar que o laudo arbitral possui os 

mesmos efeitos de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário, tanto entre as partes como 

para seus sucessores, produzindo, inclusive, coisa julgada material. Estabelece, ainda, que a 

sentença arbitral se constitui como título executivo quando apresentar caráter condenatório. 

Observa-se ainda importante mudança quanto à possibilidade de recurso da 

sentença arbitral, que antes constituía entrave à celeridade do procedimento. Somente são 

previstos, atualmente, cenários de nulidade da sentença arbitral, por descumprimento de 

requisitos formais. Senão vejamos: 

Art. 32. É nula a sentença arbitral se: 
I - for nulo o compromisso; 
I - for nula a convenção de arbitragem; (Redação dada pela Lei nº 13.129, de 
2015) (Vigência) 
II - emanou de quem não podia ser árbitro; 
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei; 
IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem; 

                                                 
9 CARMONA, Carlos Alberto. A nova Lei de Arbitragem. Revista Consulex, 1997. Ano I, n. 9. p. 46. 
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V - não decidir todo o litígio submetido à arbitragem; (Revogado pela Lei nº 13.129, 
de 2015) (Vigência) 
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva; 
VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso III, desta Lei; e 
VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º, desta Lei. 
 

Pode ser observado como reformador, ainda, o fim da exigência de homologação 

de sentença arbitral estrangeira no local onde foi proferida, sendo suficiente a homologação do 

Superior Tribunal de Justiça para que seja válida em território brasileiro.  

1.2.1 A constitucionalidade da Lei de Arbitragem 

À época da publicação da lei, muito se discutiu a respeito de sua 

constitucionalidade, haja vista algumas possíveis divergências com determinados princípios da 

Constituição Federal. 

A primeira polêmica apontaria para o princípio da inafastabilidade jurisdicional, 

conjuntamente ao acesso à justiça. A Constituição é muito clara ao estabelecer que "a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" no artigo 5º, XXXV. É 

preciso, no entanto, esclarecer que tal princípio é direcionado ao legislador, segundo 

entendimento do STF em “leading case” e largamente apoiado pela doutrina, como fica 

demonstrado abaixo: 

[...] 3. Lei de Arbitragem (L. 9.307/96): constitucionalidade, em tese, do juízo arbitral; 
discussão incidental da constitucionalidade de vários dos tópicos da nova lei, 
especialmente acerca da compatibilidade, ou não, entre a execução judicial específica 
para a solução de futuros conflitos da cláusula compromissória e a garantia 
constitucional da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário (CF, art. 5º, 
XXXV). Constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o Tribunal, por 
maioria de votos, que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, 
quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua 
a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso não ofendem o artigo 5º, 
XXXV, da CF. Votos vencidos, em parte - incluído o do relator - que entendiam 
inconstitucionais a cláusula compromissória - dada a indeterminação de seu objeto - 
e a possibilidade de a outra parte, havendo resistência quanto à instituição da 
arbitragem, recorrer ao Poder Judiciário para compelir a parte recalcitrante a firmar o 
compromisso, e, consequentemente, declaravam a inconstitucionalidade de 
dispositivos da Lei 9.307/96 (art. 6º, parág. único; 7º e seus parágrafos e, no art. 41, 
das novas redações atribuídas ao art. 267, VII e art. 301, inciso IX do C. Pr. Civil; e 
art. 42), por violação da garantia da universalidade da jurisdição do Poder Judiciário. 
Constitucionalidade - aí por decisão unânime, dos dispositivos da Lei de Arbitragem 
que prescrevem a irrecorribilidade (art. 18) e os efeitos de decisão judiciária da 
sentença arbitral (art. 31). (STF - SE-AgR: 5206 EP, Relator: SEPÚLVEDA 
PERTENCE, Data de Julgamento: 12/12/2001, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 
DJ 30-04-2004 PP-00029 EMENT VOL-02149-06 PP-00958) 

 O artigo supracitado refere-se, em verdade, à ausência da imposição ao cidadão de 

esgotar por completo as instâncias administrativas para que possa ingressar junto ao Judiciário. 
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É a chamada imprescindibilidade da jurisdição condicionada ou instância administrativa de 

curso forçado, que foi suprimida do texto constitucional, assim explicada por Alexandre de 

Moraes: 

A Constituição Federal de 1988, diferentemente da anterior, afastou a necessidade da 
chamada jurisdição condicionada ou instância administrativa de curso forçado, pois 
já se decidiu pela inexigibilidade de exaurimento das vias administrativas para obter-
se o provimento judicial, uma vez que excluiu a permissão, que a Emenda 
Constitucional nº 07 da Constituição anterior estabelecera, de que a lei condicionasse 
o ingresso em juízo à exaustão das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao 
princípio do livre acesso ao Poder Judiciário10.  

Defere-se do texto, portanto, que é dever do Judiciário atender o cidadão sempre 

que este invocá-lo – desde que o próprio indivíduo não tenha escolhido outros meios de solução 

de litígio.  

É neste ponto que se fala da arbitragem como método legitimamente 

constitucional11, tendo em vista que é um procedimento livremente escolhido pelas partes, não 

imposto a elas pela falta de possibilidade de recorrer ao Judiciário. Ressalta-se também a 

previsão trazida pela lei de anular eventual laudo arbitral, por uma série de requisitos formais 

que podem vir a ser descumpridos. Garante-se o acesso à justiça na medida em que a parte 

prejudicada não se encontra absolutamente presa à sentença do árbitro.  

A constitucionalidade do texto legal se verifica, ainda, ao observar que o juízo 

arbitral não possui competência para perfazer atos executórios, cabendo à parte provocar o juiz 

estatal para que o faça. Da mesma forma, cabe ao juiz avaliar a concessão de tutelas de urgência, 

inibitórias, acautelatórias ou coercitivas determinadas pelos árbitros. 

As partes podem recorrer ao Judiciário em caso de dúvida sobre a disponibilidade 

do bem discutido, o que assegura, mais uma vez, a constitucionalidade da lei. Por fim, é válido 

lembrar que o Superior Tribunal de Justiça tem o papel de homologar sentença arbitral 

estrangeira, para que seja reconhecida e executada. 

Por esta série de razões, não há que se falar na inconstitucionalidade da referida lei 

pela exclusão do Poder Judiciário da relação, posto que a arbitragem não é alguém “extra-

Estado”, mas sim uma figura que contribui com o Estado mínimo. A aplicação do Direito em 

última instância e de forma forçada continuam a ser aplicadas exclusivamente pelo aparato 

                                                 
10 MORAES, Alexandre. Direito constitucional. 12. ed. São Paulo: 2002. p. 103 
11 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. São Paulo: RT, 1999. p. 160-162. 
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jurisdicional do Estado, encargo que, inclusive, é indeclinável e indelegável – sob pena de 

caracterizar uma afronta ao princípio da segurança jurídica e à própria figura estatal. 

Corrobora com este entendimento o jurista Nelson Nery Júnior12, explicando que o 

fato de as partes escolherem o meio arbitral de resolução de conflitos não implica no prejuízo 

ou falecimento do direito de ação que lhes é garantido. Até porque há restrições quanto ao 

objeto da relação, que deve ser disponível, e a arbitragem se apresenta como uma alternativa, 

não uma imposição. 

Ensinam, ainda, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Arenhart que  

não há que se falar em inconstitucionalidade pelo simples fato de as partes, usando 
livremente da sua vontade, terem optado pela arbitragem. Quando alguém opta pela 
arbitragem, não há delegação de algo que não pode ser delegado – o poder 
jurisdicional -, mas simplesmente exercício de uma faculdade que os litigantes têm 
em suas mãos como corolário do princípio da autonomia da vontade13. 

É dessa forma, portanto, que se conclui pela constitucionalidade da Lei 9.307/96, 

pois o contrário seria estar preso a conceitos engessados, quando o apropriado é abranger ao 

máximo a ideia de acesso à justiça, celeridade e autonomia da vontade, valorizando a liberdade 

das partes. 

1.3 O tratamento dado pelo Novo Código de Processo Civil 

Um dos grandes méritos do Código de Processo Civil de 2015 foi incluir, em 

diversos dispositivos, o incentivo e a valorização dos métodos alternativos de resolução de 

conflitos. Diante de um Judiciário saturado, por falta de estrutura física e pessoal, é de suma 

importância que sejam fornecidas aos cidadãos as ferramentas necessárias para uma solução 

rápida e eficiente de seus pleitos. 

A arbitragem reaparece, nesse cenário, com força e credibilidade para auxiliar o 

Estado na função de dirimir conflitos. O próprio conceito de acesso à justiça é fortalecido dessa 

maneira, relembrando as palavras de Mauro Cappelletti: 

A expressão “acesso à Justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 
para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico — o sistema pelo qual as 
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do 

                                                 
12 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. 8. ed. São Paulo: RT, 2004. p. 
133 
13 MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio. Manual do processo de conhecimento. 4. ed. São Paulo: 
RT, 2005. p. 35. 
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Estado que, primeiro deve ser realmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir 
resultados que sejam individual e socialmente justos. [...] Os juízes precisam, agora, 
reconhecer que as técnicas processuais servem a questões sociais, que as cortes não 
são a única forma de solução de conflitos a ser considerada e que qualquer 
regulamentação processual, inclusive a criação ou o encorajamento de alternativas ao 
sistema judiciário formal tem um efeito importante sobre a forma como opera a lei 
substantiva — com que frequência ela é executada, em benefício de quem e com que 
impacto social14 . 

