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RESUMO 
 

 

O presente trabalho enfoca o que originou as Comissões de Conciliação Prévia, 

considerando os fatos relevantes que ensejaram sua criação, cujo embrião se formou no 

seio da maioria dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, a partir de debates que 

culminaram com o patrocínio do projeto de lei que se materializou em janeiro de 2000. 

Realça a necessidade de um mecanismo de composição que não dependa do Judiciário, 

em decorrência não só do colapso em que se encontra a Justiça do Trabalho em razão do 

número de processos trabalhistas, como também na utilização de importante 

instrumento alternativo. Aborda também as diversas formas alternativas de solução de 

conflitos. Considera a presença do Conselho Nacional de Justiça que vem exigindo 

melhora na prestação jurisdicional. Demonstra que ao longo dos primeiros 10 anos da 

Lei que introduziu as CCPs, houve resistência de grande parte do Judiciário, o que 

acabou por esvaziá-las. Examina, em continuidade, as decisões proferidas ao longo da 

vigência da Lei e que influíram na atuação das Comissões de Conciliação Prévia. 

Finalmente, aponta os aspectos da Lei n.º 9.958/00, analisa a constitucionalidade e a 

natureza da mesma e demonstra a indispensabilidade da criação desse meio como forma 

de agilizar o Judiciário, de reduzir as demandas e, consequentemente, de auxiliar na 

efetividade da prestação da tutela jurisdicional. Observa, por fim, que o Judiciário não 

pode prescindir da colaboração de órgãos que possam auxiliar a minimizar o exagerado 

número de demandas que assolam aquele Poder.  

 

Palavras-chave: Comissão. Conciliação. Prévia. Poder. Judiciário. Composição. 

Alternativas. 

 



 

ABSTRACT  

 

 

This paper focuses on what led to the conciliation commissions, considering the facts 

that gave rise to its creation, whose embryo was formed among the majority of 

Ministers of the Superior Labor Court, from discussions that led to the sponsorship of 

the project law that has materialized in January 2000. Stresses the need for a mechanism 

that does not depend on the composition of the judiciary, not only because of the 

collapse is that the Labour Court because of the number of labor, but also important in 

the use of an alternative instrument. It also discusses the various alternative forms of 

dispute resolution. Considers the presence of the National Council of Justice has 

demanded improvement in adjudication. It shows that over the first 10 years of Law 

which introduced the CCP, there was much resistance from the judiciary, which turned 

out to empty them. It examines, in continuity, the decisions over the life of the law and 

having a bearing on performance of conciliation commissions. Finally, indicate aspects 

of Law No. 9.958/00, and analyzes the constitutionality of the same nature and 

demonstrates the necessity of creating that environment as a way to streamline the 

judiciary, to reduce demand and thus help in the effectiveness of providing by courts. 

Notes, finally, that the judiciary can not do without the collaboration of agencies that 

can help to minimize the number of exaggerated claims that plague that Power. 

 

Keywords: Conciliation. Commission. Prior. Judiciary. Composition. Alternatives. 
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1 INTRODUÇÃO  

O povo vê a Justiça como uma ardilosa substituição de Deus na Terra. 

“Quero Justiça” – e tudo se resolveria como num passe de mágica, magnificado por 

alguém possuído por poderes quase extraterrenos. Ocorre que, em nossa imanência 

brasileira e nacional, as coisas não transcorrem assim, porque as varas e os tribunais, 

entupidos de processos, não resolvem o que a população, com toda razão, deseja e que, 

com certeza, todos os juízes almejam.  

É preciso perceber que o Poder Judiciário, constituído constitucionalmente, 

tem limitações de habilitação e não pode resolver, de plano, todas as questões a ele 

expostas pelo povo aflito. Há problemas de mobilização, de pessoal; há também outras 

dificuldades pregressas e que permeiam todos os setores, tais como varas, tribunais e 

demais geradores de custeio que impõem dificuldades de agilização da “tal Justiça” que 

o povo tanto quer. 

A cada novo dia, de forma mais perceptível, o Poder Judiciário vem 

empregando papel fundamental na efetivação do Estado Democrático de Direito.  Ele é 

o guardião da Carta Maior, cuja finalidade, essencialmente, repousa em assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida, na 

ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias (art. 1º da 

CF/88).  

A Constituição da República prevê, portanto, uma sociedade livre, justa, 

solidária e pluralista. Porém, quando se fala em cidadania, procura-se uma participação 

popular mais democrática no processo político, repensando novos instrumentos 

democráticos para uma real e efetiva contribuição social. 

De acordo com o processualista Luiz Guilherme Marinoni: 

 
O Estado Democrático de Direito tem em seu conteúdo princípios da 
justiça social e do pluralismo, devendo realizar-se através da 
democracia participativa. A Constituição prevê várias formas de 
participação, entre elas a ação popular, as ações coletivas e ação de 
inconstitucionalidade (essas duas últimas possibilitando a participação 
através das entidades legitimadas a agir).1  

                                                 
1 MARINONI, L. G. Novas linhas de processo civil. São Paulo: Malheiros, 1996. 
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Barroso acrescenta que:  

 
O conteúdo jurídico dos princípios vem associado aos direitos 
fundamentais, envolvendo aspectos dos direitos individuais, políticos 
e sociais. Seu núcleo material elementar é composto do mínimo 
existencial, locução que identifica o conjunto de bens e utilidades 
básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da 
própria liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja 
sobrevivência, não há dignidade. O elenco de prestações que 
compõem o mínimo existencial comporta variação conforme a visão 
subjetiva de quem o elabore, mas parece haver razoável consenso de 
que inclui: renda mínima, saúde básica e educação fundamental. Há, 
ainda, um elemento instrumental, que é o acesso à justiça, 
indispensável para a exigibilidade e efetivação dos direitos.2 
 

O Direito é o impulsionador de transformações sociais qualitativas e 

quantitativas, característica que surge do plus normativo exsurgente do Estado 

Democrático de Direito.3  

Acesso à justiça não é necessariamente a prestação da tutela estatal por meio 

do Judiciário. O verdadeiro acesso à justiça é aquele que possibilita o acesso à 

dignidade do ser humano.4 

Ora, no intuito de colocar em prática o âmago constitucional basilar e 

fundamental da presteza processual, aliada às garantias do cidadão considerando a crise 

que vem enfrentando o Poder Judiciário para a realização de sua atividade judicante 

atrelada à noção de solução extrajudicial dos conflitos, surge a pertinência problemática 

em indagar as razões pelas quais, por exemplo, a autocomposição não prosperou, 

tornando a Lei 9.958/2000 mais uma daquelas leis que não vieram para ficar e por que 

boa parte do Judiciário regional não recebeu bem a referida Lei, que instituiu as 

Comissões de Conciliação Prévia, provocando seu esvaziamento. Ora, será que o Brasil 

não está preparado para fortalecer a via alternativa na solução de conflitos, como ocorre 

em outras sociedades civilizadas? 

Neste fito, percebe-se a pragmática de tal discussão, a partir do estudo, 

esquematizar a origem das Comissões de Conciliação Prévia e mais adiante as ondas 

renovatórias de Capelletti, as soluções apresentadas para o incentivo à autocomposição 

                                                 
2 BARROSO, Luis. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro. 
Disponível em <http://jus2.uol.com.br/doutrina/ texto.asp?id=3208>. Acesso em 12 dez 2006. 
3 VIANNA, L.W. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. São Paulo: Revan. 2002. 
p. 89. 
4 GRAVATÁ, Isabelli. A necessidade de advogados nas comissões de conciliação prévia. Disponível 
em: <http://www.lexinform.com.br/artigos1.asp?Codigo=21>. Acesso em 10 dez 2011. 
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extrajudicial como meio alternativo de pacificação social por meio das Comissões de 

Conciliação Prévia e os limites do ordenamento jurídico para utilização do instituto 

como um dos meios alternativos eficazes de pacificação social.5 

Acentue-se, por oportuno, que a Justiça não é um telos da rapidez nem da 

tecnologia, uma vez que se afigura como fruto do amadurecimento de condições de 

contato com a veracidade concreta do demandado, confrontada com a realidade fática 

apontada pelos duros ditames da legislação. O demandado não é o que ele é, mas sim o 

que ele fez ou deixou de fazer, aos olhos exigentes da lei, que agora irá julgá-lo. 

O Brasil é mundialmente reconhecido como um dos países com maior 

número de querelas junto ao poder Judiciário. A partir da Constituição da República 

datada de 1988, fica evidente a consolidação e o prestígio do Poder Judiciário no País. 

Um Judiciário sólido é o retrato e a garantia das instituições componentes do Estado 

Democrático de Direito, de acordo com melhor definição a partir da promulgação do 

Texto Maior. E a Justiça do Trabalho não foge a esses pormenores, sendo notórios os 

seus esforços por agilização e pelo preceito geral de se fazer Justiça de modo fácil, ágil 

e barato. 

Introduzidas pela lei 9.958/2000, as Comissões de Conciliação Prévia foram 

criadas como meio alternativo à resolução dos conflitos no âmbito das relações de 

trabalho entre patrões e empregados. Trata-se de um sistema de autocomposicão 

implementado em janeiro do ano 2000, especialmente, com o fulcro de evitar que todas 

as lides movimentem o Judiciário Trabalhista, já demasiadamente assoberbado de 

demandas que se perpetuam por anos, muitas vezes até por décadas. Seja em virtude da 

ausência de estrutura, seja pela movimentação elevada existente no Judiciário 

Trabalhista nacional, a necessidade de alternativas para a composição das lides se 

fundamenta fortemente.  

Diante do abarrotamento de disputas judiciais,  tem-se como resultado 

natural o elevado congestionamento na Justiça do Trabalho, uma vez que a morosidade 

na efetiva entrega da prestação jurisdicional abraçou de tal forma o Judiciário que criou 

mais pedidos que entrega, propriamente dita. Como fruto desse caos, evidenciou-se 

enorme insatisfação entre os demandantes/trabalhadores, pois não tiveram em tempo 

hábil reconhecidos seus legítimos direitos. 

                                                 
5 MASCARENHAS, Ana Carolina Fernandes. Autonomia provada e autocomposição extrajudicial 
dos litígios. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_arquivos/17/TDE-2009-08-
21T091759Z-1318/Publico/AMascarenhasseg.pdf>. Acesso em 10 dez 2011. 
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Nesse contexto, na tentativa de “desafogar” a Justiça do Trabalho percebeu-

se a necessidade de mudar tal realidade jurisdicional já simplificadamente acima 

descrita e, nesse curso, mais uma idéia surgiu de modo a tentar remediar as demandas 

trabalhistas. Foi proposta pelos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho a criação 

das Comissões de Conciliação Prévia. Estas foram, sem dúvida, de valor inestimável 

para a sociedade, uma vez que, com a entrada em vigor da Lei 9.958/00, seu foco 

principal passou a ser o socorro do Judiciário, trabalhando em cima do grande número 

de ações ajuizadas sem qualquer desfecho, em virtude da elevada procura. 

Como muito bem asseverou a ilustre Juíza do Trabalho Vólia Bomfim 

Cassar: “justiça tardia é o mesmo que injustiça”6, colocou-se em pauta um novo 

conceito para solução dos conflitos trabalhistas de forma extrajudicial visando, além de 

diminuir consideravelmente as demandas judiciais, garantir os direitos do trabalhador de 

forma mais célere e efetiva. 

Com o propósito de elucidar as questões suscitadas, serão examinadas 

Jurisprudências e entendimentos doutrinários e suas demais repercussões polêmicas 

acerca do esvaziamento da Lei que criou as Comissões de Conciliação Prévia, cujo 

embrião se formou no seio da maioria dos Ministros do TST, a partir de debates que 

culminaram com a  edição do projeto de lei que se materializou em Janeiro de 2000. 

Vale ressaltar que o Direito do Trabalho, por parte de seus tribunais, há 

tempos vem demonstrando extrema preocupação com a razoabilidade na duração dos 

processos. Como exemplo desta mentalidade, podemos citar a própria semana nacional 

de conciliação que mobiliza todo um conjunto de servidores, magistrados, advogados 

para a solução dos litígios pela via conciliatória.  

 No entanto, em contrapartida ao anteriormente asseverado, percebe-se que 

algumas medidas eficazes e céleres foram colocadas à margem da aplicabilidade do 

Judiciário. Foi o que ocorreu com as Comissões de Conciliação Prévia, criadas com a 

finalidade precípua de solucionar extrajudicialmente os conflitos individuais de 

trabalho, de forma a beneficiar tanto o trabalhador que busca a proteção e a eficácia 

judicial, quanto o empregador, que atualmente fica onerado pela necessidade de manter 

uma assistência complexa a seu dispor, arcando com os custos da contratação jurídica. 

