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As relações contratuais de trabalho
podem ser objeto de livre estipulação
das partes interessadas

Artigo 444
da CLT

em tudo que não contravenha às
disposições de proteção do trabalho
aos contratos coletivos que lhes
sejam aplicáveis e as decisões das
autoridades competentes.
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Direitos Disponíveis Transacionáveis
A legislação (em especial os artigos 9º, 444 e 468
da CLT) admite atos de disposição de direitos pelo
empregado, quando realizado sem vício de
consentimento e quando não encontre óbice em
medida paternalista justificada, já que nem toda
transação, renúncia, composição ou conciliação
implica necessariamente em “desvirtuamento,
impedimento, ou fraude à legislação”; pelo
contrário, trata-se de um modo legítimo de extinção
de direitos.
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A possibilidade de transação retira o caráter indisponível de um direito. Tal
indisponibilidade prevalecerá, ainda que de forma relativizada, conquanto ainda sim o
titular do direito não exerce em sua plenitude o poder de disposição, devendo observar os
requisitos impostos pelo Estado.
Conclui-se, permissa vênia, que nem a indisponibilidade do direito e nem mesmo a
indisponibilidade da pretensão da tutela judicial são hábeis para afastar a possibilidade de
celebração do negócio jurídico processual e/ou atos que levem à autocomposição.
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Sistema Multiportas
O sistema multiportas, basicamente, consiste em
não restringir as formas de resolução de conflitos
ao poder judiciário, oferecendo meios alternativos.
Inspirado no sistema
Courthouse System".

americano

80%
"Multi-door
90%
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A conciliação se configura
pela ação do terceiro que
busca aproximar as partes
a fim de que ambas logrem
diretamente encontrar a
solução para o dissídio.

Na
mediação
atua
o
mediador
não
só
aproximando as partes, mas
também propondo soluções,
sem, contudo, determiná-las.
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MEDIAÇÃO JUDICIAL

MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Realizada
por
magistrado/servidor no curso
do processo com intuito de
soluciona-lo de forma amigável.

Realizada através de câmara
privada, buscada de forma
espontânea pelas partes com
interesse em solucionar o
conflito de forma amigável.
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•- Tratar as causas do
conflito
•- Foco nas pessoas e suas
relações
•- Mudança individual e
social

•- Distância do conflito
•- Findar o conflito
•- Fim da relação
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CONCILIAÇÃO
Âmbito
processual

TRANSAÇÃO
Âmbito material

Acordo de
vontade mútuas

Para o processo do trabalho, entende-se
como conciliação o ato pelo qual o juiz
oferece ao reclamante e ao reclamado as
bases de composição dos seus interesses
e conflitos. Pode ser feito, também, na via
extrajudicial.
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Na seara trabalhista, a transação formaliza-se entre particulares enquanto a conciliação
materializa-se sob a supervisão do juiz, embora também resulte da reciprocidade de concessões.
Há quem veja, na obrigatoriedade da proposta de conciliação no processo trabalhista (artigo 764
da CLT), o traço que a distingue da transação prevista no artigo 840 do Código Civil.
A conciliação pode assumir três formas:

Renúncia da
pretensão

Reconhecimento
da pretensão

A transação
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Incentivo à solução autônoma dos conflitos do
trabalho.
Art. 764, CLT:
§1º incumbe os juízes e tribunais a empregar seus
bons ofícios em prol da conciliação.
§2º somente na constatação da impossibilidade da
conciliação o juízo converter-se-á em juízo arbitral.
§3º faculta às partes a celebração de acordo
qualquer tempo no processo.

Art. 831, CLT - a decisão será proferida depois de
rejeitada a proposta de conciliação.
Art. 846, CLT - aberta a audiência o juiz proporá a
conciliação – OBRIGATORIEDADE.
Art. 850, CLT - após as razões finais e antes de
proferir a sentença, o juiz deverá renovar a
proposta de conciliação – OBRIGATORIEDADE.
Reforma Trabalhista – Art. 855-B (Homologação
de Acordo Extrajudicial)
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E a Mediação nos Dissídios Individuais, pode mesmo?
Lei 13.467/2017: artigos 510-A e 510-B da CLT;
A art. 42, parágrafo único, da Lei 13.140/2015: “a mediação nas relações de trabalho será regulada por
lei própria”. Logo, a lei não se aplica ao Processo do Trabalho
Lacuna normativa:
Art. 15 do CPC: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Art. 769 da CLT: nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.
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Mediação nos Dissídios Individuais
Art. 14 da IN n. 39/2016 do TST - é inaplicável ao processo do trabalho, nos conflitos individuais, o art.
165 do CPC de 2015, que trata da criação dos centros judiciários de mediação e conciliação;

Divergências na doutrina devido ao princípio da indisponibilidade dos direitos
trabalhistas;
Futuro da mediação nos dissídios individuais: possível quebra de paradigma.