Foram diversos os incentivos aos acordos e aos meios alternativos de composição 

no novo código, focando-se, nesse estudo, as referências à arbitragem.  

Como primeiro ponto, o novo CPC atribuiu à arbitragem o caráter de jurisdição, 

logo em seu artigo 3º, §1º. A cooperação entre as jurisdições ocorre através da carta arbitral, a 

qual foi contemplada pelo artigo 237 do diploma legal. Assim consta: 

Art. 237.  Será expedida carta: 
[...] 
IV - arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o 
cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de 
cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem 
efetivação de tutela provisória. 
 

Interessante notar como o texto legal estabelece a cooperação e, ao mesmo tempo, 

respeita a atuação do árbitro, não cabendo ao juiz interferir no mérito da decisão. A participação 

estatal se limita a ordenar o cumprimento de atos e determinações definidas pela arbitragem. 

Ressalta-se que o cumprimento do laudo arbitral pode tramitar em segredo de justiça, conforme 

dispõe o artigo 189, IV do Código de Processo Civil, desde que a confidencialidade estipulada 

na arbitragem seja comprovada em juízo. 

O artigo 1061 do diploma legal prevê a impugnação, de forma expressa, como 

forma de questionamento por parte do executado quanto ao cumprimento forçado de sentença 

arbitral – alterando o texto da Lei de Arbitragem, que dispunha sobre embargos de devedor.  

Importante mudança, também, quanto às medidas de urgência pré-arbitrais. Pela 

eventual demora de aceitação do(s) árbitro(s) diante de um caso, é comum que as partes se 

dirijam ao Poder Judiciário de forma provisória e emergencial em busca de uma tutela. Ocorre 

que, quando a arbitragem for de fato constituída, os árbitros terão o poder de manter, modificar 

ou revogar o conteúdo concedido pelo Judiciário. 

                                                 
14 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Fabris Editor: Porto 
Alegre, 2002. p. 3-5 
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Surge, aqui, a primeira incerteza quanto aos impactos do novo CPC perante a Lei 

de Arbitragem. Importante observar, primeiramente, o texto dos artigos 303 e 304 do Código: 

Art. 303.  Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 
petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do 
pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do 
perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 

Art. 304.  A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se 
da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. 

Surge o impasse quanto a uma garantia do Código – estabilização de matéria não 

recorrida – frente ao direito do árbitro de interferir na tutela concedida. Fala-se na especialidade 

da lei prevalecendo sobre o caráter geral do Código e, ainda, sobre a opção do réu em não 

recorrer propositadamente, com a intenção de deixar a discussão correr no âmbito da 

arbitragem. 

Chega-se, então, às disposições acerca das cláusulas e compromissos arbitrais. As 

primeiras diferenciam-se por possuírem caráter prévio, isto é, as partes acordam que irão 

submeter eventuais dissídios a um árbitro, ao passo que os compromissos se materializam ao 

mesmo tempo do surgimento do conflito. Conforme leciona o artigo 337, §5º do Código aqui 

estudado, tais matérias não podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e ainda, há a previsão de 

interposição imediata de agravo de instrumento contra a decisão que rejeitar a alegação de 

convenção de arbitragem (art. 1.015, III). 

Neste ponto, surge uma das celeumas tratadas neste estudo. Diz respeito ao inciso 

VII do artigo 485 do CPC, o qual determina que o processo deve ser extinto sem resolução de 

mérito, não só quando o juiz considerar presente a convenção de arbitragem alegada em 

contestação, como também na ocasião em que a competência arbitral já foi reconhecida.  

A Lei de Arbitragem, no parágrafo único do artigo 8º, faz referência ao princípio 

da competência-competência (Kompetenz-Kompetenz), o qual dispõe que cabe ao próprio 

árbitro apreciar a existência, validade e eficácia da cláusula ou convenção arbitral e do contrato 

no qual estão inseridas15. 

                                                 
15 AMARAL, Paulo Osternack. O princípio da competência-competência na jurisprudência do STJ. 
Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, n.º 69, Curitiba, novembro de 2012, disponível em 
http://www.justen.com.br//informativo.php?l=pt&informativo=69&artigo=783. Acesso em 12 de setembro de 
2017. 
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A questão que põe é: seria válida a cláusula arbitral estabelecida em contrato de 

adesão? Se a competência já foi reconhecida pelo árbitro, qual seria a posição de um juiz perante 

uma cláusula arbitral inserida em contrato abusivo? São questionamentos extremamente 

válidos, que serão minuciados no presente trabalho – porém com a consciência de que não tem 

se como objetivo exaurir por completo todas as possíveis derivações dentro do tema. 

Diante desta explanação, é válido fazer uma exposição a respeito da posição do 

trabalhador enquanto parte dentro de um contrato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

2. A HIPOSSUFICIÊNCIA DO TRABALHADOR  

2.1 Breve histórico do direito trabalhista brasileiro   

O surgimento e solidificação do direito do trabalho no Brasil foram influenciados 

diretamente for fatores externos, de política e economia internacionais. Com diversos países 

europeus passando a garantir os direitos de seus trabalhadores, naturalmente surgiu uma 

necessidade de se adaptar aos novos padrões, a fim de não sofrer retaliações por parte das 

potências econômicas. 

A entrada do Brasil na Organização Internacional do Trabalho, em 1919, foi um 

dos grandes marcos para o estabelecimento de garantias para os trabalhadores brasileiros. É 

preciso, no entanto, que se faça uma rápida regressão na história interna do País, a qual explica 

diversos fatores que influenciaram o Estado a trabalhar melhor no Direito do Trabalho. 

Destaca-se como pontapé inicial para os direitos trabalhistas a abolição da 

escravatura, pois na medida em que possibilitou a diversos homens e mulheres o trabalho livre, 

fez surgir uma classe que teria necessidade de tutela estatal. Ainda que anteriormente, em 1824, 

a Constituição tenha abolido as corporações de ofício, permitindo a liberdade de exercício das 

profissões, o número de trabalhadores ainda era baixo, comparado com a grande massa 

submetida à escravidão. 

Nesse sentido, é interessante apreciar as palavras do doutrinador Mauricio Godinho 

Delgado, o qual afirma: 

Se a existência do trabalho livre (juridicamente livre) é pressuposto histórico-material 
para o surgimento do trabalho subordinado (e, consequentemente, da relação 
empregatícia), não há que se falar em ramo jurídico normatizador da relação de 
emprego sem que o próprio pressuposto dessa relação seja estruturalmente permitido 
na sociedade enfocada. Desse modo, apenas a contar da extinção da escravatura 
(1888) é que se pode iniciar uma pesquisa consistente sobre a formação e consolidação 
histórica do Direito do Trabalho no Brasil16. 

Em 1891, a Constituição reconheceu a liberdade de associação, sem grandes 

aprofundamentos na matéria. Foi na Constituição de 1934 que as normas de Direito do Trabalho 

começaram a aparecer de forma mais explícita, influenciada pelo constitucionalismo social. 

Apareceram normas como salário mínimo, jornada de trabalho de oito horas diárias, férias, 

                                                 
16 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2004. p. 43 
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repouso semanal, pluralidade sindical, indenização por despedida sem justa causa e criação 

efetiva da Justiça do Trabalho. 

 Em 1937, a Constituição outorgada expressava a intervenção estatal no âmbito 

trabalhista, estabelecendo o sindicato único, vinculado ao Estado, e a proibição de greves, 

demonstrando suas características corporativistas e ditatoriais. Esta Carta era influenciada pela 

Carta Del Lavoro e pela Constituição Polonesa, textos tipicamente intervencionistas, 

provenientes de regimes totalitários. 

Em 1943, notou-se a necessidade de compilar as normas trabalhistas em um único 

diploma legal, o que levou à criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a qual consistia na 

reunião das normas de Direito do Trabalho brasileiro. Com a criação da Constituição de 1946, 

foi reestabelecido o direito de greve, afastando-se do corporativismo constitucional de 1937. 

Da mesma forma, foram regularizados os direitos a repouso semanal remunerado e participação 

dos empregados nos lucros, dentre outras garantias.  

É válido registrar que diversas leis foram promulgadas no período entre 1949 e 

1962, positivando garantias como remuneração de feriados, normas específicas para 

empregados porteiros, faxineiros, zeladores e serventes de prédios de apartamentos 

residenciais, vendedores-viajantes e, ainda, foi estabelecida a gratificação de Natal. O período 

entre 1962 e 1966, por sua vez, reconheceu uma série de direitos trabalhistas, destacando-se a 

criação do 13º salário, a regulamentação do direito de greve, o qual já havia sido garantido e a 

criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 

A Constituição de 1967 não alterou significativamente o cenário trabalhista. A 

legislação infraconstitucional, todavia, regulamentou o direito das empregadas domésticas, do 

trabalhador rural e as atividades do trabalhador temporário. A Emenda Constitucional nº 1, de 

17 de outubro de 1969, não alterou os direitos trabalhistas previstos na Constituição de 1967, 

mas dispôs sobre o imposto sindical, proibiu o direito de greve para servidores públicos e que 

exerciam atividades essenciais. 