É preciso atentar ao fato de que o Judiciário para melhor funcionar, não 

pode prescindir de órgãos correlatos que melhor suporte podem lhe oferecer. 

                                                 
6 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 
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Ocorre que, não se pode vislumbrar em coordenar qualquer arcabouço sem 

que seus membros por uma questão estritamente conceitual, em demasia ultrapassada, 

decidam que em nada tem a ver com o indispensável esteio que permitirá seu 

funcionamento adequado. 

 É cediço que toda mutação, especialmente nas estruturas públicas, 

demanda, por vezes, décadas para se firmar de modo a adquirir credibilidade e 

confiabilidade tanto de quem pleiteia quanto de quem é acionado. Todavia, se faz 

necessário que se dê os primeiros passos de forma sólida e planejada, a fim de que os 

riscos a serem enfrentados possam ser um tanto calculados de modo a objetivar o 

resultado almejado, ainda que parcialmente pois, do contrário, não se marchará em 

direção às reformas necessárias, a fim de obtermos uma instituição mais eficaz e 

produtiva, que reflita o que dela efetivamente se espera. 

Sabemos que toda inovação recebe  resistências. Todavia, não podemos nos 

curvar àqueles que inadmitem alterar toda e qualquer estrutura já existente. A pensar de 

outra forma, as sociedades não evoluiriam, nem tampouco o ser humano atingiria as 

conquistas inerentes à sua própria existência ao longo desta. 

O processo de mudança pode e até deve ,em muitos casos, ser lento e 

criterioso. Mas o que não se deve operar é a crítica simplista que não analisa as diversas 

variáveis presentes em toda e qualquer estrutura, desde sua criação, perpassando pela 

manutenção desta, e, se for o caso, sua extinção. 

Assim, não podemos pactuar com aqueles que antes mesmo da 

implementação de uma mudança, de uma novidade,  já as rejeitam, sem ao menos levar 

o assunto para um debate mais profundo, e com a participação dos atores de diversos 

segmentos que deverão também opinar, a fim de se promover uma avaliação mais 

enriquecida daquilo que se pretende implementar. 

 

 

 

 



2 SISTEMAS DE COMPOSIÇÃO DE LITÍGIOS E O SURGIMENTO  DAS 

COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA   

Conflito, do latim conflictus, significa lutar, combater, indicando posições 

antagônicas entre as partes. Os conflitos têm, pois, a conotação de controvérsia, 

divergência, pretensão resistida, lide, dissídio. Para alguns as expressões são sinônimas7.  

Para outros, conflito é o gênero, do qual se dividem algumas espécies. 

Na inexistência do cumprimento espontâneo da norma, nasce o conflito. 

Como meio ordinário, destinado à solução adequada à restauração social ,surge a 

jurisdição, para  realizar a restauração adequada da sociedade em disputa.  

Entretanto, cabe ressaltar que a jurisdição não se configura como único 

meio idôneo (e nem poderia ser) capaz de restaurar a paz social. Há, nesse diapasão, 

inúmeros meios possíveis de desenlace dos conflitos de interesses.   

Francesco Carnelutti dá as outras formas de solução de conflitos, diferentes 

da jurisdição, o nomen juris de “equivalentes jurisdicionais”.8  

Eis a lição do autor:  

 
No primeiro caso pode-se falar de autocomposição da lide, já que não 
intervém o emprego daquele método que recebe o nome processo, a 
autocomposição e também a composição extraprocessual da lide. No 
segundo caso a colaboração das partes com um terceiro determina um 
método de trabalho que reclama o processo, mas a falta no terceiro da 
potestade judicial, conforme o ordenamento interno não permite que 
neste se contemple um processo verdadeiro e próprio [...].9 
 

Segundo Carreira Alvim: “O conflito de interesses é o elemento material da 

lide, sendo seus elementos formais a pretensão (de quem pretende) e a resistência (de 

quem se opõe à pretensão)”.10 

Observa-se que a solução do conflito pode se dar de forma parcial. Nestes 

casos, há duas perspectivas a serem atendidas: ou ocorrerá o sacrifício de um dos 

demandantes ou haverá a imposição do sacrifício deste ao interesse de outro litigante. 

                                                 
7 De la Cueva entende que as expressões são sinônimas. DE LA CUEVA, Mario apud MAGANO, Otávio 
Bueno. Direito Coletivo do Trabalho. v. 3. 3. ed, São Paulo: Ltr, 1993. p. 180. 
8 Segundo o autor, a noção de equivalente processual ocorre em duas hipóteses: a) composição da lide 
pelas próprias partes; b) composição da lide por obra de um terceiro, diferente do ofício judicial. 
9 CARNELUTTI, Francesco. Instituição do processo civil. Adrian Sotero de Witt Batista (trad). São 
Paulo: Classic Book, 2000. p. 77-78.  
10 ALVIM, José Eduardo Carreira. Comentários à Lei de Arbitragem (Lei no 9.307, de 23/9/1996). 2. 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 23. 
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De modo a denominar os institutos, tem-se para a primeira hipótese a autocomposição e 

para a segunda, a autodefesa (autotutela). 

Para diferenciarmos os institutos da autocomposição e da autodefesa,é 

necessário observar o rumo do impulso do sujeito que os determina, ou seja, na primeira 

a solução parcial é altruísta, enquanto na segunda, a solução se afigura egoísta.   

Brilhante lição da Magistrada Vólia Bomfim Cassar, neste sentido:  

 
Diante do progresso tecnológico e econômico, da globalização, da 
onda neoliberal das relações de trabalho, as condições de vida em 
sociedade têm se alterado com muita rapidez. Na maioria dos casos, 
estas novas condições de vida desequilibram a distribuição de renda. 
Some-se a isto o processo de automação do trabalho, a expressiva 
competitividade de mercado, a horizontalização da produção de bens e 
serviços e a necessidade de redução de custos. Todos estes fatores 
elevam, cada vez mais, o nível de desemprego e restringem as 
condições favoráveis de trabalho. Desta forma, a insatisfação social da 
classe trabalhadora e empresarial, tem acarretado sucessivas batalhas 
travadas em busca de antagônicos interesses, ante a inércia do Estado. 
Na falta de soluções legislativas e garantias protetoras advindas do 
Estado, os próprios grupos sociais têm-se enfrentado, na tentativa de 
adequação de interesses, de equilíbrio de classes. Neste contexto de 
dinamismo socioeconômico é que surgem os conflitos coletivos de 
trabalho onde cada grupo pretende defender seus próprios interesses.11 
 
 

2.1 AUTOTUTELA  

 
Nas fases primitivas da civilização ,a autotutela se dava quando aquele que 

pretendia alguma coisa de outrem o impedia de obtê-la e, para tanto, utilizava da sua 

própria força e, por si mesmo, obtinha a satisfação de sua pretensão. Este mecanismo de 

defesa demonstrava que vencia o mais forte e ousado, mas não tinha critérios de justiça. 

Por isso, são traços característicos da autotutela: a ausência de juiz distinto das partes e 

a imposição da decisão por uma das partes à outra.12 

A autotutela significa o ato pelo qual um indivíduo faz a defesa de si mesmo 

e por si mesmo, supondo uma defesa pessoal e caracteriza-se pelo utilização da força ou 

ameaça de uso da força com esperteza e é aplicada de forma difusa somente em 

sociedades primitivas, uma vez que conduz ao descontrole social e à prevalência da 

violência.  

                                                 
11 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 
12 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de et al. Teoria geral do processo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 21. 
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O vocábulo autodefesa é formado pelo sufixo ‘auto’ acrescido da palavra 

‘defesa’, ou seja, equivale à defesa por si próprio.  Essa forma de solução de conflito é 

vedada, em regra, nos ordenamentos jurídicos, em especial no ordenamento jurídico 

brasileiro, tendo em vista os princípios constitucionais. 

Para Alcalá-Zamora,13 a autodefesa não deve ser vista como um mal, ou algo 

retrógrado em relação ao processo, devendo o Estado aproveitar-se das chamadas 

válvulas de escape que surgem na sociedade como forma de desafogar o Poder 

Judiciário. Em muitos casos, a autotutela poderá ser um meio mais eficaz que a busca 

pelo Judiciário, tendo em vista que o valor do objeto do litígio possa ser inferior ao 

custo do processo, o que não quer dizer que a mesma deva ser utilizada de forma 

descontrolada. O próprio autor sugere que a autotutela possa ser submetida à 

homologação judicial. 

É tipificada, na lição de Fredie Didier Júnior, “como crime: exercício 

arbitrário das próprias razões (se for um particular) e exercício arbitrário ou abuso de 

poder (se for o Estado)”14. 

Cabe ressaltar que somente o demandante poderá se valer da autotutela para 

a proteção de seu interesse, nos casos excepcionais, tais como o direito de greve, estado 

de necessidade e legítima defesa de seus interesses.   

Para Giuseppe Chiovenda, é lícito qualquer ato praticado: a) pela 

necessidade de defender um direito próprio ou alheio contra o perigo atual de uma 

ofensa injusta, desde que a ofensa seja proporcional à ofensa (legítima defesa); b) pela 

necessidade de preservar a si ou a outrem de perigo atual de um dano grave à pessoa, do 

qual não se é causa voluntária e que não se pode de outro modo evitar, desde que o ato 

seja proporcional ao perigo (estado de necessidade). E salienta: “não se julgue, no 

entanto, que a defesa jurídica exercida pelo próprio particular se equipara à atividade 

que se exerce no processo: o resultado econômico pode ser idêntico, mas as duas coisas 

são muito diversas”.15  

                                                 
13 “... lo que distingue a la autodefensa no es ni la preesistencia de un ataque, que falta en varias de sus 
formas, ni la inexistencia de un determinado procedimento, que em ocasiones inteviene y hasta podría ser 
igual al procesal, sino la concurrencia de estas dos notas: a) la ausencia de juez distinto de las partes, y b) 
la imposicion de la decisión por una de las partes a la outra”. (CASTILLO, Niceto Alcalá-Zamora y. 
Processo, autocomposición y autodefensa. 2. ed. México: UNAM, 1970. p. 53) 
14 DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de 
conhecimento. 9. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008. 
15 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Campinas: Bookseller, 1998. p. 
57. 
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A autodefesa é movida pelos impulsos particulares, embora consentidos e 

moderados pelo Estado. Isto ocorre em virtude de  o  Estado não ter condições 

estruturais de figurar em todas as situações em que o direito esteja sendo violado ou 

prestes a ser violado, atrelado ao fato da condição humana não assentar credibilidade 

cega ao altruísmo alheio, inspirador da autocomposição. 

No Direito do Trabalho, encontramos uma das áreas mais profusas de 

manifestação da autodefesa, em virtude ao antagonismo econômico e social dos 

empregados e empregadores.  

Assim, a autotutela caracteriza-se pelo fato de um dos sujeitos do conflito 

impor seu interesse à outrem diretamente, sem servir-se de uma ação dirigida pelo 

Estado por  meio de um processo, ou mediante um sujeito imparcial.  

Nesse sentido, o que diferencia a autotutela das demais formas, sobretudo da 

autocomposição, é a ausência de um sujeito imparcial para resolver a lide e a imposição 

da decisão de uma das partes à outra.  Essa decisão será, em caráter geral, egoísta. Na 

realidade sempre existirá nas sociedades organizadas, porque é praticamente impossível 

que o Estado resolva sozinho todas as lides existentes, por meio do processo16. 

 

2.2 AUTOCOMPOSIÇÃO 

 

Pela definição de Cintra, Grinover e Dinamarco,17 a autocomposição perdura 

no direito moderno, ocorrendo quando uma das partes em conflito, ou ambas, abrem 

mão do interesse ou de parte dele. Em relação aos interesses disponíveis são três as 

formas de autocomposição: a) desistência (renúncia à pretensão); b) submissão 

(renúncia à resistência oferecida à pretensão); c) transação (concessões recíprocas).18 

Segundo alguns autores19,  a autocomposição é forma parcial de solução dos 

conflitos, porque, segundo esta tese, não precisa de uma terceira pessoa, já que as 

próprias partes podem chegar à solução. 