@luciana_aranalde

Reforma Trabalhista autoriza a utilização da arbitragem nos contratos individuais de
trabalho daqueles empregados considerados hiperssuficientes.

Requisitos Legais:

Autonomia da
vontade das partes

Pessoas capazes de
contratar

Direito patrimonial
disponível

@luciana_aranalde

Godinho: raciocínio da
reforma leviano;
Alto Executivo: real
projeção do próprio
empregador.

Críticas
Doutrinárias
Garcia: autonomia da
vontade no âmbito do
contrato
individual
trabalhista – limites

Jurisprudência em consonância com a doutrina:
RECURSO DE REVISTA. COISA JULGADA. JUÍZO ARBITRAL.
INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO INDIVIDUAL DO
TRABALHO. A jurisprudência do TST, em razão dos princípios da
indisponibilidade
dos
direitos
laborais,
entende
pela
incompatibilidade do instituto da arbitragem nos dissídios individuais
trabalhistas e, por consequência, não reconhece a produção de
efeito de coisa julgada na sentença arbitral. Ademais, o legislador
constituinte possibilitou a adoção da arbitragem apenas para os
conflitos coletivos, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 114 da
Constituição Federal, prevendo, ainda assim, a necessidade de
observância das "disposições mínimas legais de proteção ao
trabalho". Recurso de revista não conhecido. Processo: RR - 97620.2012.5.09.0322. Órgão Judicante: 6ª Turma. Relator: Augusto
Cesar Leite de Carvalho. Julgamento: 02/10/2019. Publicação:
04/10/2019.
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Mediação: instrumento facilitador de
resolução do conflito
participação de um terceiro
facilitador (escolhido ou
aceito pelas partes)
solução pelas
próprias partes

diálogo pacífico

amplia a consciência
dos atores em
conflito

abordagem
multidisciplinar

restabelecimento da
comunicação

preservação da
relação dos
envolvidos

visão positiva do
conflito

alteridade

@luciana_aranalde

Não competitividade
e boa-fé

Poder de decisão
das partes

Informalidade

Voluntariedade
das partes

Princípios da Mediação
Competência/
idoneidade do
mediador
Confidencialidade

Imparcialidade

@luciana_aranalde

Mediação em dissídios coletivos de trabalho – Principais instrumentos normativos
§ 2º do artigo 114 da Constituição Federal e
artigo 7º, inciso XXXV, da Constituição Federal.
A Instrução Normativa nº 04/93, do Tribunal
Superior do Trabalho - reafirma a necessidade de
esgotamento
da
tentativa
prévia
de
autocomposição antes do ajuizamento do dissídio
coletivo;
Lei nº 9.958/2000, que alterou o artigo 876 da
CLT, consolidam a possibilidade de utilização do
mecanismo extrajudicial de solução de interesses
coletivos e difusos

Convenção 154 da OIT ratificada pelo Brasil em
10/7/93 e aprovada pelo Decreto Legislativo nº
22, de 12/5/92 - traça os parâmetros para a
promoção e o incentivo da negociação coletiva
para resolução dos conflitos de trabalho;

A Recomendação 163 da OIT, direito de
negociação amplo, assegurado a todas as
organizações, conveniência da disponibilidade de
informações facilitadas entre as partes e pelo
Estado que dispõe de dados econômicos e sociais
globais do país
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Princípio da irrenunciabilidade: três destaques de
espécies de normas no Direito do Trabalho
1.Normas de conteúdo imperativo
e de alcance geral:
Interesse mais social do que
individual, cuja infração poderá ou
não acarretar ao infrator punição
pecuniária.
Relação entre o infrator e a
Administração Pública.
Ex. as multas pela não assinatura
da Carteira de Trabalho;