Chega-se, enfim, à Constituição Cidadã de 1988, o maior marco de garantias 

individuais do Direito pátrio, cumprindo este papel também na seara trabalhista. A partir da 

leitura do artigo 7º, é possível perceber uma série de direitos dos trabalhadores sendo 

assegurados em nível constitucional. 
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Importante salientar conquistas como a redução da jornada de trabalho para 44 

horas semanais, antes de 48, a elevação do adicional de hora extra para no mínimo 50%, 

aumento da remuneração de férias em 1/3, garantia da licença materna de 120 dias e criação da 

licença paternidade – apenas para apontar algumas das principais. Observa-se, também, a 

organização sindical com autonomia administrativa, inclusive passando a ser permitida a 

criação de novos sindicatos sem a necessidade de prévia autorização do Estado, desde que 

observados os critérios de território e categoria. 

Diante do exposto, verifica-se um longo caminho rumo à proteção do empregado 

na relação trabalhista, com diversos avanços e garantias. É importante salientar algumas delas, 

para que se tenha como base a necessidade de tutela inerente ao trabalhador, diante de casos em 

que a legislação pátria ainda apresenta impasses. 

2.2. Garantias do trabalhador 

Já foram apontados, neste estudo, diversas conquistas alcançadas pelos 

trabalhadores ao longo do desenvolvimento do direito pátrio. É importante entender quais são 

as bases para a busca por tais garantias, isto é, quais ideias norteiam as lutas trabalhistas. Nesse 

sentido, serão enumerados aqui importantes princípios do direito do trabalho brasileiro, que 

possuem relevância para a questão aqui estudada, tendo em mente que estes devem ser sempre 

priorizados quando dos impasses que se manifestam no ordenamento jurídico. 

Como primeiro destaque, fala-se no princípio do “in dubio pro operario”, o qual 

estabelece que quando há diferentes modos de interpretar uma mesma norma, cabe ao juiz 

adotar aquela que esteja em favor do trabalhador, parte mais vulnerável da relação. Da mesma 

forma, na desigualdade de fato na defesa do empregado, tratada pelo processo trabalhista, 

compete ao juiz atuar levando em conta o desnível econômico entre as partes17. 

O princípio da norma mais favorável orienta que, diante da pluralidade de normas 

incidentes em uma mesma situação, deve o juiz priorizar aquela que favoreça a parte 

hipossuficiente da relação trabalhista, que se configura no trabalhador. Válido ressaltar que tal 

princípio se manifesta não só quando do embate entre normas já existentes, mas também quando 

da elaboração das normas. Orienta-se o legislador a elaborar normas que sejam mais benéficas 

                                                 
17 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 54 
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às condições já postas ao trabalhador. Ressalta-se que independentemente da hierarquia da 

norma, o aplicador deve priorizar aquela que beneficia o empregado. 

O princípio da primazia da realidade prega que o juiz deve priorizar os fatos reais 

em detrimento de eventuais acordos entre empregadores e empregados, posto que é comum que 

a prática seja divergente do que foi estipulado. É natural que o processo busque tratar da 

realidade, da mesma forma que ocorre no processo penal, com o princípio da verdade real. 

Assim tem sido o entendimento Tribunal Superior do Trabalho, senão vejamos: 

RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. 
INSTRUTORA. CURSO DE INFORMÁTICA. ENQUADRAMENTO NA 
CONDIÇÃO DE PROFESSORA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. 
A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a exigência de 
habilitação técnica e registro no Ministério da Educação e Cultura - MEC, previstas 
no art. 317 da CLT, não constitui óbice ao reconhecimento de empregado contratado 
como instrutor na categoria profissional dos professores, devendo a controvérsia ser 
analisada à luz do princípio da primazia da realidade. Precedentes da SBDI. Recurso 
de revista não conhecido. (TST - RR: 110966720135030092, Relator: Mauricio 
Godinho Delgado, Data de Julgamento: 04/11/2015, 3ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 06/11/2015) 

Há também o princípio da irrenunciabilidade das garantias legais do trabalhador, o 

qual dispõe que as conquistas dos trabalhadores são indisponíveis, de modo que devem ser 

exercidos em quaisquer condições. Direitos como salário mínimo, férias e aviso prévio devem 

ser gozados pelos empregados sem qualquer tipo de restrição imposta pelo empregador, haja 

vista que tais direitos são adquiridos e têm o status de garantias fundamentais na Constituição 

Federal – art. 5º, inciso XXXVI.   

É relevante, ainda, o princípio da continuidade da relação de emprego, sendo sua 

orientação no sentido de assegurar que, mesmo haja mudanças significativas no ambiente de 

trabalho do empregado, seu contrato de trabalho estará resguardado nas condições acordadas 

inicialmente. Na mesma linha de pensamento, tem-se o princípio da nulidade de alteração 

contratual prejudicial ao empregado. O objetivo é que qualquer disposição contratual sem a 

prévia concordância das partes e que prejudique o empregado será nula, sem gerar qualquer 

efeito jurídico. Sendo assim, é vedada pelo ordenamento jurídico a alteração que venha a causar 

danos diretos e/ou indiretos ao trabalhador – princípio contemplado inclusive pela 

Consolidação das Leis Trabalhistas, no artigo 468. 

Por fim, é interessante lembrar do princípio do conglobamento, o qual preconiza 

que, ainda que haja condições prejudiciais ao empregado, pode-se compensá-las através de 
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condições mais benéficas, de forma a chegar a um equilíbrio. O princípio foi considerado no 

artigo 620 da CLT, que afirma que devem prevalecer as condições estabelecidas em convenção 

sobre as estipuladas em acordo, quando forem mais favoráveis. Sendo assim, torna-se possível 

que os costumes estipulem condições do empregado, remuneração e outros aspectos, desde que 

o resultado seja positivo para o trabalhador. 

É assim que vem entende a jurisprudência pátria: 

EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DA 
LEI Nº 11.496/2007 - ACORDO COLETIVO - CONVENÇÃO COLETIVA - 
PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL - ART. 620 DA CLT - TEORIA DO 
CONGLOBAMENTO. Nos termos do art. 620 da CLT, as condições estabelecidas 
em convenção coletiva, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em 
acordo coletivo. Na apuração da norma mais vantajosa, deve ser considerado todo o 
conteúdo dos instrumentos coletivos cotejados, consoante prega a teoria do 
conglobamento. Recurso de embargos conhecido e desprovido. (TST - E-RR: 
1586008820085180010 158600-88.2008.5.18.0010, Relator: Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, Data de Julgamento: 02/05/2013, Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DEJT 10/05/2013) 

Diante da explanação aqui realizada, é conveniente passar a analisar a problemática 

dos contratos de adesão e seus desdobramentos perante o âmbito trabalhista, enfatizando a 

celeuma da cláusula compromissória de arbitragem. 
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3. O CONTRATO DE ADESÃO DO TRABALHADOR E A CLÁUSULA 

COMPROMISSÓRIA 

3.1 Características do contrato de adesão 

Como primeiro ponto, interessante trazer à tona o conceito de contrato abordado 

por Silvio Rodrigues18: 

[...] é o acordo de vontades para o fim de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir 
direitos. Sendo assim, toda vez que um negócio jurídico depender de vontade dos 
contra entes, encontramo-nos na presença de um contrato, pois é isto que Beviláqua 
quer dizer, que contrato nada mais é do que um acordo de duas ou mais vontades, em 
vista de produzir efeitos jurídicos. 

Os contratos possuem diversas classificações, destacando-se os contratos bilaterais 

(ou sinalagmáticos) e unilaterais, onerosos e gratuitos, comutativos e aleatórios, consensuais ou 

reais, contratos nominados e inominados, solenes e não solenes, principais e acessórios, 

paritários e por adesão. Neste estudo, serão enfocadas as características do contrato de adesão. 

O contrato de adesão se apresenta como unilateral, de forma que uma das partes, 

normalmente a que conta com vantagem econômica e de autoridade, elabora o instrumento de 

forma arbitral, enquanto que a outra parte só tem a opção de aceitar o que lhe for imposto. 

Assim, a parte mais fraca na relação contratual apenas anui com o que é posto, sem qualquer 

poder de modificação ou renúncia. 

Dessa forma, explica Silvio Rodrigues19 que o contrato de adesão se diferencia do 

contrato paritário, pois este último conta com uma fase de discussão das cláusulas contratuais, 

em que as partes se encontram em pé de igualdade e têm condições de discutir os termos do 

negócio. Já no contrato de adesão, observa-se que a fase inicial de debates e transigência fica 

eliminada, pois uma das partes impõe à outra o instrumento inteiro do negócio, sem 

possibilidade de recusa. 

Diante do exposto, defere-se que a parte mais vulnerável, denominada aderente, 

diante de um contrato de adesão feito pelo proponente, tem apenas duas possibilidades: aceitá-

lo ou negá-lo em sua totalidade. As cláusulas são impostas, pois realizadas de maneira 

unilateral.  