Segundo César Augusto de Castro Fiuza, a autocomposição é:  

                                                 
16 MASCARENHAS, Ana Carolina Fernandes. Autonomia provada e autocomposição extrajudicial 
dos litígios. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufba.br/tde_ arquivos/17/TDE-2009-08-
21T091759Z-1318/Publico/AMascarenhasseg.pdf>. Acesso em 10 dez 2011. 
17 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de et al. Teoria geral do processo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 21. 
18 Nesse sentido: CASTILLO y Niceto Alcalá-Zamora. Processo, autocomposición y autodefensa. 2. ed. 
México: UNAM, 1970. p. 63. 
19 ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de et al. Teoria geral do processo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 23. 
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forma não jurisdicional de solução de disputas, em que as partes, por 
si mesmas, põem fim as suas pendências. Não há na autocomposição, 
como sugere o próprio nome, a intervenção de terceiro mediador. As 
próprias partes, por meio de discussões e debates, buscam seus 
direitos, chegando a um bom termo.20 
 

As formas de autocomposição dos conflitos coletivos trabalhistas não é 

assunto pacificado na doutrina. A discórdia está no fato de que para alguns só há 

autocomposição quando as partes solucionam o conflito sem qualquer interferência ou 

interveniência de terceiro, apontando, assim, apenas a convenção e o acordo coletivo 

como os únicos meios de autocomposição2122. Outros incluem a conciliação e a 

mediação, mas não a arbitragem, porque ,nesta, a solução é imposta por um terceiro e 

não decorre do consenso das partes23 24. Para os defensores desta tese, a autocomposição 

ocorre apenas quando o conflito é solucionado voluntariamente, mesmo que com a 

interferência de um terceiro. Por fim, há ainda aqueles que incluem toda forma de 

composição extrajudicial, como tipo de solução por autocomposição. Neste grupo, 

estão: a convenção coletiva, o acordo coletivo, a conciliação, a mediação e a arbitragem, 

pois mesmo que imposta, é forma de composição extrajudicial. 

  

2.3 HETEROCOMPOSIÇÃO  

 

Tem-se como terceira forma de solução de conflito a heterocomposição. A 

qualidade individualizante da heterocomposição é que esta ocorre pela intervenção de 

terceiro ao caso, com intuito de alcançar ou apenas orientar, guiar as partes para que 

alcance uma solução conveniente. O terceiro que passa a fazer parte da composição, 

pode ser uma pessoa ou um órgão, tendo ele poder de decisão para o conflito existente.  

Pode ser de cunho judicial ou extrajudicial, de acordo com a doutrina majoritária. 

   Todo esse tema está diretamente ligado à terceira onda renovatória de 

Cappelletti25  que traz como grande diferencial a criação de meios para tornar efetivos os 

                                                 
20 FIUZA, César Augusto de Castro; SÁ, Maria de Fátima Freire de; DIAS, Ronaldo Brêtas C. (Coord). 
Temas atuais de Direito Processual Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 91. 
21 MARTINS, Sérgio Pinto. Comissões de Conciliação Prévia e Procedimento Sumaríssimo. São 
Paulo: Atlas, 2006. p. 688. 
22 JORGE NETO, Francisco Ferreira. Manual de Direito do Trabalho. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2003. p. 1.553. 
23 Neste sentido Raimundo Simão de Melo apud GANDRA FILHO, Ives. op. cit. p. 24. 
24 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2006. p. 536. 
25 “Ela (a terceira onda) centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 
procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Nós o 
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novos direitos. Não basta conseguir uma melhor representação judicial aos menos 

favorecidos, necessária se faz a criação de novos mecanismos procedimentais na 

estrutura dos tribunais, tais como o uso de pessoas leigas ou paraprofissionais como 

defensores e juízes. 

Cappelletti26 propõe em sua terceira onda até mesmo modificações no direito 

subjetivo para evitar demandas desnecessárias que só irão afogar cada vez mais a 

arcaica máquina estatal. A criação de mecanismos que possibilitem uma maior 

velocidade no julgamento é de fundamental importância. O referido autor expõe que 

para algumas causas se faz necessária uma solução rápida, enquanto que para outras 

admite-se um tempo maior. 

Os mecanismos expostos na terceira onda de Cappelletti27 visam à 

simplificação processual e à criação de meios alternativos para a solução dos conflitos. 

Dessa forma, há maior rapidez no deslinde dos conflitos e a paz social é alcançada de 

maneira satisfatória. 

Caracteriza-se pela intervenção de um terceiro na disputa entre dois ou mais 

sujeitos, podendo aquele decidir a questão ou tão somente aconselhar as partes para que 

cheguem a uma solução. 

Nos escólios de César Augusto de Castro Fiuza,28  as principais espécies de 

heterocomposição são: arbitragem, conciliação, mediação, negociação, facilitação, fact-

finding e mini-trial. 

 

2.4 ARBITRAGEM   

 

A arbitragem pode ser definida como um mecanismo de solução de conflitos 

de duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, pela qual terceiro(s) - o(s) árbitro(s) – 

pode(m) decidir, definitivamente, pelas partes, os litígios submetidos à apreciação. 

Trata-se de mais uma das técnicas utilizadas para se chegar a solução de conflitos entre 

as partes pela intervenção de um terceiro que ,nesse caso, denominamos de árbitro. O 

árbitro é escolhido livremente pelas partes interessadas e seu objetivo é por fim à lide 
                                                                                                                                               
denominamos “o enfoque do acesso à Justiça” por sua abrangência. Seu método não consiste em 
abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, mas em tratá-las como apenas algumas de 
uma série de possibilidades para melhorar o acesso”. (CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Ellen 
Gracie Northfleet (Trad). Porto Alegre: Fabris, 1988. p. 67-68) 
26 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Ellen Gracie Northfleet (Trad). Porto Alegre: Fabris, 1988. 
27 Idem. 
28 FIUZA, César Augusto de Castro; SÁ, Maria de Fátima Freire de; DIAS, Ronaldo Brêtas C. (Coord). 
Temas atuais de Direito Processual Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 93-99. 
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fazendo uso de seu conhecimento específico, e não de buscar um consenso entre as 

partes. Vale ressaltar, que a sentença arbitral é igualada a sentença extrajudicial e pode 

ser executada como título executivo.29  

Na ilustre lição da Magistrada Vólia Bomfim Cassar:  

 
Nos primórdios prevalecia o regime de vingança privada e autotutela. 
Em seguida, surgiu a figura dos árbitros, que eram sacerdotes ou 
anciãos. O juiz surge antes do legislador. O instituto atua como meio 
paralelo e efetivo para a realização da justiça. Portanto, a arbitragem 
não é novidade, apenas está recebendo uma roupagem nova.30 
 

Para Carreira Alvim31  arbitragem é o sistema: “(...) em que o Estado, em 

vez de interferir diretamente nos conflitos de interesses, solucionando-os com a força da 

sua autoridade, permite que uma terceira pessoa o faça, segundo determinado 

procedimento e observado um mínimo de regras legais, mediante uma decisão com 

autoridade idêntica à de uma sentença judicial”. 

A arbitragem, no Direito do Trabalho, só é permitida em se tratando de 

direto de natureza estritamente privada ou em sede coletiva, de modo a incidir de forma 

exclusiva sobre os direitos patrimoniais disponíveis, não se prestando a solucionar os 

conflitos que versarem sobre indisponibilidade de direitos. 

Carlos Alberto Carmona informa que se trata de um mecanismo privado de 

solução dos litígios, “através do qual um terceiro, escolhido pelos litigantes, impõe a 

sua decisão, que deverá ser cumprida pelas partes”.32 

A arbitragem é uma forma alternativa de solução de conflitos de interesses 

em que estes são resolvidos pela participação de uma terceira pessoa, qual seja, o 

árbitro, tendo sido esta a modalidade de resolução e solução de conflitos pactuada pelas 

próprias partes, considerando-se a confecção de uma cláusula compromissória ou do 

compromisso arbitral, em que, voluntariamente, os contratantes avençam que eventual 

conflito entre os mesmos deverá ser solucionado pela arbitragem, desde que os direitos 

em jogo sejam patrimoniais e disponíveis – art. 1º  da Lei no 9.307/96.33 

Em virtude da ausência da intervenção estatal, considera-se a arbitragem 

meio extrajudicial de pacificação social. 

                                                 
29 GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2003. 
30 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 
31 ALVIM, José Eduardo Carreira. Comentários à Lei de Arbitragem (Lei no 9.307, de 23/9/1996). 2. 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 24. 
32 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
33 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 
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2.5. SURGIMENTO DAS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

 

Notório que o Judiciário está longe de possuir meios físicos capazes de 

absorver as inúmeras demandas judiciais que lhes são apresentadas todos os dias. E o 

resultado deste abarrotamento no Poder Judiciário não poderia ser outro: retardo na 

solução dos conflitos. Neste cenário, surgem as Comissões de Conciliação Prévia como 

uma forma de buscar a composição e satisfação das partes fora do Judiciário. 

Hodiernamente, muito se tem falado em crise da justiça: a sobrecarga de 

processos nos Tribunais, a morosidade do processo em fases nevrálgicas, a difícil 

efetividade do direito reconhecido, a burocratização dos juízes, a complicação 

procedimental. Na verdade, isso corresponde à própria denegação da Justiça, o que não 

pode ser aceito passivamente, como se fosse inerente ao exercício jurisdicional. 

Mudanças e aprimoramentos dos institutos são e serão sempre possíveis34. 

Incontestável que o Estado possui Poder ,de modo a resolver as demandas 

por meio do processo. Entretanto, em virtude da necessidade na efetividade deste Poder 

jurisdicional e estatal, surgem outras possibilidades de solução dos conflitos de forma 

alternativa. 

A começar,em 1932, pelas Comissões Mistas de Conciliação  - primeiro 

instrumento normativo brasileiro que tratou da matéria - , que dispôs acerca da 

composição prévia dos conflitos.O Estado brasileiro, no ano 2000 ,editou a Lei 9.958 – 

segundo instrumento normativo -  que abarcou a criação das Comissões de Conciliação 

Prévia (CCPs). Estas foram criadas com o fito de desafogar o Judiciário Trabalhista, 

utilizando um procedimento extrajudicial, eficaz e célere. 

Neste passo, mister aduzir que a conciliação é ato de harmonização dos 

demandantes. Desta feita, tem-se a participação de um terceiro (neutro) que é 

denominado conciliador que deverá alertar e orientar as partes acerca do acordo, sempre 

disposto a conciliar os ânimos dos litigantes.  Esta conduta se configura, com destaque, 

a melhor forma de pôr fim a um conflito, uma vez que não há risco de iniquidades, 

posto que aqui as partes com apoio do conciliador encontram um bom termo de modo a 

findar a lide existente. Enfatiza-se que para a doutrina trabalhista, o conciliador apenas 

                                                 
34 SENA, Adriana Goulart. Formas de resolução de conflitos e acesso à Justiça. Disponível em: 
<http://www.trt3.jus.br/download/artigos/pdf/20_formas_resolucao_ conflitos.pdf>. Acesso em 10 dez 
2011. 
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ajuda e, em nada decide, apenas auxilia  as partes sobre eventuais dúvidas acerca da 

composição, sem qualquer tipo de cunho decisório, antes mesmo que ocorra a 

manifestação sobre a CCP. 

Na história contemporânea da nação brasileira,  o instituto da conciliação 

sempre esteve presente, exemplo disto, é a Constituição de 1824, art.161, na qual 

declarava que “sem se fazer constar que se tem intentado o meio de reconciliação, não 

começará processo algum”.  

Para  a maioria dos autores que militam na área trabalhista, o instituto da 

conciliação é considerado o mais importante princípio do processo do trabalho por 

inúmeros fatores que serão elencados ao longo desta pesquisa. Estes autores afirmam 

que este princípio traduz a harmonização da controvérsia de direitos e obrigações entre 

empregados e empregadores. 

A conciliação constitui negócio jurídico, com efeitos substanciais entre os 

demandantes e efeitos processuais entre as partes e o órgão judicante. Constituindo 

negócio jurídico, aplicam-se-lhes os princípios que regem os contratos e, assumindo 

efeitos processuais, aqueles pertinentes à coisa julgada.  Paralelamente ao poder 

jurisdicional, observou-se a necessidade da criação de alternativas com novos 

mecanismos de resolução de conflitos. Esses mecanismos teriam características como 

instituições leves, relativa ou totalmente desprofissionalizadas, por vezes impedindo a 

presença de advogados, de utilização barata, senão mesmo gratuita, localizada de modo 

a maximizar o acesso aos seus serviços, operando por via expedida e pouco regulada, 

com vista à obtenção de soluções mediadas entre as partes.35 

O campo de estudo do Direito possui uma personalidade atrelada ao perfil 

histórico-cultural da sociedade, de forma que não há a possibilidade do estudo de 

qualquer de seus ramos sem que haja mentalidade plena de sua evolução na linha do 

tempo. De forma peculiar, ao analisar o Direito do Trabalho,devemos ter em mente seu 

nascedouro e todas as suas mutações e atualizações das normas e dos seus conceitos, 

considerando que estamos diante de um ramo do Direito em demasia dinâmico e de que 

as formas e condições laborais mudam frequentemente.  

