
NOÇÕES DE DIREITO DO TRABALHO 
Profa. Graciane Saliba 

 
ARBITRAGEM NO DIREITO DO TRABALHO 

 
Cláusula compromissória: partes comprometem-se a submeter à arbitragem (lei 
9.307/96, art. 4º) 
 
Arbitragem em dissídios coletivos: art. 114, parágrafo 1º, CF/88 
 
Arbitragem em dissídios individuais: art. 507-A, CLT. Quando o empregado recebe 
duas vezes o teto dos benefícios do regime geral da previdência. Hipótese trazida 
pela Reforma Trabalhista, por entendimentos de que, nesse caso, pressupõe-se que 
o empregado tem força para discussão no contrato de trabalho. 
 
Atuação do Ministério Público como árbitro (art. 83, XI, LC 75/93)	
 
Extinção do processo sem resolução do mérito quando já solucionado pela 
arbitragem: art. 485, VII, CPC. 
 
Preliminar de contestação: art. 337, X, CPC. 
 
- CLÁUSULA ARBITRAL (OU CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA): A cláusula arbitral 
(= cláusula compromissória) é a convenção através da qual as partes em um 
contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios eventualmente 
derivados do contrato. É, pois, cláusula compromisso, necessariamente escrita, 
ainda que em forma de pacto adjecto, e dela não poderá a parte fugir em função da 
conhecida construção do nosso direito tradicional, traduzida no axioma: pacta sunt 
servanda (art.4°). Prevê ainda a lei que a cláusula compromissória é autônoma em 
relação ao contrato, de modo que mesmo ocorrendo nulidade ou outros vícios não 
implicam, necessariamente, em nulidade da cláusula compromissória (art. 8°). [A 
cláusula compromissória transfere algo para o futuro se houver 
pendência. (GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida . Distinção entre cláusula 
compromissória e compromisso arbitral no Brasil. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/3090/distincao-entre-clausula-compromissoria-e-
compromisso-arbitral>. Acesso em: 02 fev. 2018) 

- COMPROMISSO ARBITRAL: “O compromisso arbitral é a segunda maneira de 
manifestar a convenção arbitral. A primeira vimos acima, a cláusula arbitral, a qual 
as partes submetem ao julgamento do árbitro conflitos futuros, já no caso do 
compromisso, as partes submetem ao julgamento do árbitro um conflito atual. 
 O compromisso arbitral é a convenção bilateral pela qual as partes renunciam 
à jurisdição estatal e se obrigam a se submeter à decisão se árbitros por elas 
indicados,  ou ainda o instrumento de que se valem os interessados para, de comum 
acordo, atribuírem a terceiro (denominado árbitro) a solução de pendências entre 
eles existentes.” (GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida . Distinção entre 
cláusula compromissória e compromisso arbitral no Brasil. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/3090/distincao-entre-clausula-compromissoria-e-
compromisso-arbitral>. Acesso em: 02 fev. 2018.  