                                                 
18 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil volume 3. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 27 
19 RODRIGUES, Silvio. Op. Cit. p.45 
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O contrato de adesão conta com algumas características próprias. Fala-se em 

uniformidade, predeterminação e rigidez da oferta; proposta permanente e geral; aceitação pura 

e simples do oblato; superioridade econômica de um dos contratantes e cláusulas do contrato 

fixadas unilateralmente e em bloco20. Sendo assim, tem-se a concepção prévia de cláusulas 

rígidas e predeterminadas. Para melhor identificar o contrato de adesão, é interessante observar 

sua característica principal: 

O elemento essencial do contrato de adesão, portanto, é a ausência de uma fase pré-
negocial decisiva, a falta de um debate prévio das cláusulas contratuais e sim, a sua 
predisposição unilateral, restando ou outro parceiro a mera alternativa de aceitar ou 
rejeitar o contrato, não podendo modificá-lo de maneira relevante. O consentimento 
do consumidor manifesta-se por simples adesão ao conteúdo preestabelecido pelo 
fornecedor de bens ou serviços21. 

É a partir dessa falta de liberdade contratual que surge o maior problema dos 

contratos de adesão: as cláusulas abusivas. É neste ponto que o Estado tem legitimidade para 

interferir na liberdade contratual, a fim de proteger a parte mais vulnerável e evitar práticas 

arbitrárias pela parte diversa. No âmbito consumerista, por exemplo, é conveniente a 

intervenção do Código de Defesa do Consumidor. Já na área trabalhista, é papel da CLT e da 

Constituição Federal garantir que os trabalhadores não sejam vítimas de cláusulas abusivas, 

como são facilmente encontradas nos contratos de adesão. 

A partir desse cenário, cabe a reflexão de que os contratos trabalhistas acabam por 

se comportar como se de adesão fossem. Válido lembrar o conceito trazido pela legislação e, 

ainda, aqueles formulados pela doutrina. 

Para entender o contrato trabalhista, faz-se mister apontar os elementos fático-

jurídicos que constituem a relação de emprego. O trabalho deve ser executado por pessoa 

física, com pessoalidade (intuitu personae), com onerosidade, de forma não-eventual, em 

situação de subordinação jurídica e com alteridade. Nesse sentido, a caracterização da relação 

empregatícia se dá através da prestação do serviço realizada por pessoa física, vez que não se 

admite a possibilidade de o empregado ser pessoa jurídica. 

É fundamental, ainda, que a relação de emprego seja realizada de maneira pessoal, 

isto é, que a prestação do trabalho, realizada pela pessoa natural, tenha efetivo caráter de 

                                                 
20 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 72. 
21 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT. 2002, p. 59. 
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infungibilidade no que diz respeito ao trabalhador22. O empregado, portanto, não pode ser 

substituído por outro trabalhador na vigência do contrato de trabalho, salvo, 

excepcionalmente, se tiver a anuência de seu empregador. 

A pessoalidade é elemento que incide somente sobre a figura do empregado, pois, 

no tocante ao empregador, não vigora a referida característica, posto que no Direito do 

Trabalho vigora a diretriz da despersonalização da figura do empregador. Pode, portanto, 

ocorrer alteração subjetiva do contrato de trabalho, desde que ocorra no polo empresarial, 

mantendo-se em vigor as regras contratuais anteriores com relação ao mesmo empregado, 

conforme estabelecido nos artigos 10 e 448 da CLT. Senão vejamos: 

Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos 
adquiridos por seus empregados. 

[...] 

Art. 448 - A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará 
os contratos de trabalho dos respectivos empregados. 

A prestação de serviço deve ser, ainda, não-eventual, ou seja, o trabalho deve ser 

prestado de forma contínua. Para que haja relação empregatícia é necessário que o trabalho 

prestado tenha caráter de permanência (ainda que por um curto período determinado), não se 

qualificando como “trabalho esporádico”23. 

A CLT estabelece, em alguns de seus artigos, um conceito para o contrato de 

trabalho, como é possível verificar a seguir: 

Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, 
correspondente à relação de emprego. 

Art. 443 - O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou 
expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. 

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. 

Tais conceitos, no entanto, são criticados pela doutrina pelo fato de o contrato não 

corresponder à relação de empregado, mas sim gerá-la. Assim, tenta-se construir uma 

concepção mais completa, como traz Maurício Godinho Delgado24, dizendo que é um “negócio 

                                                 
22 DELGADO, Maurício Godinho. Ibidem. p. 291 
23 DELGADO, Maurício Godinho. Ibidem. p. 293 
24 DELGADO, Maurício Godinho. Ibidem. p. 477. 
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jurídico expresso ou tácito mediante o qual uma pessoa natural obriga-se perante pessoa natural, 

jurídica ou ente despersonificado a uma prestação pessoal, não eventual, subordinada e onerosa 

de serviços”. 

Em que pese o contrato individual de trabalho ser definido pelo 

artigo 442 da Consolidação das Leis do Trabalho como sendo um acordo tácito ou expresso 

correspondente à relação de emprego, Martins Filho defende que o termo correto a ser 

empregado é contrato de emprego, pois, nos seus termos: 

O contrato de trabalho é gênero e compreende qualquer trabalho como o do autônomo, 
do eventual, etc. Contrato de emprego diz respeito a relação entre empregado e 
empregador e não a outro tipo de trabalhador. Daí porque se falar em contrato de 
emprego, que fornece a noção exata do tipo de contrato que estaria sendo estudado, 
porque o contrato de trabalho seria gênero e o contrato de emprego, espécie25. 

O objeto do contrato de trabalho, portanto, é a prestação de serviços subordinado e 

não eventual do empregado ao empregador, mediante remuneração – razão pela qual devem 

estar presentes os requisitos da personalidade (o empregado deve ser pessoa física, certa e 

determinada), da continuidade, subordinação, onerosidade e alteridade. 

O doutrinador Sergio Pinto Martins26 também traz conceito interessante para o 

contrato de trabalho. Nas suas palavras: 

O contrato de trabalho é o negócio jurídico entre uma pessoa física (empregado) e 
uma pessoa física ou jurídica (empregador) sobre condições de trabalho, ou seja, 
representa um acordo de vontades, caracterizando a autonomia privada das partes. 

Nesse contexto, fala-se que o contrato trabalhista pode se comportar como de 

adesão quando a etapa de discussão das cláusulas é pulada, comumente ocorrendo em três 

situações conhecidas pela doutrina27. A primeira, no modelo individualizado, o trabalhador 

assina, concordando com os termos do contrato que lhe é apresentado, que foi integral e 

previamente elaborado pelo empregador. Na segunda hipótese, fala-se no modelo formulário, 

o empregado assina um contrato-padrão, normalmente apresentado sob a forma de formulário, 

no qual se encontram pré-definidas as condições de trabalho do contratado. Nesse tipo de 

contrato, o trabalhador apenas preenche seus dados e, assim, anui com uma série de cláusulas 

já elaboradas de forma genérica pelo empregador, uniformizando o todo ou uma parte dos 

                                                 
25 MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. Manual de Direito e processo do trabalho. 19. Ed. Rev. E atual. 
São Paulo: Saraiva, 2010. P. 78 
26 MARTINS, Sergio Pinto. Direito do Trabalho, 27. Ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 90 
27 RAMALHO, Maria Do Rosário Palma. Tratado de Direito do Trabalho, Parte II – Situações Laborais 
Individuais. 4ª edição. Coimbra: Almedina, 2009. p. 131 
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empregados. Por fim, tem-se a hipótese do modelo regulamentar, o qual se apresenta como um 

contrato de regulamento interno da empresa, que se consuma com a adesão expressa ou tácita 

das condições contratuais por parte do empregado. 

Importante registrar um importante efeito do contrato de trabalho: o poder diretivo 

do empregador. Em função da subordinação, é natural que o empregado deva se submeter ao 

que o empregador estabelece, o que não exclui, entretanto, a necessidade de limites a esse poder.  

O poder diretivo consiste no conjunto de prerrogativas asseguradas pela ordem 

jurídica, concentradas no empregador, no contexto da relação de emprego, que dizem respeito 

à direção, regulamentação, fiscalização e disciplinamento da economia interna e referente à 

prestação de serviços28. 

Diante desta explanação, é preciso refletir a respeito das cláusulas impostas aos 

trabalhadores nos contratos trabalhistas, encarados como contratos de adesão, haja vista a falta 

de liberdade de discussão de cláusulas e, ainda, a clara disparidade entre as partes contratantes. 

3.2 A problematização frente à vulnerabilidade do empregado 

Grande parte das empresas optam por uniformizar os contratos de trabalho de seus 

empregados, a fim de garantir tratamento isonômico. Assim, para evitar desequilíbrios de 

condições, acaba-se por tratar com uma grande massa padronizada, desconsiderando as 

peculiaridades de cada caso e, principalmente, impondo um bloco de cláusulas indiscutíveis e 

invariáveis. 

É dessa forma que se vê o trabalhador perante um contrato de trabalho padrão: um 

instrumento que não pode ser modificado, de regras claras e postas. O futuro empregado, diante 

da proposta de vaga de emprego, sequer cogita – ou não o faz com firmeza – qualquer mudança 

nas condições que lhe são impostas. Isso ocorre em função da grande vulnerabilidade do 

trabalhador frente ao seu empregador, pois encontra-se em situação de necessidade de 

contratação e, sendo assim, precisa aceitar o que é posto a fim de conquistar uma vaga de 

emprego.  