Nesse viés de pensamento, o renomado doutrinador Amauri Mascaro 

Nascimento acrescenta que:  

 

                                                 
35 BATALHA, Wilson de Souza Campos. Tratado de Direito Judiciário do Trabalho. 3. ed. São Paulo: 
LTr, 1995. 
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A Justiça Trabalhista, notadamente nos grandes centros urbanos é 
marcada por uma crise de ideal de um processo célere, informal e 
gratuito, sobretudo em razão do volume exagerado de demandas, mas 
também em virtude do método de serviço e o resíduo de pendências. 
Há, ainda, um número reduzido de juízes e a falta de meios 
processuais adequados que levam ao retardamento das lides 
trabalhistas, provocado basicamente pelo estrangulamento verificado 
na tramitação e, em especial, nas fases de liquidação de recursos e de 
execução.36 
 

A Justiça do Trabalho sofre fortemente impacto das transformações sofridas  

no mundo econômico e financeiro com as fusões de empresas, as terceirizações, a livre 

negociação dos salários, a globalização, a livre iniciativa, a informalidade, o 

desemprego, dentre outras tantas, bastando observar o elevadíssimo número de querelas 

submetidas à sua apreciação. 

Boaventura de Souza, em sua obra “Introdução à sociologia da 

administração da Justiça”, expressa seu parecer sobre a criação das CCPs:   

 
Ressalta-se que outros países além do Brasil já descobriram as 
vantagens da criação de órgãos ou comissões extrajudiciais de solução 
de conflitos decorrentes da relação de trabalho. Isso substitui o ato de 
levar ao Poder Judiciário, questões que poderiam ser resolvidas 
diretamente em Comissões de Conciliação, evitando um grande fluxo 
de ações trabalhistas, como pela possibilidade de se solucionar mais 
rapidamente esses conflitos.37 
 

Com o intuito de seguir  o mesmo viés adotado pelos países componentes da 

OIT - Organização Internacional do Trabalho - , adotou o Brasil ,no ano de 2000, a 

tentativa de conciliação prévia obrigatória entre empregados e empregadores, 

adicionando alguns artigos na CLT, com o advento da Lei 9.958, partindo da premissa 

objetivadora a intenção de corporificar a utilização do princípio da subsidiariedade, ao 

versar que a atuação do Estado no que tange à entrega da prestação jurisdicional deve 

ocorrer somente quando os litigantes não conseguirem conciliar automaticamente seus 

conflitos. 

As Comissões de Conciliação Prévia ou Comissões, também chamadas de 

Conciliação Preventiva,surgiram em um momento histórico da evolução do Direito, que 

é constante, mas que de tempos em tempos, sofre alterações deveras significativas.  

                                                 
36 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 20. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001. 
37 SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução à Sociologia da Administração da Justiça. Revista 
Crítica de Ciências Sociais, n. 21, nov 1986. 
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No Brasil, as CCPs possuem função de tentar gerar, fomentar a conciliação 

trabalhista dos conflitos individuais de trabalho, e os termos de conciliação firmados 

perante as Comissões terão eficácia de título executivo extrajudicial, podendo ser 

executadas na Justiça do Trabalho e ter sua legalidade apreciada pelo órgão supracitado. 

Segundo Dallegrave Neto, as Comissões de Conciliação Prévia surgiram 

como forma de composição extrajudicial de dissídios individuais:  

 
Infundida na esteira neoliberal, a Lei nº 9.958/2000 integra o 
receituário da ‘reforma’ que tem como escopo diminuir a interferência 
do Estado (leia-se aqui Poder Judiciário) nas relações capital-trabalho, 
fomentando a autocomposição dos conflitos trabalhistas.38 
 

Foi, de fato, um “esforço de modernização do nosso Direito do Trabalho e, 

ao mesmo passo, constitui-se numa louvável tentativa de descongestionar os vários 

órgãos da Justiça do Trabalho”, afirma Eduardo Saad.39 

O governo, impulsionado pela pressão da opinião pública, vem tentando 

flexibilizar os direitos trabalhistas, de modo a se ajustar às mudanças ditadas pela 

globalização e, em especial, para poder melhor fomentar a luta contra o desemprego. De 

todas as medidas endereçadas ao fim de flexibilizar a legislação do trabalho, a de maior 

repercussão está sendo a constante da Lei nº. 9.958, de 12.1.2000, dispondo sobre a 

instituição de Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, com 

representantes de empregados e empregadores para conciliar os conflitos individuais do 

trabalho.40 

Sob o entendimento de Celita Oliveira Sousa frente à Lei das Comissões de 

Conciliação Prévia, destaca-se que:  

 
É possível concluir que esta lei funda-se em três alicerces distintos. As 
transformações no mundo do trabalho, a incapacidade da Justiça do 
Trabalho de solucionar os conflitos trabalhistas com agilidade e 
destreza, e o isolamento em que se encontra o Brasil, frente às demais 
nações, com relação ao seu sistema de solução dos conflitos 
trabalhistas. A incapacidade da Justiça do Trabalho para solucionar 
conflitos trabalhistas com agilidade e destreza, de fazer a verdadeira 
justiça, é um dos alicerces básicos da iniciativa do Tribunal Superior 

                                                 
38 NORRIS, Roberto; DALLEGRAVE NETO, José Affonso. Inovações no Processo do Trabalho. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 47. 
39 SAAD, Eduardo Gabriel. Das comissões de conciliação prévia. Suplemento LTr, n. 043/00, p. 235. 
40 COELHO, José Washington. Conciliação Prévia: função de natureza pública exercida por instituição 
privada. São Paulo: LTr, 2000. 
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do Trabalho – TST para propôr a edição da Lei das Comissões de 
Conciliação Prévia. 41 
 

Eduardo Gabriel Saad, no mesmo sentido, apresenta em sua obra que:  

 
As comissões mistas de 1932, embora fossem também paritárias e 
tivessem a mesma finalidade das atuais, e tinham sua instituição a 
cargo do Estado, via Ministério do Trabalho, ao qual competia a 
presidência ou a condução dos trabalhos. O objetivo primeiro daquelas 
comissões era o acordo entre empregado e empregador; contudo, caso 
isso não fosse possível, poderiam as partes submeter o litígio ao juízo 
arbitral, ficando obrigadas a aceitar o que fosse por ele decidido. Se 
não houvesse acordo tampouco com relação à adoção da arbitragem, o 
Ministério do Trabalho decidia a questão de forma singular ou como 
única autoridade competente, ou então poderia, dependendo das 
circunstâncias ou motivos da frustração da conciliação, criar uma 
comissão especial para esse mister. As Comissões de Conciliação 
Prévia concebidas pela Lei nº. 9.958/2000 não sofrem interferência do 
Poder Público e têm a função de promover a conciliação dos conflitos 
individuais do trabalho, e de lavrar os termos de conciliação ou de 
declaração da tentativa de conciliação frustrada, nesse último caso 
para que as partes levem a questão à Justiça do Trabalho, sem, 
contudo, possuir poder de decisão ou de imposição às partes.42 
 

O intuito desse mecanismo é desafogar o Judiciário. Nesse sentido, Dárcio 

Guimarães de Andrade afirma:  

 
O objetivo é agilizar e simplificar as controvérsias advindas da relação 
entre o capital e o trabalho, tentando solucionar, no nascedouro, os 
conflitos oriundos da relação de emprego, evitando que os mesmos 
culminem em longos litígios travados na Justiça Obreira.43 
 

É necessário inovar, mas não só a lei, acima de tudo, a mentalidade de todos 

nós.44         

Esse caminho vem sendo trilhado como forma de agilizar a solução dos 

conflitos, tornando o direito das pessoas um verdadeiro patrimônio que pode ser 

operado na sua plenitude. Nesse sentido, não se pode deixar de citar o pensamento de 

Mauro Cappelletti: 

 
Os juristas precisam, agora, reconhecer que as técnicas processuais 
servem a funções sociais; que as cortes não são a única forma de 

                                                 
41 SOUSA, Celita Oliveira. Solução dos conflitos trabalhistas nas comissões de conciliação prévia. 
Brasília: Consulex, 2001. p. 29. 
42 SAAD, Eduardo Gabriel. Comissões de Conciliação Prévia. São Paulo: LTr, 2001. p. 32. 
43 PAIVA, Mário Antônio Lobato de (coord). A Lei do rito Sumaríssimo e das Comissões de 
Conciliação Prévia na Justiça do Trabalho vista pelos juristas. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 183. 
44 Nesse sentido, Flávio Obino Filho: “O fortalecimento das CCP’s independentes e que reúnem 
conciliadores preparados passa pela valorização do sistema pela advocacia e pela vigilância permanente, 
na certeza de que o sucesso do novo modelo é a garantia da sobrevivência da própria Justiça. 
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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 social.45 
 

Uma tarefa básica dos processualistas modernos é expor o impacto 

substantivo dos vários mecanismos de processamento de litígios. Eles precisam, 

consequentemente, ampliar sua pesquisa para mais além dos tribunais e utilizar os 

métodos de análise da sociologia, da política, da psicologia e da economia, e ademais, 

aprender por intermédio de outras culturas. O “acesso” não é apenas um direito social 

fundamental, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um 

alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica. 

Nesta esteira, em 12.01.2000, foi sancionada a Lei 9.958, que incluiu o 

Título VI-A, com os artigos 625-A a 625-H na Consolidação das Leis do Trabalho, deu 

nova redação ao art. 876 e ainda acrescentou o art. 877-A à CLT. Este novo Título trata 

das Comissões de Conciliação Prévia. 

Com o advento da lei, foi dada a possibilidade da criação da Comissão de 

Conciliação Prévia nos sindicatos, nas empresas, em grupos de empresas ou ainda em 

caráter intersindical, de composição paritária, com representantes dos empregados e dos 

empregadores, com a função precípua de tentar conciliar os conflitos individuais do 

trabalho. 

Não se pode esquecer que o crédito trabalhista tem natureza alimentar, razão 

pela qual a parte necessita ver o seu direito satisfeito rapidamente, não podendo ficar 

sujeita à morosidade do Judiciário.  

A fórmula é muito simples. Questões são levadas anteriormente às 

Comissões onde se procura a conciliação entre empregado e empregador. Pode-se 

afirmar que as Comissões de Conciliação Prévia surgem na expectativa exatamente de 

sanar uma deficiência apresentada pelo Poder Judiciário em conciliar as partes de forma 

mais célere, solucionando com efetividade suas lides trabalhistas. As Comissões 

contribuem para diminuir a enorme carga sobre a Justiça do Trabalho46 47. 

                                                 
45 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Ellen Gracie Northfleet (Trad). Porto Alegre: Fabris, 1988. 
p. 12-13. 
46 Segundo Sergio Pinto Martins, a criação das Comissões de Conciliação Prévia é uma reivindicação 
antiga da doutrina, como uma forma de tentar desafogar o Judiciário Trabalhista, reduzindo o número 
excessivo dos processos. (MARTINS, Sérgio Pinto. Comissões de Conciliação Prévia e Procedimento 
Sumaríssimo. São Paulo: Atlas, 2006. p. 15-16) 
47 De acordo com Floriano Vaz da Silva: “Evidencia louvável esforço para solucionar os conflitos 
individuais fora da litigiosidade que cerca o Judiciário, inclusive desafogando este órgão pela diminuição 
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Os atuais direitos constitucionalmente garantidos fizeram nascer um 

acréscimo considerável dos processos no Judiciário, uma vez que estando eles 

estampados na Carta Política ficaram mais notórios e passaram a ser cada vez mais 

cobrados pelos trabalhadores de modo mais severo. Nota-se que o cenário financeiro do 

país contribui sobremaneira para que existam empregadores inadimplentes, o que leva o 

empregado a pedir tutela do Judiciário para ver  seus direitos garantidos. 

Estudos realizados com base em estatísticas disponibilizadas pelo Tribunal 

Superior do Trabalho,  acerca do número de processos trabalhistas autuados e julgados 

na Justiça do Trabalho ,constatou que o número de demandas trabalhistas aumentou 

após o advento da Constituição Brasileira de 1988. 

O verdadeiro antecessor das Comissões de Conciliação Prévia no Brasil 

foram os Núcleos Intersindicais de Conciliação Trabalhista. Estes foram idealizados 

pelo Juiz Antônio Gomes de Vasconcelos e criados inicialmente na cidade de Patrocínio 

(Minas Gerais) no ano de 1994. 