2. Normas de natureza imperativa:
Compõem
o
conteúdo
dos
contratos de trabalho.
Sua
infração
tem
por
conseqüência
a
punição
administrativa e indenização (ou
simples reparação ao trabalhador
lesado);

dissídios coletivos de trabalho

3.
Normas
dispositivas
supletivas:
Aquelas
que
podem
derrogadas pelo contrato.

ou
ser
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Comissões de Conciliação Prévia
Lei 9.958/2000 – determina que pode ser instauradas em:

Empresas ou grupos
de empresas

Sindicatos ou
comissões
intersindicais

Núcleos
Intersindicais de
Conciliação
Trabalhista

A constituição e as normas de
funcionamento dessas comissões,
devem ser previstas em negociação
coletiva do trabalho.

Art. 625-D Art. 625-E
Art. 625-F
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Efetividade das Comissões de Conciliação:
Celeridade

Segurança jurídica

Eficácia

Cultura negocial

ADI nº 2139-7, “no sentido de assentar que a Comissão de
Conciliação Prévia constitui meio não obrigatório de solução de
conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para
todos os que venham a ajuizar demanda diretamente ao órgão
judiciário competente.”
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Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas

Os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de
Disputas são unidades operacionais com competência para a realização
de sessões e audiências de conciliação e mediação de processos
em qualquer fase ou instância, inclusive os que aguardam a análise
da admissibilidade do recurso de revista, excluídas as ações originárias
(ação rescisória, mandado de segurança, habeas corpus e dissídios
coletivos) e aquelas em que for parte pessoa jurídica de direito público.
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Em 1º de dezembro de 2020 fora publicado o ATO CJST.GP.SG nº 141/2020 que trouxe inovações a Resolução
174/2016 do CSJT.
Uma das modificações trazidas é a possibilidade de cooperação entre a unidade jurisdicional, o juízo e o CEJUSC.
Pode se realizar no CEJUSC audiências iniciais, inclusive aplicando alguns dispositivos da CLT, como o
arquivamento com a anuência do reclamante.
Artigo 10, §1º "Nas audiências iniciais, o juiz supervisor do CEJUSC-JT poderá declarar o arquivamento previsto
no art. 844 da CLT, cabendo ao juízo de origem as providências complementares, salvo disposição em contrário
prevista em regulamentação definida pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou em acordos de cooperação
celebrados entre as unidades judiciárias envolvidas".

NOVIDADE
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COMPARATIVO CEJUSC PORTO ALEGRE
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CEJUSC 2º GRAU 2021

Conciliação em Recursos de Revista
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O procedimento é regulamentado pela
Portaria Conjunta SEAP/GVP/SECOR
98/2020.

O procedimento é regulamentado pela
Portaria SEAP 15/2021 e pela Portaria
Conjunta SEAP/GVP/SECOR 98/2020.
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Mediação pré-processual funciona?
A classe processual PMPP (Procedimento de Mediação Pré-Processual) foi implementada no Processo Judicial
Eletrônico (PJe) em novembro de 2019 no TRT da 2ª Região e em janeiro de 2020 já demonstrava resultados positivos!

7 por acordo
De 16 procedimentos de PMPP

70% de
conciliação

10 já haviam sido finalizados
3 sem acordo
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Conciliação na Justiça do Trabalho durante a pandemia
A vice-presidência do TST editou a Recomendação CSJT.GPV Nº 01, de 25 de março de 2020 com intuito de
incentivar a continuidade das boas práticas de mediação e conciliação, tanto coletivas quanto individuais, em fase
processual e pré-processual. A recomendação trata das diretrizes para o emprego dessas práticas através dos
meios eletrônicos. Essa recomendação trouxe, de forma inovadora, a possibilidade de mediação nos dissidio
individuais.
De acordo com a recomendação, as diretrizes ali descritas são excepcionais e voltam-se à mediação e à
conciliação, por meios eletrônicos e videoconferência, de conflitos individuais e coletivos, tanto na fase préprocessual quanto na processual, durante o período em que durar a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
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No Rio Grande do Sul, um acordo entre sindicato e o hospital
de Farroupilha (RS) garantiu o cumprimento de diversas
normas de saúde e segurança para proteger os empregados.
Outra mediação tratou de questões específicas do ramo de
salões de beleza e das condições de trabalho nesses
estabelecimentos no momento atual.