Neste aspecto, o princípio da proteção ao trabalhador estabelece que se deve 

procurar proteger a parte vulnerável da relação, qual seja, o trabalhador, para que, dessa forma, 

                                                 
28 DELGADO, Mauricio Godinho. Ibidem. P. 631 
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seja possível alcançar a igualdade jurídica entre os contratantes, que deve ser verdadeira e 

substancial29. Tem-se como objetivo, então, fornecer à parte hipossuficiente o aparato 

necessário (e que lhe falta) para que tenha condições de debater o que parecer conveniente. 

Nesse sentido, o ministro Aloysio Corrêa da Veiga30: 

Dentro dos princípios do Direito do Trabalho fica difícil negociar em condições de 
igualdade, podendo renunciar e transigir, dentro da existência do contrato de trabalho. 
[...] Dentro dos princípios do Direito do Trabalho fica difícil negociar em condições 
de igualdade, podendo renunciar e transigir, dentro da existência do contrato de 
trabalho. 

O trabalhador, assim, não possui as ferramentas necessárias para levar à frente uma 

discussão sobre eventual discordância de uma cláusula em seu contrato de trabalho. Além das 

já explicadas características de um contrato de adesão nesse contexto, em que muitas vezes o 

empregado limita-se a preencher dados, a parte contratada vê-se dependente do empregador. 

Anui, assim, com diversas condições arriscadas e questionáveis, como a cláusula 

compromissória de arbitragem. 

3.3 A cláusula compromissória inserida no contrato de adesão 

O contrato de adesão, por todas as características já expostas aqui, não permite ao 

aderente qualquer alteração em seus termos. O contrato de trabalho, ao se comportar dessa 

maneira, compromete ainda mais a já delicada situação do trabalhador.  

Frequentemente, o trabalhador se depara com a cláusula compromissória de 

arbitragem em seu contrato e, diante de toda a situação em que se encontra no momento de 

assinatura, anui com a referida cláusula. As consequências, no entanto, podem ser graves: 

deparando-se com uma eventual injustiça por parte de seu empregador, seja em uma dispensa 

arbitrária, seja um pagamento incorreto de determinada verba trabalhista, o empregado será 

obrigado a recorrer à arbitragem para dirimir seu conflito. 

Importante esclarecer que não se pretende, aqui, desacreditar esse instituto 

alternativo de resolução de conflitos, pois é sabida a sua importância e sua credibilidade. Não 

se pode, no entanto, restringir o empregado apenas a esse juízo, quando é visível que o 

empregador deve cumprir na integralidade seus deveres e, ainda, indenizar o trabalhador por 

                                                 
29 RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. Tradução de Wagner D. Giglio. 3ª ed. Atual. 
São Paulo: LTr, 2000. P. 83 
30 Arbitragem trabalhista divide opiniões no TST. Disponível em https://www.conjur.com.br/2013-set-
14/arbitragem-contrato-trabalho-divide-opinioes-ministros-tst. Acesso em 02 de outubro de 2017. 
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qualquer constrangimento que lhe tenha causado, o que pode ser pleiteado perante o Poder 

Judiciário por parte do empregado. 

Como base legal, é importante lembrar o disposto no artigo 114, §2º da Constituição 

Federal: 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:    
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é 
facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza 
econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as 
disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente. 
 

A polêmica encontra-se na aplicação da arbitragem nos dissídios individuais, haja 

vista a omissão do texto legal quanto a essa possibilidade. Tomando como base a 

hipossuficiência do trabalhador, tem-se outros entraves à utilização do modo arbitral de 

resolução de conflitos. Fala-se, primeiramente, no artigo 477, § 2º da CLT, o qual estabelece a 

quitação das parcelas discriminadas no instrumento de rescisão ou recibo de quitação, 

estabelecendo o parágrafo primeiro a necessária assistência do Sindicato ou do Ministério do 

Trabalho. 

Como segundo ponto, ressalta-se o artigo 9º da CLT, o qual considera nulo de pleno 

direito os atos praticados com objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos 

preceitos contidos no referido texto legal, razão pela qual, mesmo frente à arbitragem 

obrigatória, o empregado tem o direito de ingressar em juízo para demonstrar que sofreu lesão. 

É pertinente lembrar, ainda, os artigos 444 e 468 da CLT, já comentados neste 

trabalho, que não permitem qualquer prejuízo ao trabalhador, mesmo em alterações de contrato 

com sua anuência. 

Afirma-se, então, que não é razoável aceitar a validade de uma cláusula 

compromissória de arbitragem inserida em contrato de trabalho que se comporta como se de 

adesão fosse, pois constrange o trabalhador a concordar com o impedimento de sua procura à 

justiça estatal.  

Na mesma linha de pensamento, manifestou-se a ministra Maria Cristina Peduzzi: 

Discute-se, por exemplo, se a cláusula que previamente determina a arbitragem é 
ou não válida e se é possível concordar, no momento da celebração do contrato, em 
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se inserir essa previsão, ou se o contrato é silente e simplesmente existe o convite 
para se socorrer do mecanismo.31 

O artigo 4º, §2º da Lei de Arbitragem estabelece o seguinte: 

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. 
[...] 
§ 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. 
 

Tem-se, então, que caberia ao trabalhador realizar esse aceite em separado ao 

contrato, de forma a enfatizar sua anuência com a cláusula compromissória de arbitragem. 

Questiona-se, no entanto, qual seria a autonomia deste, enquanto polo mais fraco da relação 

contratual, em se negar a elaborar o referido documento de anuência. O que ocorre, na prática, 

é a simples concordância com mais um aspecto formal contratual que deve ser cumprido. Não 

há, portanto, eficácia no sentido de possibilitar uma decisão diferente da que é esperada pelo 

empregador: a aquiescência do trabalhador com todas as condições que são postas. 

Nesse sentido, os princípios trabalhistas que protegem a figura do empregado 

parecem não ser compatíveis com uma cláusula que seria uma imposição da arbitragem. Em 

entrevista à revista Consultor Jurídico, assim se posicionou o ministro Brito Pereira: 

A arbitragem exige das partes interessadas assumir o compromisso de respeitar o 
laudo arbitral. O empregado que acaba de ser despedido – nos casos mais comuns – 
não terá tranquilidade para justar com o empregador a indicação dos mesmos 
árbitros.32  

A partir do exposto, é interessante pensar que o trabalhador não é a única figura 

vulnerável no ordenamento jurídico brasileiro. Apresenta-se, então, uma breve análise sobre a 

mesma problemática no âmbito consumerista. 

3.4. Paralelo com a hipossuficiência do consumidor     

 É interessante notar a referência com o âmbito consumerista no aspecto da cláusula 

compromissória arbitral no contrato de adesão. Frequentemente, os consumidores se veem 

diante de contratos que não podem ser alterados e, dessa forma, anuem com todas as cláusulas 

                                                 
31Arbitragem trabalhista divide opiniões no TST. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2013-set-
14/arbitragem-contrato-trabalho-divide-opinioes-ministros-tst. Acesso em: 2 de outubro de 2017. 
32 IDEM, Ibidem. 
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presentes no documento. Dentro dessas cláusulas, muitas vezes encontram-se as 

compromissórias de arbitragem, limitando a essa opção a resolução de eventual conflito 

consumerista. 

Deve-se lembrar, como primeiro ponto, a vulnerabilidade do consumidor – 

assemelhando-se à hipossuficiência do trabalhador. Pode ser definida da seguinte forma: 

Vulnerabilidade, sob o enfoque jurídico, é, então, o princípio pelo qual o sistema 
jurídico positivado brasileiro reconhece a qualidade ou condição daqueles sujeitos 
mais fracos na relação de consumo, tendo em vista a possibilidade de que venham a 
ser ofendidos ou feridos na sua incolumidade física ou psíquica, bem como no âmbito 
econômico, por parte dos sujeitos mais potentes da mesma relação33. 

Interessante notar que a vulnerabilidade do consumidor é intrínseca ao seu próprio 

conceito, apresentando-se como espinha dorsal da proteção consumerista34, sobre a qual se 

assenta toda a linha filosófica do movimento. Em outros termos: 

Os que não dispõem de controle sobre bens de produção e, por conseguinte, devem se 
submeter ao poder dos titulares destes. Isto quer dizer, que a definição de consumidor 
já descreve essa vulnerabilidade, essa relação de hipossuficiência que pode ocorrer 
por desinformação, por fraude ou quando o produtor não dê ou não honre a garantia 
ao bem produzido35. 

São comuns as situações em que o consumidor se vê preso a cláusulas com as quais 

assinou, mas sequer teve qualquer oportunidade de contestá-las. Sendo assim, faz-se pertinente 

a determinação do artigo 4º, §2º da Lei de Arbitragem, já comentada aqui, sobre a necessidade 

da anuência à cláusula compromissória em separado no contrato de adesão. 

É interessante trazer à tona o recente posicionamento do Superior Tribunal de 

Justiça no Recurso Especial nº 1.189.050, sob relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, que 

estabelece que a referida cláusula compromissória só terá eficácia se a iniciativa de recorrer à 

arbitragem partir do consumidor – ou se este expressamente concordar com a sua instituição. 