Finalmente, em 2000, nascem as Comissões de Conciliação Prévia ou 

Comissões Paritárias, empregando meios para alcançar o objetivo de “aliviar” o 

Judiciário Trabalhista.  

Após a edição da Lei n° 9.958/00, foram inseridos os artigos 625-A a 625-

H, trazendo uma faculdade conciliatória para os conflitos, possibilitando às empresas ou 

grupos de empresas, e sindicatos, a implementação das Comissões de Conciliação 

Prévia.  A citada lei também se preocupou com a questão paritária, prevendo que ambas 

as partes estejam assistidas por pessoas de confiança, para que sejam harmoniosas as 

decisões tomadas em caso de conciliação.  

De forma paritária, contando com representantes tanto dos empregados 

quanto dos empregadores, o instituto buscou de forma contumaz o seu objetivo maior: 

solidificar-se como alternativa célere e sólida à conciliação de interesses opostos entre 

os litigantes, evitando os corredores das Varas do Trabalho onde a resposta ao deslinde 

poderia durar desgastantes anos. 

Desde o seu vernissage, muito se tem discutido sobre a constitucionalidade 

do regramento no que concerne ao acesso à Justiça, posto que o artigo 625-D da 

                                                                                                                                               
do número de ações ajuizadas”. (SILVA, Floriano Vaz da. O acesso à justiça e as comissões de 
conciliação prévia. In: Revista de Direito do Trabalho, n.98, p. 54, 2000) 
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legislação consolidada preceitua que qualquer demanda de natureza trabalhista deve ser 

submetida à Comissão anteriormente ao trânsito pelo judiciário48. 

Em contrapartida, parcela da doutrina não vê qualquer agressão à Carta, 

entendendo ainda que o preceito in lume consubstancia condição da ação trabalhista, 

sendo que, inobservado, sufragaria por falta de interesse de agir qualquer reclamatória 

que não se submetesse anteriormente ao procedimento legislado.49 

Resta evidente que essa forma de conciliação proposta pela criação das 

CCPs não deixa de ser uma autocomposição dos conflitos, pois por meio de terceiros, 

pessoas de confiança das partes, buscam obter a extinção dos pontos divergentes entre 

os conflitantes.   

O aparecimento das Comissões solidificou-se  a partir do momento em que 

a sociedade manifestou anseio, de forma clara, em ter suas demandas resolvidas em 

tempo hábil, pela simples conciliação entre as partes, por meio de uma organização 

especializada na solução do conflito guerreado e na vontade sem tamanho de ver o 

Judiciário livre de “abarrotamentos”. 

Não é demais ressaltar que a tentativa conciliatória introduzida pela Lei 

9.958/2000 não traz qualquer obstáculo ao ingresso na Justiça do Trabalho, na hipótese 

de uma das partes se sentir lesada, nos termos definidos na própria lei, e que muitos 

operadores do direito deram interpretação equivocada, o que acabou por ocasionar o 

esvaziamento da Lei, conforme veremos ao longo do trabalho. 

Em se tratando de direitos, é cediço que, desde a criação da CLT, o 

Judiciário é responsável, ao julgar as lides, por tentar a composição do litígio pela 

conciliação, bastando observar o que dispõe os seus artigos 846, 850 e 852-E. E stes 

determinam que o magistrado ao iniciar e ao findar a instrução deve tentar a composição 

das partes. 

A conciliação, além de mais rápida, deixa para o juiz julgar apenas os casos 

mais complexos, sendo assim de grande valia para a concretização da justiça50. O Poder 

Judiciário utiliza-se dela corriqueiramente.  

Pesquisas recentes demonstram que a conciliação51 é o meio mais utilizado 

para pôr fim às demandas trabalhistas. Ocorre que, apesar de bem intencionada, essa 

                                                 
48 GOMES, Emerson Souza. Gomes As Comissões de Conciliação Prévia e o acesso à Justiça. 
Disponível em: <http://www.advogado.adv.br/artigos/2004/emersonsouzagomes/comissaoconciliacao. 
htm>. Acesso em 10 nov 2011. 
49 Idem. 
50 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 
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idéia não consegue alcançar todo seu objetivo exatamente por ser essa conciliação feita 

perante o Poder Judiciário. 

De certo que o Judiciário não dispõe de meios suficientes para absorver todo 

o contingente que lhe é apresentado. Desta forma, demandas que poderiam ser 

solucionadas facilmente, são tratadas de igual forma a todas as outras. O 

“congestionamento” do Judiciário resulta na demora da prestação jurisdicional, 

retardando a solução dos conflitos. 

Já restou demonstrado que a conciliação é meio eficaz de solução dos 

conflitos, tanto que é o meio mais utilizado pelo próprio Poder Judiciário Trabalhista52. 

A única inovação foi instituir um mecanismo anterior para buscar essa solução. 

A reboque do que estamos tratando no presente trabalho, não podemos 

deixar de mencionar a atuação que o Conselho Nacional de Justiça vem promovendo 

desde a sua criação. 

Apesar das diversas polêmicas em torno deste órgão, introduzido como 

parte do Poder Judiciário na nossa Constituição Federal em dezembro de 2004, pela 

Emenda 45 daquele ano, inegável que o CNJ vem envidando relevantes esforços para 

que se acelere a prestação jurisdicional, dando-a efetividade.  

O programa de metas, desde sua introdução, vem reduzindo 

consideravelmente o acervo processual por todo o País, fruto das conciliações que 

ganharam um expressivo reforço para que fossem realizadas em maior escala. Basta 

verificarmos os números, que constataremos a redução do volume de processos 

acumulado em todos os Tribunais. 

Portanto,  não se diga que essa nova concepção de composição extrajudicial 

trabalhista não merece ser desenvolvida, pois reforça o que o próprio Conselho 

Nacional de Justiça vem tentando promover. As CCPs localizadas, principalmente nas 

macroregiões do país, auxiliaram sobremaneira o processo conciliatório instaurado. 

Os sindicatos, na maioria deles, da região Sudeste e Sul do país, já 

formavam verdadeiros núcleos de conciliação (NINTER – Núcleo Intersindical de 

Conciliação Trabalhista) porém, a validade dos acordos, muitas vezes era questionada 

em juízo, atrasando em muito o percebimento dos valores questionados pelos 

empregados (uma vez que o processo de execução ficava comprometido).  

                                                                                                                                               
51 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Variação Percentual dos Processos Conciliados: 1998 – 
45,1%, 1999 – 46,9% , 2000 – 45,1%, 2001 – 44,8%, 2002 – 44,6%.  
52 Idem. 
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Deve-se observar, que nos Tribunais Regionais da 2ª Região (São Paulo), 

15ª Região (São Paulo, região de Campinas, não atingidas pela jurisdição da 2ª Região), 

3ª Região (Minas Gerais), 1ª Região (Rio de Janeiro), 9ª Região (Paraná) e a 4ª Região 

(Rio Grande do Sul), são os locais onde se concentram os maiores pólos industriais e 

comerciais do país com  reclamações trabalhistas ajuizadas  que levavam em média dois 

anos para a primeira audiência.Nesse caso,vale imaginar todo o processo de 

conhecimento  até chegar no processo de execução.53  

O retardo no desfecho das demandas em qualquer momento gera e gerará 

desconforto no Órgão Julgador, haja vista que 1 (um) ano para um trabalhador que 

sustenta sua família é tempo demais, bem como para a máquina estatal não é nada 

viável contar com uma Justiça morosa. 

Nesta acepção de pensamento, ensina Thomas Jefferson Pereira do 

Nascimento, in verbis:  

 
A criação de órgãos conciliadores extrajudiciais para conflitos 
trabalhistas é uma resposta a antigas reivindicações da doutrina, para 
tentar descongestionar o judiciário trabalhista do avolumado número 
de processos.54 
 

Para a formulação das CCPs, à exemplo do que ocorre em países cujos 

resultados foram positivos quando da instauração das Comissões, podemos citar a 

Suíça, a Itália, dentre outros. Nestes países, os órgãos conciliadores atuam de forma 

independente nas suas tomadas de decisão. 

Com o passar dos anos, a Justiça Trabalhista sofreu inúmeros 

“bombardeios” de uma parcela doutrinária contrária à sua existência. Esta corrente é 

formada por interesses de grupos internacionais que não vislumbram na CLT, 

instrumentos favoráveis aos seus interesses  e por grupos nacionais que entendem ser a 

Justiça do Trabalho um óbice na sua expansão, pois em parte dos  Tribunais Regionais 

do Trabalho observar-se número crescente na solução das demandas, como o que ocorre 

no TRT do Sergipe, ou ainda por aqueles que ainda defendem que não deveria ser a 

Justiça do Trabalho uma Justiça Especializada, vez que desnecessária (na concepção 

destes), de modo que deveria ser agregada ao Judiciário Estadual. 

                                                 
53 COUTO, Alessandro Buarque. As Comissões de Conciliação Prévia e pós-modernidade: a transição 
paradigmática na resolução dos conflitos trabalhistas. Disponível em: <http://jusvi.com/artigos/13751>. 
Acesso 10 nov 2011. 
54 NASCIMENTO, Thomas Jefferson P. do Nascimento. Conciliação prévia de conflitos trabalhistas. 
Revista do TRT da 18ª Região, ano 5, n. 1, dez 2002, p. 53. 
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De certo que a Justiça do Trabalho possui importância máxima para a 

composição da sociedade e, sem dúvida precisa de investimentos legais, como ocorreu 

com a elaboração das Comissões de Conciliação Prévia. 

Foi criado elemento processual - CCPs - para auxiliar o direito material do 

trabalho, todavia o grande contratempo a ser solucionado e enfrentado é aquele 

referente à aceitação e adequação por parte da sociedade a esta nova modalidade de 

composição, uma vez que esta necessita ser recepcionada pelos agentes sociais que 

fazem uso dela.  

De certo que, analisando o que já foi abordado, os ditames principiológicos 

que abordam a existência das Comissões nos remete para a ingenuidade do demandante 

em contraposição aos interesses dos sindicatos e dos patrões, que não podem ser 

desconsiderados para entendimento da questão relativa às CCPs.  

As CCPs formam um novo arquétipo para o Direito do Trabalho, uma vez 

que evidencia que este é um Direito mutante sempre pronto para se moldar à realidade 

social, principalmente, no que concerne à solução das lides trabalhistas. 

A inserção das Comissões de Conciliação Prévia no ordenamento jurídico 

pátrio apenas fortifica a ideia de que a Justiça do Trabalho é, em demasia, vital para 

uma sociedade que deseja ver atendidos seus interesses junto à Justiça de modo eficaz e 

célere, assegurando ao trabalhador o direito de demandar judicialmente, caso não haja 

acordo nas Comissões, de modo a resguardar os princípios constitucionais e os direitos 

do demandante.  

Acentuamos que a conciliação nunca foi nem será imposta. O que se discute 

é a indispensabilidade de sua tentativa, não devendo se confundir tais mecanismos. A 

tentativa deve sempre ser incentivada, a fim de mais uma vez promover a pacificação 

social. 

 

 

 



3 REPERCUSSÕES JURÍDICO-SOCIAIS ADVINDAS DAS COMISSÕES DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

3.1 DA LEI 9.958/2000 E A ALTERAÇÃO DO ART. 625 DA CLT 

 

O Brasil está entre os países que mais normatiza sobre a defesa do 

trabalhador. Entre as normas protetivas de caráter material e processual do trabalho, 

vem o legislador pátrio fundado na inteligência de preceitos do direito comparado, com 

o intuito de engrandecer o ordenamento trabalhista, objetivando a defesa do trabalhador 

e do emprego  ao apresentar formas de composição de litígios. Para tanto, a solução dos 

conflitos trabalhistas deve atender às necessidades trazidas com a evolução social do 

trabalho e demais transformações de ordem política, econômica e tecnológica, pois 

todos estes fatores repercutem no aumento ou na diminuição do emprego e da renda de 

um país55. 

 Conciliação significa, de acordo com o Dicionário Jurídico, “o canal pelo 

qual as partes, fazendo concessões recíprocas chegam a um acordo, pondo fim a 

disputa”. Este instituto é perseguido de forma voraz pela legislação trabalhista, bastando 

observar os inúmeros dispositivos que tratam da matéria. São eles: 789, §6.º, 831 e 

parágrafo único, 846, §§ 1.º e 2.º, 852-E, 860, 863 e 864, todos da CLT. 

Na Grécia Antiga, tem-se registros concernentes à previsão da conciliação, 

assim como na lei das dozes tábuas. Mais recentemente, temos os Conselhos de 

Prud’hommes, restabelecidos por Napoleão, em 1806, que utilizavam a conciliação 

como forma de solução dos conflitos. Se não houver acordo, o processo passa para o 

órgão de instrução e julgamento, que pertence ao próprio Tribunal. Da decisão proferida 

pelo Conselho o recurso cabível é dirigido ao Tribunal Comum56. 

