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Tribunais admitem arbitragem trabalhista para execu tivos  
 
Por Adriana Aguiar 
Recentes decisões de Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) consideram válido o uso da 
arbitragem trabalhista como meio alternativo para a resolução de conflitos com 
funcionários do alto escalão. Uma delas foi proferida pelo TRT do Rio de Janeiro (1ª 
Região). Os desembargadores mantiveram a obrigatoriedade do uso da via arbitral em 
processo envolvendo um exexecutivo do BTG Pactual para tratar de acordo de não 
concorrência após sua saída da instituição financeira.  
 
Há decisões semelhantes em pelo menos dois outros regionais  Minas Gerais e Bahia. O 
posicionamento segue no mesmo sentido do que prevê a Reforma Trabalhista, aprovada 
na Câmara e em tramitação no Senado. O texto prevê que funcionários com salários 
acima de R$ 11 mil poderão incluir em seus contratos o uso da arbitragem como meio de 
solução de conflitos trabalhistas. Porém, a tendência do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST) é de rejeição à utilização do método.  
 
No caso analisado no TRT do Rio, os desembargadores foram unânimes ao entender que 
a Justiça não tem competência para atuar porque houve a definição de que o assunto 
seria definido em juízo arbitral.  
 
De acordo com os desembargadores, o principal motivo para se rejeitar o uso da 
arbitragem trabalhista seria o fato de os trabalhadores serem hipossuficientes (mais fracos 
na relação de trabalho). Porém, no processo, entenderam que não se trata de um 
trabalhador desprotegido, "eis que o autor era um alto executivo do banco réu, verdadeiro 
alter ego e detentor de expertise e brainpower financeiro, com vultosos ganhos mensais e 
vasto conhecimento na área, razão pela qual não se vislumbra qualquer 
hipossuficiência/vulnerabilidade por parte dele, mas sim sua paridade com a parte 
adversa".  
 
O relator, desembargador Enoque Ribeiro dos Santos, citou na decisão alguns 
precedentes no mesmo sentido dos regionais de Minas e Bahia. Segundo sua decisão, "o 
próprio TST, ainda que timidamente, já vem admitindo a arbitragem nos casos em que não 
se vislumbra esta hipossuficiência, deixando claro que tal 
indisponibilidade/irrenunciabilidade não é absoluta".  
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O magistrado destaca ainda na decisão que países como a Alemanha, Espanha, França, 
Austrália, Nova Zelândia, México, Chile, Argentina e Uruguai já vêm prestigiando e 
adotando a arbitragem trabalhista.  
 
Para o advogado do BTG no processo, Marcello Della Mônica, do Demarest Advogados, a 
decisão é sui generis na Justiça do Trabalho, que tende a entender pela nulidade de 
inclusão da cláusula arbitral.  
 
"A Justiça em geral entende que o funcionário é sempre a parte mais fraca da relação e 
que seus direitos seriam indisponíveis", diz. Porém, acrescenta, essa visão seria 
ultrapassada. "O empregado de hoje não é mais o de 20 ou 30 anos atrás. Ele é politizado 
e conhece seus direitos."  
 
A decisão do TRT do Rio, na opinião do advogado, abre caminho para que a Justiça passe 
a aceitar soluções alternativas de conflitos e transações trabalhistas, pelo menos nos 
casos que envolvem altos executivos.  
 
Segundo Caroline Marchi, sócia do Machado Meyer Advogados, apesar dessas decisões 
serem raras, estão de acordo com o que prevê a Reforma Trabalhista. "Não dá para falar 
que todo trabalhador é hipossuficiente. Temos que tratar de forma desigual os desiguais 
para chegar a uma igualdade", afirma.  
 
A advogada diz que é comum as empresas darem diversos benefícios aos executivos e, 
que nesses casos, exista a inclusão de cláusulas arbitrais nos contratos. "Depois esse 
executivo sai da companhia e vai à Justiça dizendo que não tinha condições de fazer essa 
negociação.  
 
Na minha opinião, isso em alguns casos é até litigância de máfé", afirma. Para Caroline, a 
decisão do Rio está muito bem fundamentada e pode servir de caminho para que o TST 
reconsidere seu posicionamento.  
 
Adriana Braghetta, sócia da área de arbitragem do escritório L.O. Baptista Advogados, 
reforça que a decisão é interessante por fazer a distinção entre altos executivos e 
funcionários hipossuficientes.  
 
"São funcionários de altíssimo nível que muitas vezes preferem resolver seus conflitos por 
meio da arbitragem porque a decisão não é acessível como no Judiciário", diz. Ela destaca 
que em poucos casos a arbitragem foi questionada na Justiça por executivos.  
 