Imperioso que se faça a leitura da ementa do julgamento em questão: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONTRATO DE ADESÃO. CONVENÇÃO 
DE ARBITRAGEM. POSSIBILIDADE, RESPEITADOS DETERMINADAS 
EXCEÇÕES. 

                                                 
33 MORAES, Paulo Valério dal Pai Moraes. Código de Defesa do Consumidor: o princípio da vulnerabilidade 
no contrato, na publicidade e nas demais práticas comerciais: interpretação sistemática do direito. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p.125 
34 IDEM, Ibidem. p. 126-127 
35 ALMEIDA, João Batista. A Proteção Jurídica ao Consumidor. São Paulo: Saraiva, 1993, p.15 
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1. Um dos nortes a guiar a Política Nacional das Relações de Consumo é exatamente 
o incentivo à criação de mecanismos alternativos de solução de conflitos de 
consumo (CDC, art. 4º, § 2º), inserido no contexto de facilitação do acesso à Justiça, 
dando concretude às denominadas "ondas renovatórias do direito" de Mauro 
Cappelletti. 
2. Por outro lado, o art. 51 do CDC assevera serem nulas de pleno direito "as 
cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: VII - 
determinem a utilização compulsória de arbitragem". A mens legis é justamente 
proteger aquele consumidor, parte vulnerável da relação jurídica, a não se ver 
compelido a consentir com qualquer cláusula arbitral. 
3. Portanto, ao que se percebe, em verdade, o CDC não se opõe a utilização da 
arbitragem na resolução de conflitos de consumo, ao revés, incentiva a criação de 
meios alternativos de solução dos litígios; ressalva, no entanto, apenas, a forma de 
imposição da cláusula compromissória, que não poderá ocorrer de forma impositiva. 
4. Com a mesma ratio, a Lei n. 9.307/1996 estabeleceu, como regra geral, o respeito 
à convenção arbitral, tendo criado, no que toca ao contrato de adesão, mecanismos 
para proteger o aderente vulnerável, nos termos do art. 4º, § 2º, justamente porque 
nesses contratos prevalece a desigualdade entre as partes contratantes. 
5. Não há incompatibilidade entre os arts. 51, VII, do CDC e 4º, § 2º, da Lei 
n. 9.307/96. Visando conciliar os normativos e garantir a maior proteção ao 
consumidor é que entende-se que a cláusula compromissória só virá a ter eficácia 
caso este aderente venha a tomar a iniciativa de instituir a arbitragem, ou concorde, 
expressamente, com a sua instituição, não havendo, por conseguinte, falar em 
compulsoriedade. Ademais, há situações em que, apesar de se tratar de consumidor, 
não há vulnerabilidade da parte a justificar sua proteção. 
6. Dessarte, a instauração da arbitragem pelo consumidor vincula o fornecedor, mas 
a recíproca não se mostra verdadeira, haja vista que a propositura da arbitragem pelo 
policitante depende da ratificação expressa do oblato vulnerável, não sendo 
suficiente a aceitação da cláusula realizada no momento da assinatura do contrato 
de adesão. 
Com isso, evita-se qualquer forma de abuso, na medida em o consumidor detém, 
caso desejar, o poder de libertar-se da via arbitral para solucionar eventual lide com 
o prestador de serviços ou fornecedor. É que a recusa do consumidor não exige 
qualquer motivação. Propondo ele ação no Judiciário, haverá negativa (ou renúncia) 
tácita da cláusula compromissória. 
7. Assim, é possível a cláusula arbitral em contrato de adesão de consumo quando 
não se verificar presente a sua imposição pelo fornecedor ou a vulnerabilidade do 
consumidor, bem como quando a iniciativa da instauração ocorrer pelo consumidor 
ou, no caso de iniciativa do fornecedor, venha a concordar ou ratificar 
expressamente com a instituição, afastada qualquer possibilidade de abuso. 
8. Na hipótese, os autos revelam contrato de adesão de consumo em que fora 
estipulada cláusula compromissória. Apesar de sua manifestação inicial, a mera 
propositura da presente ação pelo consumidor é apta a demonstrar o seu desinteresse 
na adoção da arbitragem - não haveria a exigível ratificação posterior da cláusula -
, sendo que o recorrido/fornecedor não aventou em sua defesa qualquer das exceções 
que afastariam a jurisdição estatal, isto é: que o recorrente/consumidor detinha, no 
momento da pactuação, condições de equilíbrio com o fornecedor - não haveria 
vulnerabilidade da parte a justificar sua proteção; ou ainda, que haveria iniciativa 
da instauração de arbitragem pelo consumidor ou, em sendo a iniciativa do 
fornecedor, que o consumidor teria concordado com ela. Portanto, é de se 
reconhecer a ineficácia da cláusula arbitral. 
9. Recurso especial provido. 
 

A decisão se mostra importante por fixar os pressupostos necessários à eficácia da 

opção pela arbitragem nos conflitos do âmbito consumerista. A partir da análise do texto, 

defere-se que é válida a cláusula compromissória nos contratos de adesão consumeristas – 
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firmando posicionamento contrário ao anteriormente declarado pelo Tribunal36. Para que a 

arbitragem entre o produtor e o consumidor seja instituída, é imprescindível que este último 

promova o início da jurisdição privada ou expressamente concorde com o seu estabelecimento. 

Ressalta-se que a propositura da demanda judicial por parte do consumidor implica 

em renúncia tácita à cláusula compromissória – entendimento que entendemos correto e 

aplicável para o âmbito trabalhista, haja vista todo o aparato de proteção existente para essas 

duas figuras dentro do ordenamento jurídico.  

O fornecedor pode, no entanto, comprovar judicialmente que um determinado 

consumidor específico não era vulnerável, naquele caso concreto e levando em conta todas as 

circunstâncias e variáveis pertinentes. Demonstrando a igualdade na relação, seria válida a 

cláusula compromissória de arbitragem que vinculasse o consumidor. É sabido, porém, que são 

raras as situações em que o consumidor possui as mesmas ferramentas de poder e barganha que 

o produtor, haja vista a própria natureza deste tipo de ligação. 

Há, por conseguinte, pontos interessantes no entendimento da matéria na esfera 

consumerista que merecem atenção, como a renúncia tácita à cláusula compromissória no caso 

de início de ação na jurisdição estatal. Isto posto, é oportuno que se faça uma análise de textos 

legais inovadores e outros julgados dos tribunais pátrios, no âmbito trabalhista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 REsp nº 819,519; AgRg nº 1101015. 
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4. INOVAÇÕES LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS 

4.1. Introdução 

Ao longo do desenvolvimento deste trabalhado acadêmico, o Brasil vivenciou 

momentos de instabilidade política, econômica e social, os quais impulsionaram indiretamente 

mudanças significativas no que toca o assunto até aqui abordado. 

A matéria do presente estudo, no entanto, ainda é pouco tratada pela jurisprudência, 

talvez justamente pelo forçado conformismo do trabalhador com o que lhe é imposto. Entende-

se que como a arbitragem pressupõe plena igualdade entre as partes, as quais escolhem um 

terceiro para solucionar determinado conflito, sua aplicação não seria cabível na relação entre 

o trabalhador, figura hipossuficiente, e o empregador, economicamente superior, não podendo 

eles pactuar cláusula compromissória de arbitragem37.  

Pode-se destacar, aqui, os entendimentos consolidados pelo Tribunal Superior do 

Trabalho38, no sentido, por exemplo, de não aplicar a arbitragem em dissídios individuais 

trabalhistas. Assim se verifica: 

RECURSO DE REVISTA. ARBITRAGEM. RELAÇÕES INDIVIDUAIS DE 
TRABALHO. INAPLICABILIDADE. As fórmulas de solução de conflitos, no 
âmbito do Direito Individual do Trabalho, submetem-se, é claro, aos princípios 
nucleares desse segmento especial do Direito, sob pena de a mesma ordem jurídica 
ter criado mecanismo de invalidação de todo um estuário jurídico-cultural tido como 
fundamental por ela mesma. Nessa linha, é desnecessário relembrar a absoluta 
prevalência que a Carta Magna confere à pessoa humana, à sua dignidade no plano 
social, em que se insere o trabalho, e a absoluta preponderância deste no quadro de 
valores, princípios e regras imantados pela mesma Constituição. Assim, a arbitragem 
é instituto pertinente e recomendável para outros campos normativos (Direito 
Empresarial, Civil, Internacional, etc.), em que há razoável equivalência de poder 
entre as partes envolvidas, mostrando-se, contudo, sem adequação, segurança, 
proporcionalidade e razoabilidade, além de conveniência, no que diz respeito ao 
âmbito das relações individuais laborativas. Recurso de revista não conhecido. ” 
(TST-RR-192700-74.2007.5.02.0002, 6ª Turma, Rel. Min. Mauricio Godinho 
Delgado, DEJT de 28/5/2010) 

Seguindo a mesma lógica, tem-se outros julgados desta Corte: 