Já na Espanha a “Ley de Consejos de Conciliación y Arbitrage Industrial”, 

datada de 1908, é classificada como o marco nas conciliações trabalhistas naquele país. 

                                                 
55 COUTO, Alessandro Buarque. As Comissões de Conciliação Prévia e pós-modernidade: a transição 
paradigmática na resolução dos conflitos trabalhistas. Disponível em: <http://jusvi.com/artigos/13751>. 
Acesso 10 nov 2011. 
56 MARTINS, Sérgio Pinto. Comissões de Conciliação Prévia e Procedimento Sumaríssimo. São 
Paulo: Atlas, 2006. p. 18. 
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Notadamente, a conciliação é indispensável para a solução dos conflitos 

trabalhistas.57 Sempre esteve presente no processo brasileiro, tendo aparecido ainda nas 

Ordenações do Reino (Filipinas). 

 
Livro III, Título XX, § 1º - E no começo da demanda dirá o juiz a 
ambas as partes, que antes que façam despesas, e sigam entre elas 
ódios e dissensões, se devem concordar, e não gastar suas fazendas 
por seguirem suas vontades, porque o vencimento da causa sempre é 
duvidoso. E isto, que dizemos, de reduzirem as partes a concórdia, não 
é de necessidade, mas somente honestidade nos casos, em que o bem 
puderem fazer.58 
 

A conciliação também não passou em branco pela Constituição da 

República de 1824, em seu art. 161: “Art. 161 da Constituição de 1824 - Sem se fazer 

constar que se tem intentado o meio de reconciliação, não se começará processo 

algum”59. 

Vejamos o que assevera o Regulamento 737 de 1850 que já descrevia a 

necessidade da composição, vejamos: “Nenhuma causa comercial será proposta em 

juízo contencioso, sem que previamente se tenha tentado o meio de conciliação, ou por 

ato judicial, ou por comparecimento voluntário das partes.” 

Ora, sem sombrear de dúvidas, ante o que já foi elencado neste Trabalho,  a 

tentativa de conciliação sempre fez parte do processo brasileiro, não havendo grandes 

variações sempre que uma legislação nova venha a forçar uma inicial tentativa 

conciliatória.   

No que tange ao Direito do Trabalho, observa-se que a conciliação sempre 

desempenhou importante papel, uma vez que a composição encontra-se intrinsecamente 

relacionada à solução dos dissídios trabalhistas. Motivo pelo qual, alguns doutrinadores 

desta Especializada chegam a aduzir que a conciliação nada mais é do que um princípio 

norteador do processo do trabalho.  

 O artigo 613, V da CLT preceitua que: 

 

                                                 
57 Wagner Giglio chega mesmo a afirmar que é uma característica comum nas legislações alienígenas a 
designação de um órgão não jurisdicional para a tentativa prévia de negociação. (GIGLIO, Wagner D. A 
conciliação nos Dissídios Individuais do Trabalho. Porto Alegre: Síntese, 1997. p. 14) 
58 Wagner Giglio chega mesmo a afirmar que é uma característica comum nas legislações alienígenas a 
designação de um órgão não jurisdicional para a tentativa prévia de negociação. (GIGLIO, Wagner D. op. 
cit. p. 14) 
59 BRASIL. Constituição (1824). Constituição Politica do Imperio do Brazil (de 25 de março de 1824). 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em 10 
dez 2011. 
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Artigo 613 – As Convenções e os Acordos deverão conter 
obrigatoriamente: 
(…) 
V – normas para a conciliação das divergências surgidas entre os 
convenentes por motivos da aplicação de seus dispositivos;60 
 

Entretanto, conforme bem salientou Amauri Mascaro do Nascimento61, os 

sindicatos nunca se interessaram em dar efetividade a esse dispositivo legal, e raros 

foram os acordos coletivos que continham cláusula obrigacional instituindo Comissões 

de Conciliação. 

É cediço que o grande volume de ações trabalhistas propostas na Justiça 

Trabalhista sempre foi motivo de muita preocupação no Tribunal Superior do Trabalho. 

Tanto é assim que, no ano de 1998, os Ministros José Luciano de Castilho Pereira, 

Vantuil Abdala e João Oreste Dalazen reuniram-se em uma comissão com o fito de 

elaborar mecanismos de solução para esta realidade  preocupante e, eventual mudança 

no Processo do Trabalho. 

Como resultado disto, em abril de 1998, foi enviado à Presidência do TST 

projeto relativo à criação de Comissões que seriam instituídas no âmbito das empresas 

com mais de 50 empregados. Tal Projeto foi enviado à apreciação da Câmara dos 

Deputados pela Presidência da República, por meio da mensagem n.º 500, de 28 de 

julho de1998, resultando o Projeto de Lei n.º 4.694/98, posteriormente convertido na 

Lei n.º 9.958 de 12/01/2000. 

Foram inseridos títulos e artigos na Lei Celetista com letras maiúsculas ao 

lado, evitando, dessa forma, a necessidade de renumeração de toda a lei em 

cumprimento ao disposto no artigo 12, III, b da Lei Complementar 95/98 com redação 

nova dada pela LC 107/01. 

Defronte à realidade nacional, tanto econômica quanto jurídica e social, e 

por impulso do TST, as CCPs saíram da órbita do pensamento e passaram a compôr a 

Consolidação das Leis do Trabalho, constante nos artigos 625-A a 625-H, acrescidos 

pela Lei 9.958/2000, estabelecendo opção conciliatória para os dissídios individuais, 

podendo ser instaurada nos sindicatos e nas empresas. 

A Lei suso mencionada surgiu no momento em que havia de forma latente a 

predominância da solução judicial dos conflitos trabalhistas, fruto da ausência de 

                                                 
60 BRASIL. Decreto-Lei n 5.452, de 1 maio 1943. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 
613, V. 
61 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 20. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2001. p. 375. 
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prestígio das alternativas extrajudiciais, em virtude do custo elevado da mediação, das 

controvérsias acerca da utilização da arbitragem e do efeito quitatório concedido apenas 

de forma judicial. Com o advento da Lei das Comissões, também foi introduzido na 

CLT o Título VI-A, que trata das Comissões de Conciliação Prévia. 

O viés apresentado pelas Comissões de Conciliação Prévia, por meio da 

resolução dos conflitos individuais de forma extrajudicial se apresenta como 

instrumento válido e eficaz para pacificar as questões que envolvam empregados e 

empregadores tanto durante o vínculo de emprego, quanto na eventual extinção deste. 

Em epítome,  a Lei 9.958/2000 foi elaborada com a idéia de desafogar as 

vias trabalhistas, intensificando a conciliação das demandas existentes entre as partes 

antes do acesso a tutela jurisdicional do Estado. 

 

3.2 PRINCÍPIOS  

 

Neste cenário, mister apontar alguns princípios norteadores das Comissões 

de Conciliação Prévia, são eles: Princípio da constituição facultativa, pelo qual as 

Comissões só serão criadas por iniciativa e interesse dos empregados e dos 

empregadores; Princípio da composição paritária, ou seja, quantidade igual de membros 

representantes dos empregadores e dos empregados; Princípio da negociação coletiva e 

da auto-regulamentação, que resulta da exigência de negociações prévias onde se 

discutam e se formalizem, em consonância com a lei, as regras gerais das Comissões; 

Princípio da informalidade e da celeridade (rapidez), através do qual o procedimento de 

conciliação é marcado pela simplicidade, sem os atos formais do processo judicial, e 

com finalização rápida; Princípio da boa-fé e da lealdade, necessário em qualquer 

tentativa de solução justa e ética de um conflito de interesses.62 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS 

 

Em apartada síntese63, suas principais características são as seguintes: 

-  São extrajudiciais; 

                                                 
62 BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Comissões de conciliação prévia. Disponível em: 
<http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BAFFE3B012BCAEECCD55C0D/CCP.pdf>. Acesso em 
10 dez 2011. 
63 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 
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- As empresas e os sindicatos podem instituí-las, portanto é uma faculdade, 

não uma obrigação (art. 625-A da CLT). Em contrapartida, Valentin Carrion64, defende 

sua obrigatoriedade;(alterei-conferir sentido) 

- Não são órgãos da Justiça do Trabalho; 

- O empregado só poderá ir ao Judiciário após passar pela Comissão de 

Conciliação Prévia; 

- As Comissões podem ser criadas no âmbito das empresas e dos sindicatos, 

em caráter intersindical e nos grupos de empresas; 

- Não há limitação para o termo de acordo; 

- Deve haver igualdade entre o número de representantes dos empregados e 

empregadores; 

- Têm como objetivo a composição entre os demandantes nos conflitos 

individuais, não se prestando a solucionar os conflitos coletivos de trabalho, sendo via 

adequada à convenção coletiva ou o acordo; 

- Qualquer demanda será submetida à Comissão de Conciliação Prévia, 

desde que seja de natureza individual;(alterei-conferir) 

- O empregado representante dos empregados, membro da Comissão de 

Conciliação Prévia, instituída no âmbito da empresa, titular ou suplente, tem 

estabilidade até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos 

termos da lei; 

- Não há previsão legal para a obrigatoriedade da assistência do advogado, 

bem como inexiste óbice caso a parte queira ser acompanhada por um assistente 

técnico; 

- O prazo prescricional para o ajuizamento da Reclamação Trabalhista ficará 

suspenso a partir da provocação da Comissão, no máximo por 10 dias; 

- O termo de acordo tem eficácia liberatória geral, abrange qualquer tópico 

do contrato de trabalho, desde que assim acordado entre as partes; 

- É obrigatória a discriminação das parcelas acordadas para fins de 

tributação previdenciária - artigo 43, parágrafo único da Lei n.º 8.212/91 c/c art. 276, § 

2º e § 3º do Decreto 3.048/99; 

                                                 
64 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: Saraiva, 2003. 
p. 465-466. 
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- Se for feito acordo na Comissão, o empregado não poderá ajuizar uma 

Reclamação Trabalhista, pois este acordo tem eficácia liberatória geral, só podendo o 

empregado executá-lo, caso este não seja cumprido; 

- A intenção do legislador não foi a de obrigar a criação da Comissão e sim 

a de possibilitar, àqueles que desejarem ver as demandas trabalhistas reduzidas, a 

formação de um mecanismo extrajudicial de solução de conflitos. 

 

3.4 FUNÇÃO E FINALIDADE DAS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

 

A função das Comissões de Conciliação Prévia é a de “tentar conciliar os 

conflitos individuais de trabalho” (art. 625-A da CLT). Não se trata, na dicção legal, de 

uma atuação meramente passiva e inerte (a Lei diz “tentar conciliar”, e não aguardar a 

conciliação), mas ativa, com a formulação de propostas e contrapropostas, o 

aconselhamento dos demandantes quanto aos reais benefícios do acordo,a orientação a 

respeito das possíveis dificuldades decorrentes de uma fortuita demanda (no que se 

refere ao seu tempo de duração, ao ônus probatório e o eventual posicionamento da 

jurisprudência, contrária ou a favor de uma tese ou de outra), e ainda podendo prestar 

verdadeira consultoria a respeito dos direitos e obrigações legais de cada um65. 

Cabe ao conciliador agir com boa-fé e lisura, uma vez que, neste papel,  

encontra-se investido e representando o interesse público em prol da pacificação das 

lides trabalhistas. E, de forma alguma, poderá coagir qualquer das partes para a 

conciliação, devendo ocorrer única e exclusivamente da vontade dos contendores. 

A Lei das Comissões não obriga as partes conciliarem, apenas determina 

sua tentativa como requisito de futura ação trabalhista. 

Não é demais ressaltar que a legislação não tratou acerca da oportunidade de 

utilização das CCPs nos casos de dissídios coletivos, apenas abarcando os dissídios 

individuais de trabalho. 

Em suma, um dos principais anseios na criação da Lei figura na necessidade 

de diminuir as demandas trabalhistas ajuizadas perante a Justiça do Trabalho, de forma 

a manter de forma saudável a relação empregatícia.  

                                                 
65 MEDEIROS, Sanely Pinheiro Cruz. Especificidades das comissões de conciliação prévia. Disponível 
em: <http://webserver.falnatal.com.br/revista_nova/a6_v1/ artigo_3.pdf>. Acesso em 10 dez 2011. 
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Por derradeiro, mister aduzir que a Lei 9.958/2000 instituiu novos tempos 

na Justiça do Trabalho,  configurando-se em um passo muito importante para o 

recomeço de novos ideais na jurisdição trabalhista do país. 