Procurado pelo Valor, o advogado do exexecutivo do BTG Pactual não deu retorno até o 
fechamento da edição. 
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Reforma prevê método para trabalhador com remuneraç ão 
superior a R$ 11 mil  
 
Por Zínia Baeta 
A proposta de reforma trabalhista em trâmite no Senado, o Projeto de Lei da Câmara nº 
38/2017, propõe a regulamentação do uso da arbitragem para disputas entre empresas e 
funcionários. Apesar de a possibilidade não ser proibida no sistema atual, enfrenta grande 
resistência da Justiça do Trabalho, motivo pelo qual o instrumento é contemplado de forma 
explícita no texto.  
 
O projeto prevê no artigo 507A que trabalhadores com remuneração superior a cerca de 
R$ 11 mil (duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do RegimeGeral de 
Previdência Social) poderão utilizar o método. A medida, porém, só seria aceita se prevista 
em cláusula compromissória de arbitragem nos contratos individuais e se a iniciativa 
partisse do empregado, mediante sua concordância expressa.  
 
Em 2015, a norma que atualizou a Lei de Arbitragem trouxe a previsão de substituir, por 
opção do empregado, a Justiça pelo sistema arbitral nas discussões sobre relações do 
trabalho. Na época, propunhase que a medida abarcasse apenas administradores ou de 
diretores estatutários.  
 
A possibilidade foi vetada pela então presidente da República Dilma Rousseff. A 
professora e advogada especialista em arbitragem Selma Lemes lembra que a justificativa 
do veto foi a criação de uma "distinção indesejada entre empregados, além de recorrer a 
termo não definido tecnicamente na legislação trabalhista".  
 
Para ela, a proposta atual é melhor do que a anterior porque estipula um critério de valor e 
não por cargo ocupado na empresa. Apesar disso, Selma defende que o melhor seria não 
existir pontos limitadores para a arbitragem. A opção pela sistema, porém, só poderia ser 
exercida após a rescisão do contrato e por iniciativa do empregado. "A redação pode não 
ser boa, mas já é um começo, algo positivo", diz.  
 
A advogada Adriana Braghetta, sócia da área de arbitragem do L.O. Baptista Advogados, 
afirma que o artigo anterior era bem mais brando do que o trazido pela reforma trabalhista 
e mesmo assim não passou. "Houve muita pressão pelo veto da presidente na época. Por 
isso, acho difícil essa previsão passar agora", diz.  
 
Se a medida passar, a professora Selma afirma que será necessário também ocorrer uma 
mudança de mentalidade e postura em relação ao tema. Segundo ela, isso é preciso 
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porque o trabalhador poderá fechar uma arbitragem e depois contestála na Justiça do 
Trabalho, ainda que tenha feito a opção por vontade própria.  
 
A professora de direito do trabalho Dânia Fiorin Longhi, do escritório que leva o seu nome, 
afirma que um complicador da proposta é o fato de não se definir quem arcará com os 
custos de um árbitro. "Por que o trabalhador vai fazer a opção pela arbitragem, ter custos 
com um árbitro e não a Justiça do Trabalho que seria mais barata?", questiona.  
 
O advogado Pedro Batista, também especialista em arbitragem, afirma que existe um 
medo generalizado frente ao novo. Para ele, seria necessário existir opções para o 
trabalhador.  
 
A arbitragem, acrescenta, é um sistema mais rápido, além de sigiloso. E se existirem 
fraudes, a Justiça e o Ministério Público saberão intervir para corrigir desvios. Assim como 
o mercado se livrará de câmaras arbitrais inidôneas. Ele lembra que países como Estados 
Unidos e Japão utilizam o sistema. (Colaborou Adriana Aguiar) 
 
 
 
 

Semana de conciliação  
 
A coordenadoria de Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho (TST) revisou 
os dados da terceira edição da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que foi 
realizada entre os dias 22 a 26 de maio.  
 
No total, foram arrecadados mais de R$ 787,8 milhões durante os cinco dias do "mutirão", 
e não os R$ 749,2 milhões informados anteriormente. Foram realizadas no período 71.940 
audiências, resultando em 26.527 acordos entre patrões e empregados que colocaram um 
fim em processos judiciais.  
 
Os acordos beneficiaram diretamente 198.470 pessoas. Com a ação também foram 
arrecadados aos cofres públicos R$ 3,6 milhões em Imposto de Renda e R$ 16,6 milhões 
em recolhimento previdenciário para o INSS. 
 
 
 

 

 
 
(Fonte: Valor Econômico – 28/06/2017)  