                                                 
37 MACIEL, José Alberto Couto. Arbitragem na relação de emprego e na relação de trabalho. Disponível em 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI244276,81042-
Arbitragem+na+relacao+de+emprego+e+na+relacao+de+trabalho. Acesso em 02 de outubro de 2017. 
38 Processo TST/AIRR 1229/2004-014-05-40.3, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 1ª Turma, 
DEJT 27/11/2009; Processo TST/RR 1599/2005-022-02-00.8, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, 3ª Turma, DEJT 02/10/2009; Processo TST/AIRR 415/2005-039-02-40.9, Relator Ministro 
Horácio Raymundo de Senna Pires, 6ª Turma, DEJT 26/06/2009. 
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(...) ARBITRAGEM. DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO. INVALIDADE. A 
jurisprudência desta Corte superior vem-se firmando no sentido de que é inválida a 
utilização de arbitragem, método de heterocomposição, nos dissídios individuais 
trabalhistas. Tem-se consagrado, ainda, entendimento no sentido de que o acordo 
firmado perante o Juízo Arbitral não se reveste da eficácia de coisa julgada, nem 
acarreta a total e irrestrita quitação das parcelas oriundas do extinto contrato de 
emprego. Precedentes desta Corte superior. Recurso de revista de que não se conhece. 
(...)” (TST-RR-2881800-46.2002.5.02.0902, 1ª Turma, Rel. Min. Lelio Bentes 
Corrêa, DEJT de 27/8/2010) 

(...) CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL - INAPLICABILIDADE AOS 
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS. 1. O artigo 1º da Lei nº 9.307/96 limita o uso da 
arbitragem para ‘dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis’. Não é 
o caso dos direitos sociais do trabalho, que são direitos indisponíveis e, em sua 
maioria, de sede constitucional. 2. A cláusula compromissória (artigo 4º Lei 
nº 9.307/96) é anterior ao litígio e acarreta renúncia prévia a direitos indisponíveis. 
Tal renúncia, na hipótese dos autos, ocorreu na contratação, momento de clara 
desproporção de forças entre empregador e trabalhador. 3. Não produz efeitos a 
cláusula compromissória arbitral inserida no contrato de trabalho do Reclamante. 
Recurso de Revista conhecido parcialmente e provido. ” (TST-RR-51085-
09.2005.5.10.0014, 8ª Turma, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT de 
30/3/2010) 

Em alguns casos, no entanto, nosso máximo tribunal trabalhista39 têm admitido a 

arbitragem nos dissídios individuais, pois apesar de decidir sobre questões que dizem respeito 

a matérias patrimoniais disponíveis, há verbas passíveis de negociação por parte do trabalhador, 

a exemplo de indenizações – que podem ser combinadas ou até mesmo renunciadas em parte. 

Ressalta-se que é difícil, a partir do cenário social e econômico do direito do 

trabalho brasileiro, que sejam dadas as devidas condições ao empregado de negociar questões 

importantes, como verbas e indenizações trabalhistas, em um ambiente de arbitragem, 

considerando-se as limitações do trabalhador e a possibilidade de fraude.  

Mesmo aqueles que defendem a utilização da arbitragem nos dissídios individuais 

reconhecem que tal possibilidade não abarca a cláusula compromissória, mas sim o 

compromisso arbitral, posto que o trabalhador é indiscutivelmente vulnerável na primeira 

situação. 

Tal entendimento tem ressonância na doutrina brasileira: 

Lembre-se que o compromisso existe depois do conflito entre as partes que, em razão 
dele, resolvem que suas diferenças serão dirimidas pela arbitragem. Neste momento, 
os direitos do empregado já foram adquiridos. Ninguém questiona, aqui, se ele tem ou 
não direito ao décimo terceiro salário proporcional ou às férias, por exemplo. Demais 
disso, não foi abstraído o direito de acessar o Poder Judiciário, que se encontra 
constitucionalmente à disposição do trabalhador. Este, diante da opção de ingressar 

                                                 
39 (AIRR 1475.2000-193-05-00, 7º Turma). AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
JUÍZO ARBITRAL. COISA JULGADA. LEI Nº 9.307/96. CONSTITUCIONALIDADE. 
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com reclamação pela via estatal pode – e percebem que a alternativa foi 
cuidadosamente colocada – preferir se submeter à arbitragem desde que não haja 
qualquer pressão sobre sua manifestação volitiva, que deve ser livre e consciente. 
Assim, mesmo diante da opção de ingressar com reclamação junto ao poder judiciário, 
o empregado pode, por evidente, preferir se submeter à arbitragem40. 

 

É interessante trazer à tona um dos vetos realizados à Lei de Arbitragem. O diploma 

legal trazia o seguinte entendimento no §4º do artigo 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 eficácia se o empregado tomar a iniciativa de 
instituir a arbitragem ou se concordar expressamente com a sua instituição. 

A partir deste dispositivo, pretendia-se fazer com que, nos casos de contratos 

individuais de trabalho celebrados com empregados com funções de elevada hierarquia na 

empresa, mais especificamente de administrador ou de diretor, fosse admitida a instituição de 

cláusula compromissória. Seria possível, dessa forma, a restrição ao meio arbitral de resolução 

de conflitos, o que justifica, por si só, o veto ao referido preceito. 

Ressalta-se que, para que a cláusula fosse válida, teriam que ser obedecidas, 

igualmente, as condições de que o mencionado empregado que deveria tomar a iniciativa de 

instituir a arbitragem ou concordar, de forma expressa, com a instituição da arbitragem pelo 

empregador. 

Conclui-se, assim, como sendo corretas as razões pelo veto expostas quando da 

avaliação do Projeto de Lei 406/2013, como se verifica a seguir: 

O dispositivo autorizaria a previsão de cláusula de compromisso em contrato 
individual de trabalho. Para tal, realizaria, ainda, restrições de sua eficácia nas relações 
envolvendo determinados empregados, 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 submetidos ao processo 
arbitral.41 

Não se pode falar, atualmente, em inovações legislativas sem trazer à tona a 

temática da reforma trabalhista brasileira. Faz-se, portanto, algumas pontuações sobre o assunto 

a seguir. 

                                                 
40 SCAVONE JUNIOR. Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. 4ª ed. Rev. e atual. e ampl. – São Paulo: Revista 
dos Tribunais. 2010. P. 35 
41 MENSAGEM Nº 162, DE 26 DE MAIO DE 2015. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/msg/vep-162.htm Acesso em 02 de outubro de 2017. 
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4.2. A arbitragem na reforma trabalhista 

A reforma trabalhista, alvo de diversas polêmicas em função de suas alterações na 

legislação trabalhista brasileira, também trata da arbitragem no âmbito trabalhista. A reforma, 

que aguarda aprovação do Senado, inaugura a possibilidade do modo arbitral de resolução de 

conflitos para dissídios individuais, desde que sejam obedecidos dois requisitos.  

O primeiro é que a remuneração do empregado seja superior a duas vezes o limite 

máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Já o segundo 

estabelece que a cláusula compromissória seja pactuada por iniciativa do empregado ou 

mediante sua concordância expressa, como estabelece a Lei de Arbitragem.  

É preciso cautela quanto à celebração da referida inovação, haja vista as variáveis 

já expostas aqui quanto à fragilidade das ferramentas do empregado. No caso de contencioso 

em que o trabalhador tem condições de negociar, tratando de direitos disponíveis, há de se 

admitir a vantagem da celeridade e informalidade da arbitragem. A Reforma Trabalhista prevê 

que apenas trabalhadores com maior remuneração recorram ao meio arbitral, garantindo que a 

hipossuficiência do empregado seja amenizada frente ao empregador. De toda forma, os custos 

devem ser reduzidos a partir da determinação de um árbitro único e procedimento simplificado 

para determinados casos. 

Ressalta-se a importância do consentimento expresso do empregado quanto à 

arbitragem, pois este pode optar por este meio visando à rapidez, por exemplo. É imprescindível 

que seja uma opção do empregado, haja vista o menor custo em se recorrer à Justiça do Trabalho 

(via de regra) e, ainda, a preocupação estatal em assegurar todos os direitos pertinentes do 

trabalhador.  

Acredita-se que a inovação legal iniciará uma nova sistemática quanto ao aceite da 

arbitragem, comportando-se como uma condição de validade da cláusula arbitral, devendo ser 

avaliada quando o empregado firmar o contrato de trabalho. Explica-se: 

[...] na contratação o empregado deverá ou sugerir a cláusula arbitral ou concordar 
expressamente com ela. Em contrato de trabalho de adesão, essa concordância 
expressa se provará com a cláusula arbitral estando em negrito ou em documento 
separado, com assinatura específica, na forma do art. 4º, parágrafo terceiro, da Lei de 
Arbitragem. Em contratos de trabalho que não sejam padrão e que forem livremente 
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negociados entre patrão e empregado que não for hipossuficiente, a própria existência 
da cláusula arbitral denotará a concordância expressa42. 

Deve-se comprovar, de toda forma, a confiabilidade do meio arbitral como forma 

de resolução de conflitos na área trabalhista. Tal feito será alcançado quando forem dadas ao 

empregado as ferramentas necessárias para reivindicar seus direitos e, principalmente, que a 

eleição da arbitragem seja de livre e espontânea vontade do trabalhador, iniciando-a ou 

concordando com ela.  