 

3.5 QUESTÕES SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.958/2000 

 

A apreciação da constitucionalidade das leis passa por requisitos 

imprescindíveis, quais sejam os formais e os substanciais. 

Os formais, versam sobre a observância do procedimento legislativo. Logo,  

em caso de desrespeito deste, a norma criada será, de certo, declarada inconstitucional. 

Diante desta assertiva, devemos atentar que as regras para a feitura das leis 

estão previstas na Carta Magna. Logo, em caso de desrespeito às normas constantes da 

Constituição, o resultado será a inconstitucionalidade da norma. 

Já os requisitos materiais, também chamados de substanciais, referem-se à 

adequação da norma. Contudo, o exame não perpassa apenas pelo cumprimento das 

normas no conjunto legislativo, mas sim pela averiguação do objeto constante da lei, 

uma vez que esta deverá ser compatível com o espírito da Constituição. 

A apreciação do requisito material se afigura mais complexa que a formal, 

de modo a necessitar de interpretação em caráter amplo da Constituição, ligada ao 

interesse social e coletivo. Destaca-se que, em tempo algum, a norma poderá afrontar os 

princípios basilares constantes da Carta Política. 

Caso seja verificada qualquer inconstitucionalidade, tanto material quanto 

formal, esta poderá sofrer o controle de constitucionalidade feito por meio de um 

Tribunal Constitucional.  

No caso do Brasil, o Supremo Tribunal Federal - Tribunal Constitucional -  

é integrante do Poder Judiciário. Por essa razão, é possível que haja situação em que a 

lei aprovada pelo Poder Legislativo seja declarada inconstitucional pelo STF. 

Inevitável não aduzir o que alguns jurisconsultos asseveram que estaria, 

então, caracterizado o paradoxo de Rousseau. Ora, como um órgão que não detém a  

vontade coletiva pode aduzir que o ato praticado por outro detentor dessa mesma 

vontade é inconstitucional? 

O tema aqui abordado mostra-se multíplice, pois retrata acirrados debates 

jurisprudenciais e até acadêmicos. 
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Para o Ministro e Diretor da ENAMAT - Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - Aloysio Corrêa da Veiga:  

 
Essas comissões precisam ser modernizadas e seu exercício deve ser 
moderado, pois muitas vezes o Judiciário é provocado 
desnecessariamente. A atividade jurisdicional é secundária e não 
primária. A atividade primária é das partes, são elas que devem 
procurar a solução. As Comissões de Conciliação Prévia devem ser 
motivadas no sentido de aprimorar as relações sociais.66 
 

Sem deixar de lado o que preconiza o texto original da Lei das CCPs , 

estabelecendo que a ausência de submissão à Comissão para a tentativa conciliatória 

tem como resultado a extinção do processo sem julgamento do mérito, que salvo melhor 

entendimento noutro sentido, deveria ser mantido. 

Assim, e basicamente porque não constou expressamente a sanção quanto 

ao descumprimento da exigência de esgotamento da tentativa de conciliação é que, após 

o advento da vigência da Lei nº. 9.958/2000, os autores que passaram a analisar o tema 

subdividiram-se em dois grupos: aqueles que defendem a inconstitucionalidade da lei 

em referência, notadamente a inconstitucionalidade do art. 625-D da CLT, e aqueles que 

defendem que a lei apenas instituiu uma nova condição da ação (ou pressuposto 

processual), para que ocorra o ajuizamento dos dissídios individuais trabalhistas, isso 

sem qualquer afronta a princípios constitucionais de ordem processual em vigor.67 

A Lei em comento possibilita o resgate da moralidade e da palavra lançada, 

uma vez que traça contato direto entre os demandantes que utilizarão de seus próprios 

argumentos em defesa de seus interesses. 

 

3.6 AS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AS COMISSÕES DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

 

A Lei 9.958/2000 que criou as Comissões de Conciliação Prévia teve sua 

constitucionalidade atacada por Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 

 

                                                 
66 WILLIAMS, Rebecca Saint. Comissão de conciliação prévia e o órgão de conciliação universitária. 
Disponível em: <http://www.pmd-ucam.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid= 
154>. Acesso em 10 dez 2011.  
67 Idem. 
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A princípio, três foram as ações que arguiram a inconstitucionalidade da 

referida Lei, são elas: ADI n.º 2.139-7, ADI n.º 2160-5 e ADI n.º 2.148-6. Essas três 

ações foram reunidas em virtude da prevenção ocorrida. 

As Ações de Inconstitucionalidade anteriormente citadas versaram também, 

no sentido de asseverar que o legislador ordinário pretendia, nos casos de fundamento 

relevante que inibissem a juntada da declaração da tentativa frustrada da conciliação 

para o intendo da ação trabalhista, em se tratando do juízo daquele que se sentiu 

ameaçado ou que teve seu direito lesado e, em virtude disto, a possibilidade da demanda 

ser submetida ao conhecimento do Poder Judiciário, independente de tentativa prévia 

extrajudicial. 

Visivelmente, este não foi o desígnio do constituinte originário, posto que o 

critério a ser verificado como motivo justo que impossibilite a juntada da declaração 

acerca da tentativa frustrada em relação à passagem pela CCP não pode ser subjetivo.  

Ademais, traz a baila ADIN 2237-7, sobrestada desde 05/10/2000, tendo em 

vista já  ter sido iniciado o julgamento das medidas liminares das demais Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade acima citadas, proposta pela Confederação Nacional das 

Profissões Liberais, que o art. 652-D da CLT, criado pelo art. 1° da Lei 9.958/2000, 

viola diretamente os incisos XXXV, XXXVI e LV do art. 5º da CRFB. Argumentam 

que, “independentemente de qualquer condição basta ter capacidade jurídica, 

legitimidade e direito de agir”, e por isso afirmam que “o direito de ação não pode 

sofrer limitação pelo legislador ordinário: ao cidadão é assegurado o direito de buscar 

no Judiciário a tutela estatal - a qualquer tempo.” Além da alegação de 

inconstitucionalidade referente aos artigos 625, letras “D” e “E” da CLT, em confronto 

com os dispositivos constitucionais anteriormente citados, verifica-se que também fora 

questionada a violação quanto ao art. 114 da CRFB, que atribui à Justiça do Trabalho 

competência exclusiva para conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos68. 

Outro motivo de indagações dos requerentes desta ADIN refere-se ao 

contido no artigo 5º da CRFB (garantias constitucionais), posto que prescrevem  uma 

diferenciação entre aquele trabalhador pertencente a um determinado setor onde não há 

a presença da CCP se este poderá intentar ação trabalhista diretamente na Justiça do 

Trabalho e, em contrapartida, outro que só porque a Comissão foi instaurada, deveria 

                                                 
68 WILLIAMS, Rebecca Saint. Comissão de conciliação prévia e o órgão de conciliação universitária. 
Disponível em: <http://www.pmd-ucam.org/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid= 
154>. Acesso em 10 dez 2011.  



 41

submetar o conflito primeiramente à tentativa de composição perante a CCP. Os 

mesmos que indagam, apontam que este tratamento desigual é injustificável e violaria a 

garantia constitucional da igualdade prevista na Carta Magna. De sorte que a existência 

de três ADINs sobre o assunto confirmam a controvérsia acerca do tema. 

Dado relevante para o estudo ocorreu no julgamento datado de 28/01/02 no 

TRT do Paraná (9ª Região). Este Tribunal reconheceu, por maioria de votos, ser 

constitucional a passagem pela CCP. 

Na contramão da história em 12/11/02, Resolução Administrativa n.º 

08/2002 que editou a Súmula nº 2 do TRT de São Paulo, retirando a obrigatoriedade do 

demandante comparecer na Comissão Prévia, in verbis: 

 
Súmula 2 - O comparecimento perante à Comissão de Conciliação 
Prévia é uma faculdade assegurada ao Obreiro, objetivando a obtenção 
de um título executivo extrajudicial, conforme previsto pelo artigo 
625- E, parágrafo único da CLT, mas não constitui condição da ação, 
nem tampouco pressuposto processual na reclamatória trabalhista, 
diante do comando emergente do artigo 5º, XXXV, da Constituição 
Federal.69 
 
 

3.7 CONSTITUCIONAL OU INCONSTITUCIONAL? 

 

Tem-se questionado acerca da constitucionalidade na obrigação de submeter 

o conflito proveniente do dissídio individual de trabalho, inicialmente perante as 

Comissões de Conciliação Prévia. Até porque, o artigo 625-D da Lei Celetista emprega 

o verbo ser, no futuro do indicativo, deste modo, o demandante se vê obrigado a 

submeter seu clamor primeiro mediante a CCP, antes mesmo de ajuizar a ação na 

Justiça Trabalhista. 

Algumas vozes,70 como por exemplo, José Affonso Dallegrave Neto e 

Adolfo Mamoru Nishiyama, de imediato, levantaram-se, alegando ser inconstitucional 

tal mandamento. Os juristas citados consideram um aparente desrespeito ao princípio do 

livre direito de ação, exposto no inciso XXXV do art. 5º da CRFB. 

Esses críticos defendem que esta imposição de submissão à CCP é uma 

exigência inconstitucional, posto que afronta o direito de o trabalhador recorrer ao 

                                                 
69 SÃO PAULO. Tribunal Regional do Trabalho. Resolução Administrativa n. 08/2002. Julgado em 12 
nov 2002. 
70 GRAVATÁ, Isabelli. A necessidade de advogados nas comissões de conciliação prévia. Disponível 
em: <http://www.lexinform.com.br/artigos1.asp?Codigo=21>. Acesso em 10 dez 2011. 
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Judiciário e afirmam que por esta razão haveria total afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição.  

Adolfo Mamoru Nishiyama também posiciona seu entendimento no sentido 

de que esta obrigatoriedade na resolução dos conflitos trabalhistas por meio de 

mediação compulsória nas chamadas CCPs demonstra-se totalmente antidemocrática:  

 
a obrigatoriedade da comissão é imposta pela norma. Verifica-se a 
inconstitucionalidade do dispositivo, ora em comentário, por ferir 
frontalmente o art. 5º, incisos XXXV, XXXVII e LIII e o art. 114 da 
Constituição Federal.71 
 

A opinião do autor suso mencionado, é no sentido de que como a norma 

constitucional é rígida, esta não pode sofrer mutações por normas de caráter 

infraconstitucional, ainda mais em se tratando de direitos individuais que ocupam 

posição de cláusula pétrea. Desta forma, incabível, na opinião do autor, seja criada a 

chamada “jurisdição condicionada”, ou seja, a obrigatoriedade de se esgotar a via 

administrativa para depois acionar o Judiciário. 

Posicionamento de peso é apresentado por Sérgio Pinto Martins que assim 

se  manifestou sobre a questão:  

 
O procedimento criado pelo art. 625-D da CLT não é inconstitucional, 
pois as condições da ação devem ser estabelecidas em lei e não se está 
privando o empregado de ajuizar a ação, desde que tente a 
conciliação. O que o inciso XXXV do art. 5º da Constituição proíbe é 
que a lei exclua da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou 
ameaça a direito, o que não ocorre com as comissões prévias de 
conciliação.72 
 

Segundo Adolfo Mamoru Nishiyama:  

 
a permanência da Lei n.º 9.958 no ordenamento jurídico cria uma 
situação totalmente anômala, em que uma norma infraconstitucional 
tem o poder de alterar a Constituição Federal e, pior ainda, uma 
cláusula pétrea.73 
 

Ives Gandra da Silva Martins Filho, ao relatar o acórdão do Recurso de 

Revista 58.279/2002-900-04-00.2 impetrado junto ao TST: 

 

                                                 
71 NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. CLT : a inconstitucionalidade da Lei n.º 9.958, de 12-1-2000. Editorial 
Atlas, Direito, n. 18, p. 5, out-dez 2002. p. 5. 
72 MARTINS, Sérgio Pinto. Comissões de Conciliação Prévia e Procedimento Sumaríssimo. São 
Paulo: Atlas, 2006. p. 37. 
73 Idem. 
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Na forma do art. 625-D e seus parágrafos, é obrigatória a fase prévia 
de conciliação, constituindo-se em pressuposto para desenvolvimento 
válido e regular do processo. Historicamente a conciliação é fim 
institucional e primeiro da Justiça do Trabalho e, dentro do espírito do 
art. 114 da Constituição Federal, está a extensão dessa fase pré-
processual delegada a entidades paraestatais. O acesso ao Judiciário 
não está impedido ou obstaculizado com a atuação da Comissão 
Prévia de Conciliação, porque objetivamente o prazo de 10 dias para 
realização da tentativa de conciliação não se mostra concretamente 
como empecilho ao processo judicial, máxime quando a parte tem a 
seu favor motivo relevante para não se enquadrar na regra. Revista 
conhecida, mas não provida.74 
 

Todavia, importante trazer à baila o brilhante argumento da Magistrada 

Vólia Bomfim Cassar a respeito da controvérsia acerca da constitucionalidade do art. 