Na prática
No Cejusc do Rio de Janeiro (RJ), foi firmado um acordo
coletivo entre uma empresa de operação e manutenção e o
Sindicato dos Trabalhadores Offshore do Brasil (Sinditob)
para regulamentação de situações trabalhistas especiais
decorrentes do momento atual.
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HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL
Novidade introduzida pela Reforma Trabalhista – Lei 13.647/2017

Sem prévia
participação ou
intervenção da
Justiça do Trabalho

Consenso realizado
entre empregado e
empregador sobre as
verbas trabalhistas a
serem quitadas.

Título executivo
judicial

Impossibilidade
relativa de
rediscussão da
matéria
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Célere

Econômica

•- Análise e equilíbrio do acordo.
•- Poder de designar audiência se julgar
necessário.
Artigo 462, F

VANTAGENS
Segurança
jurídica

Chancela do
Poder Judiciário

Processo de jurisdição voluntária
para
homologação
de
acordo
extrajudicial:
Capítulo III-A da CLT;
Artigos 855-B a 855-E da CLT.
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Petição deve ser conjunta e
assinada
por
advogados
distintos;

O
procedimento
de
homologação
de
acordo
extrajudicial não prejudica do
prazo estabelecido no §6º do
art. 477 da CLT, bem como não
afasta a aplicação da multa
prevista no §8º do mesmo
artigo;

A petição de homologação de
acordo extrajudicial suspende
o prazo prescricional da ação
quanto aos direitos nela
especificados;

Obs. Escritórios de advocacia distintos.

No prazo de 15 dias a contar
da distribuição da petição, o
juiz
analisará
o
acordo,
designará
audiência
de
entender
necessário
e
proferirá sentença;

O prazo prescricional voltará a
fluir no dia útil seguinte ao
trânsito em julgado da decisão
que negar a homologação do
acordo.
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Validade dos Acordos Extrajudiciais
Requisitos à validade da homologação do acordo extrajudicial, além dos previstos nos artigos que tratam
a matéria, artigo 104 do C.C:

Objeto lícito

Possível,
determinado ou
determinável

Agentes capazes
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Súmula nº 418 do TST: não há obrigatoriedade de o juiz
homologar o acordo, devendo a sentença estar devidamente
fundamentada.

COAÇÃO

EMPREGADO
VULNERÁVEL

SUBORDINAÇÃO

POLÊMICA

FRAUDE

EMPREGADO
SUJEITO A
ENGANAÇÕES

EMPREGADO SEM
CONHECIMENTO
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Acordos Extrajudiciais TST
PRIMEIROS 12 MESES DE
VIGÊNCIA DA NOVA LEI

ANO ANTERIOR

1.742 acordos extrajudiciais

33,2 mil

AUMENTO DE
1.804%
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Acordos Extrajudiciais TRT4
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CONSULTA: ACORDOS EXTRAJUDICIAIS
TST

TRT4

Pesquisa contendo: "homologação de
acordo extrajudicial"

Pesquisa contendo: "homologação de
acordo extrajudicial"

Delimitação de datas:
15/03/2021 (inicio da pandemia)
a 29/04/2021 (hoje)

Delimitação de datas:
15/03/2021 (inicio da pandemia)
a 29/04/2021 (hoje)

Resultado:
524 Decisões Monocráticas
2 Decisões da Vice Presidência
7 Acórdãos

Resultado:
285 Acórdãos

Número de casos na Justiça do Trabalho

Conciliações na Justiça do Trabalho
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Cinco agências das Nações Unidas firmaram
pacto comprometendo-se com a mediação de
disputas trabalhistas!

Agências das
Nações Unidas

O Relatório do Ombudsman para Fundos e
Programas das Nações Unidas (página 13)
refere
que se um dos funcionários das
agências solicitar
essas SEMPRE irão
tentar a mediação.
O exemplo dessas agências é um divisor de
águas, pois, traz um incentivo para que os
estados-membros passem a adotar as mesmas
medidas.

Obrigada
Não deixe me acompanhar e, aos meus projetos:

@lawtech.academy
/PílulasEmpresariais

@luciana_aranalde
@aranaldeadv
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