A superintendente do Centro Arbitral do Estado de São Paulo, Ana Cláudia Pastore, 

vê vantagens na arbitragem sendo utilizada no âmbito trabalhista: 

Abre-se uma porta para que o MPT entenda que os procedimentos arbitrais são 
administrados com lisura, por árbitros idôneos e com profundo conhecimento na área 
trabalhista.43 

É possível, portanto, a convivência da arbitragem com o âmbito trabalhista, desde 

que respeitadas uma série de exigências e proteções ao trabalhador. Não se admite, portanto, 

que esta figura seja compelida a aceitar esse método alternativo para seus pleitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 MUNIZ, Joaquim de Paiva. Arbitragem na Reforma Trabalhista. Disponível em 
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI258392,61044-Arbitragem+na+Reforma+Trabalhista Acesso em 03 
de outubro de 2017. 
43 PASTORE, Ana Cláudia. Apud PIMENTEL, Silvia. Reforma trabalhista autoriza arbitragem. Disponível 
em https://dcomercio.com.br/categoria/leis-e-tributos/reforma-trabalhista-autoriza-arbitragem Acesso em 03 de 
outubro de 2017. 
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5. DIREITO ALTERNATIVO 

A arbitragem brasileira vem ganhando destaque nos últimos anos, foi deveras 

contemplada pelo novo Código de Processo Civil, mas ainda tem um longo caminho a percorrer 

antes de atingir o nível de outros países. Principalmente naqueles mais desenvolvidos social e 

economicamente, o meio arbitral de resolução de conflitos é largamente utilizado, inclusive nas 

lides trabalhistas. 

A maior aceitação quanto à arbitragem trabalhista ainda é quanto aos dissídios 

coletivos, como nos Estados Unidos, em que 97% dos contratos coletivos são resolvidos através 

da arbitragem. Na América Latina, México, Peru, Colômbia e Uruguai têm previsão específica 

da utilização da arbitragem no âmbito trabalhista. Nestes países, há a liberdade para escolher 

entre recorrer ao Poder Judiciário ou se utilizar da arbitragem como método alternativo44. 

Tanto nos contratos coletivos como nos individuais de trabalho, a opção pela 

arbitragem deve ser expressa nos referidos países. Diferente é o caso dos Estados Unidos, em 

que o uso da arbitragem é obrigatório para os casos de conflitos coletivos que envolvem o setor 

público. Sendo assim, deve ser utilizada nos casos que envolvem greves que são proibidas, 

quais sejam, aquelas que põem em risco a vida das pessoas, como hospitais, bombeiros e 

abastecimento de água. 

Destaca-se, aqui, os ordenamentos francês e italiano45, por terem relevante papel 

para o instituto da arbitragem. A França, sempre com seu comportamento jurídico vanguardista, 

possui legislação arbitral desde a década de 1980, além de contar com jurisprudência amigável 

e doutrina dedicada ao assunto. Conta, ainda, com a Câmara de Comércio Internacional em 

Paris. A Itália também merece destaque pela semelhança com o ordenamento brasileiro, por ter 

servido como fonte de inspiração, e também por se revelar inovadora na matéria, possuindo 

legislação específica para tratar da arbitragem trabalhista (Lei n. 183 de 4 de novembro de 

2010). 

 

                                                 
44 O veto à arbitragem trabalhista. Disponível em http://www.fecomercio.com.br/noticia/o-veto-a-arbitragem-
trabalhista Acesso em 04 de outubro de 2017. 
45 BONATO, Giovanni. Panorama da arbitragem na França e na Itália. Perspectiva de direito comparado 
com o sistema brasileiro. Disponível em  
ttps://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/208504/mod_resource/content/0/BONATO%2C%20Arbitragem%20na%
20Fran%C3%A7a%20e%20na%20Italia.pdf Acesso em 06 de Outubro de 2017. 
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6. CONCLUSÃO  

Considerando-se o contexto de atuação do Poder Judiciário brasileiro, no tocante à 

busca da população por instrumentos de pacificação que possibilitem o acesso pleno ao aparato 

jurídico estatal, visando ao alcance da equânime medida de justiça, bem como à efetividade do 

processo nos conflitos demandados, alguns institutos alternativos são lembrados como meios 

para alcançar este objetivo.  

Ante o exposto, é possível notar a crescente importância da arbitragem para o 

ordenamento jurídico de forma geral e, mais especificamente, para o âmbito trabalhista. Deve-

se ter atenção, no entanto, quanto ao seu uso na referida área. 

Os próprios juízes têm o dever de colaborar com o funcionamento desses meios 

alternativos, deixando de lado a resistência quanto a esses métodos e reconhecendo sua 

legitimidade. É preciso que se supere a ideia de que apenas o juiz trabalhista teria aptidão para 

tratar de litígios trabalhistas, haja vista a plena possibilidade de um árbitro, por exemplo, 

resolver um dissídio coletivo.  

Os dissídios individuais são merecedores de maior cuidado, haja vista a falta de 

força do trabalhador sozinho diante do empregador – o que não ocorre nos dissídios coletivos, 

pois os sindicatos se portam como uma associação, contando com maior aparato de 

organização. Ainda mais peculiar é o caso do trabalhador individual que se vê diante de uma 

cláusula compromissória arbitral em seu contrato de trabalho. 

Por não possuir as ferramentas necessárias para discutir as cláusulas que lhe são 

impostas, pela própria natureza de adesão do contrato que é colocado, o empregado anui com 

uma determinação que pode ser prejudicial mais à frente. Destaca-se que a hipossuficiência do 

trabalhador o acompanha mesmo após o término da relação trabalhista, o que faz com que o 

cumprimento da exigência de alto salário do trabalhador que recorre à arbitragem seja 

importante, na medida em que diminui a sua vulnerabilidade.  

Fala-se, ainda, que normalmente se trata de direitos indisponíveis nas lides 

trabalhistas. Tal concepção, no entanto, não é absoluta, o que possibilita a atuação de métodos 

alternativos de pacificação social – os quais, inclusive, auxiliam a atuação estatal. 
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 Deve-se, em vista disso, ter especial atenção quanto à validade e eficácia da 

aceitação da referida cláusula, sendo justo que se permita ao trabalhador recorrer ao Poder 

Judiciário, em caso de necessidade, ainda que seja apresentada a anuência com a referida 

cláusula. É passível de análise algumas situações específicas, citadas ao longo do presente 

estudo, em que o trabalhador teria condições de anuir com a cláusula arbitral e recorrer a ela 

quando necessário. Via de regra, porém, o empregado se vê preso a uma obrigação com a qual 

foi constrangido a aceitar, fenômeno não pode ser ignorado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Neste sentido, destaca-se o seguinte posicionamento do Superior Tribunal do 

Trabalho: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA ARBITRAL. CLÁUSULA 
COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. COMPROMISSO ARBITRAL. EFEITOS. Ante 
a aparente violação do art. 5º, XXXV da CF, nos termos exigidos no artigo 896 da 
CLT, provê-se o agravo de instrumento para determinar o processamento do recurso 
de revista. RECURSO DE REVISTA. SENTENÇA ARBITRAL. CLÁUSULA 
COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. COMPROMISSO ARBITRAL. EFEITOS. Esta 
Corte entende que a aplicação de cláusula compromissória arbitral, ou a adoção de 
compromisso arbitral, para a resolução de conflitos perante a Justiça do Trabalho é 
vedada, ante a natureza indisponível dos direitos aqui tutelados. Tal entendimento 
celebra o princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, na 
medida em que a cláusula ou o compromisso arbitral impedem que o trabalhador tenha 
sua pretensão analisada de imediato pelo Poder Judiciário. Recurso de revista 
conhecido e provido. (TST - RR: 757000920075150126, Relator: Augusto César 
Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 17/06/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 01/07/2015) 

Destaca-se, ainda, que a arbitragem tem condições de tratar dos conflitos que 

versem sobre direitos que são disponíveis ao trabalhador, sendo estes de natureza patrimonial. 

Na própria Justiça do Trabalho brasileira, são postas a negociações verbas que são referentes 

ao patrimônio do empregado, de forma que não há razão para que este tipo de conflito não seja 

levado ao método alternativo de solução. É interessante a ideia, ainda, de uma fiscalização 

quanto a atuação desses pacificadores, para que seja garantida a lisura e qualidade das citadas 

resoluções.  

É sempre importante lembrar que os direitos indisponíveis do trabalhador, 

referentes à sua integridade física e psíquica, comportam-se como inalienáveis e irrenunciáveis, 

devendo ser tratados pela tutela estatal. Estes conflitos, de indubitável importância, continuarão 

sendo tratados pelo aparato da justiça, a qual permanecerá com forte demanda. Não se teme, 

destarte, um esvaziamento da Justiça Trabalhista, mas sim um atendimento de melhor qualidade 
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para ambos os lados em todos os modos de solução de lides. Como foi destacado ao longo do 

estudo, os órgãos do Estado se encontram inchados, não dando conta da demanda exigida com 

a devida qualidade e celeridade que se espera. É importante, assim, que a Justiça seja auxiliada 

por outros métodos de pacificação.  

Conclui-se, pois, que o trabalhador deve continuar sendo protegido à medida de sua 

vulnerabilidade, notadamente diante do artifício da cláusula compromissória arbitral, a qual 

pode comprometer a sua reivindicação quando do fim do contrato ou quaisquer outros impasses 

com seu empregador. Incentiva-se, por outro lado, a utilização da arbitram (e de outros meios 

alternativos) como forma de resolução de conflitos trabalhistas, desde que respeitadas todas as 

exigências que garantem o funcionamento adequado do tratamento deste tipo de pleito. 
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