625-D da CLT:  

 
Quando o artigo 625-D da CLT, se referiu à submissão prévia de todas 
as demandas às comissões, tornou obrigatório o procedimento, apenas 
para as demandas em que a matéria discutida não se refira a direitos 
patrimoniais indisponíveis. Assim, sendo, a eficácia liberatória geral 
referida no artigo 625-E, parágrafo único da CLT quita apenas os 
demais direitos privados, além daquele transacionado, não atingindo 
os direitos irrenunciáveis.75 
 

Ademais, são elencadas outras inconstitucionalidades acerca da Lei n.º 

9.958/2000. Como exemplo, podemos citar a violação ao devido processo legal, ampla 

defesa e contraditório, motivação das decisões, da isonomia e da ampla defesa de 

interesses. Entretanto, esse entendimento que defende a inconstitucionalidade não é 

unânime, nem na doutrina e muito menos na jurisprudência. 

Ada Pellegrini Grinover já definiu: “embora abstrato e ainda que até certo 

ponto genérico, o direito de ação pode ser submetido a condições por parte do legislador 

ordinário”.76 

Cabe destacar o que ocorre na negociação coletiva obrigatória. Esta é 

considerada uma condição da ação para os dissídios coletivos, contudo sua 

constitucionalidade sequer é questionada. Logo, a imposição de tentativa prévia de 

composição perante a CCP, também não pode ser considerada inconstitucional, uma vez 

que tal modalidade facilita o acesso à justiça. 

 

                                                 
74 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR-58.279/2002-900-04-00.2. Rel. Juíza Convocada 
Terezinha Célia Kneipp Oliveira. 3ª Turma. Publicado no DJ de 22 nov 2002. 
75 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 5. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011. 
76 GRINOVER, Ada Pellegrini. A conciliação extrajudicial no quadro participativo. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1988. 
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Nesse sentido, Octavio Bueno Magano:  

 
Não se pode dizer que a apontada exigência infringiria a regra do 
artigo 5º, XXXV, da Constituição, segundo a qual nenhuma demanda 
pode ser subtraída ao conhecimento do Poder Judiciário, porque a 
jurisdição só se torna inevitável quando exauridos os procedimentos 
de autocomposição, nada impedindo que estes figurem como condição 
para o exercício da ação judicial, tal como já ocorre com o 
ajuizamento de dissídios coletivos.77 
 

Da mesma forma, Hélio Zylberstajn afirma: “Trata-se apenas de promover o 

entendimento direto como condição para a utilização da Justiça”.78 

Ora,  se os interessados resolveram concordar em pôr de lado o desenlace 

pelo Judiciário,  valendo-se da solução extrajudicial, não se pode asseverar que houve 

afronta ao juiz natural. Portanto, intacto o contido no art. 5º, XXXVII e LIII da CRFB. 

De qualquer sorte, não há que se falar em exclusão da apreciação pelo Poder 

Judiciário. O que a Lei n.º 9.958/00 faz é determinar que empregados e empregadores 

tentem a conciliação antes de buscarem a solução do conflito perante o Poder Judiciário. 

Após, podem perfeitamente recorrer ao Judiciário79.  

                                                 
77 MAGANO, Octavio Bueno. 'Manual de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 1990.  
78 ZYLBERSTAJN, Hélio. Conciliação Prévia: mudar para ficar na mesma? Revista de Direito do 
Trabalho, n. 105, p. 115-146. 
79 Elucidando essa questão, a seguinte ementa de julgamento proferido pelo Tribunal Regional do 
Trabalho do Rio de Janeiro: 
“TRT 1ª REGIÃO – RIO DE JANEIRO - RO 11053-01 - JULGADO EM 20-08-2002, POR 
UNANIMIDADE. PUBLICAÇÃO: DORJ DE 23-09-2002, P. III, S. II, FEDERAL. RELATOR: JUIZ 
JOSÉ DA FONSECA MARTINS JUNIOR TURMA: 9. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - 
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SUBMISSÃO DOS CONFLITOS TRABALHISTAS ÀS 
COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E SUA HARMONIA COM O PRINCÍPIO DO LIVRE 
ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO - ANTINOMIA JURÍDICA INEXISTENTE - PREVALÊNCIA DO 
CRITÉRIO LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIORI. 
1- A antinomia jurídica, assim considerada como a oposição entre duas normas contraditórias, emanadas 
de autoridades competentes em um mesmo âmbito normativo, que estaria a redundar em uma situação de 
conflito a tornar instável a segurança das relações jurídicas, pressupõe a verificação pelo intérprete do 
direito da existência de incontornável incompatibilidade normativa na conformação da aparente colisão e 
da indispensabilidade de sua solução para a composição do conflito de interesses em jogo. 
2- Prevalecendo no direito moderno o princípio da unidade do ordenamento jurídico, segundo o qual todo 
o sistema normativo deve guardar uma coerência interna, mormente nos países dotados de uma 
constituição rígida, cuja lei fundamental apresenta-se como fonte comum de validade e coesão que irá 
permear a interpretação de todas as demais normas jurídicas, afigura-se inconcebível a existência de 
suposta antinomia quando sua resolução faz-se da aplicação do critério hierárquico. 
3- A submissão das demandas trabalhistas às comissões de conciliação prévia (CLT: art. 625-D), cuja 
instituição presume-se ser o da legítima composição extrajudicial dos conflitos de interesse, não tem o 
condão de impedir à parte interessada de socorrer-se preferencialmente da justiça do trabalho, corolário 
da efetividade das garantias constitucionais do direito da ação e do livre acesso do cidadão ao Poder 
Judiciário (CF/88: ART. 5º, XXXV). BJ JAN./FEV. 2003 
Recorrente: Eli Viegas da Fonseca 
Recorrido: Posto de Abastecimento Santa Rita Ltda. (Disponível em: <http://www.trtrio.gov.br/cgi-
bin/om_isapi.dll?clientID=874&E1=&E2=&E3=&E4=&E5=&E6=&advquery=comiss%e3o%20e%20co
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Não se diga que o preceito instituído na Lei n.º 9.958/00 viola o princípio da 

inafastabilidade da prestação jurisdicional. Tal princípio, pode-se dizer, nasceu no 

direito brasileiro com a Constituição de 194680.  

Mister extrair da leitura do princípio citado, o seu objetivo e alcance de 

modo que este possui o condão de deter a instituição de meio que tender impedir o 

exame pelo Judiciário. E obstar essa busca pelo auxílio judicante é o mesmo que tirar o 

equilíbrio do poder estatal, uno. Remover um dos pilares desse poder é colocar em risco 

a harmonia de suas funções em total desequilíbrio. 

Houve momentos na história em que tal harmonia foi visivelmente 

quebrada: a criação do Ato Institucional n.º 5 (AI 5), por exemplo, pois em seu artigo 11 

afastava a prestação da tutela jurisdicional.81  

A Emenda Constitucional n.º 1 de 1969, em seus artigos 181 e 182, 

referendou o AI 5 e elevou o seu preceito à categoria constitucional ao entrever que não 

poderiam ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário os atos praticados pelo 

comando da revolução. 

O preceito prescrito pela Lei das Comissões Prévias de nº 9.958/2000 

somente tem o condão de condicionar o exercício da jurisdição, mas em momento 

algum o de vedá-lo. Isso porque deve-se respeitar integralmente o contido no art. 114 da 

CF, no qual expressa que a conciliação é função institucional da Justiça do Trabalho;  

portanto o preceito elencado no art. 5º, XXXV deve ser interpretado de forma 

harmoniosa com o exposto no art. 114. 

Essa coesão deverá seguir o procedimento interpretativo de todas as normas 

internas e constitucionais, fazendo com que não haja qualquer tipo de antinomia 

jurídica. 

Realmente, nenhum impedimento do acesso ao Judiciário há.  

Comparecendo à tentativa de conciliação, e em não havendo acordo entre os 

demandantes perante a CCP, não há a menor dúvida de que o conflito poderá ser 

                                                                                                                                               
ncilia%e7%e3o%20e%20pr%e9via&infobase=JURIS4.NFO&record={50D7}&softpage=All_Frame_Pg
>. Acesso em em 16 nov 2003) 
80 Constituição de 1946: “A lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou 
ameaça de direito individual.” 
81 Artigo 11 do AI 5 – “Excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo 
com esse Ato Institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos.” 
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submetido à apreciação do Judiciário. Desta feita, o que a legislação determina é apenas 

um procedimento anterior ao judicial, na tentativa de colocar fim à querela.82  

Não há que se falar em vedação ao Poder Judiciário, bastando fazer uma 

analogia com o Mandado de Segurança que é obrigatório, ao menos, um requerimento à 

Administração Pública e uma negativa ao mesmo, caracterizando uma pretensão 

resistida. 

Todavia, a maior dificuldade surge quando na CCP há acordo. Indaga-se: 

celebrado o acordo, pode o demandante ajuizar reclamação trabalhista? Diante desta 

situação, inevitável estudar o alcance do artigo 5º, inciso XXXV da Carta Política. Tal 

dispositivo legal assegura que todo e qualquer cidadão que se sentir lesado no seu 

direito, deve procurar socorro no Judiciário, mesmo havendo feito acordo perante a 

Comissão Prévia.  

Será vedado, todavia, ao demandado que tiver celebrado acordo na CCP, 

recorrer ao Poder Judiciário para requerer aquilo que já foi acordado perante a 

Comissão, salvo se ocorrer algum vício de consentimento ou de procedimento. 

A título de informação, podemos citar o que ocorre com a justiça desportiva 

e o constante do art. 217, § 1º da CRFB, uma vez que  se trata de exceção à regra ao 

permitir que a demanda judicial apenas seja intentada quando exauridas todas as vias 

administrativas. Desta feita, criou a Constituição um mecanismo de esgotamento prévio 

das vias administrativas para que posteriormente o Judiciário pudesse ser acionado. 

Estamos diante de fase extrajudicial na tentativa de solução do conflito e 

não na fase judicial, portanto sem qualquer tipo de inconstitucionalidade por ofensa ao 

art. 133 da CF, vez que este reflete a atividade jurisdicional e não o contrário. Portanto,  

decisão das partes consiste em decidir pela presença ou não do advogado na conciliação. 

Doutrinadores como Luiz Alberto de Vargas e Ricardo Carvalho Fraga 

sugerem algumas precauções que o magistrado deve tomar caso seja arguida que a ação 

não poderá prosseguir em virtude de não ter sido o feito submetido à Comissão de 

Conciliação Prévia. 

 

                                                 
82 Nesse sentido Carlos Dias da Silva Corradi Guerra e Patricia Soraia de Souza: “Em que pese a opinião 
contrária de respeitáveis autoridades, a Lei n.º 9.958, de 12 de Janeiro de 2000, é constitucional porque 
apenas estabelece a obrigação de vencer-se a esfera extrajudicial de negociação para viabilizar a 
apreciação da reclamação pela Justiça do Trabalho”. (GUERRA, Carlos Dias da Silva Corradi; 
ESTEVAM, Patricia Soraia de Souza. Das Comissões de Conciliação Prévia. Porto Alegre: HS, set 
2002. p. 25) 
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Na vertente dos defensores da constitucionalidade do artigo 625-D da CLT, 

podemos citar Wagner Giglio83, que sustenta o argumento de que “a lei não obriga, mas 

apenas faculta a criação das Comissões de Conciliação Prévia, nem constrange as partes 

a submeter suas divergências, necessária e exclusivamente, à apreciação de tais 

comissões”. Isso porque, se assim fosse, esta lei afrontaria a garantia prevista no inciso 

XXXV, do artigo 5º da CRFB/88 e, por conseguinte, ela dar-se-ia por inconstitucional84. 

Este também é o entendimento da 06ª Turma do TRT do Rio de Janeiro, conforme 

comprova a seguinte jurisprudência:  

 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. Nula é a sentença que 
exclui do Judiciário a apreciação de demanda trabalhista por não 
submetida previamente à Comissão de Conciliação Prévia, tendo em 
vista que o artigo 625 da CLT contém norma meramente facultativa.85 
 

Entretanto, Giglio destaca que a lei não afrontou a Carta Magna por muito 

pouco, quando determinou que as demandas trabalhistas fossem submetidas à CCP onde 

estiverem instauradas.À guisa de conclusão, existindo Comissão de Conciliação Prévia, 

será obrigatória sua submissão como condição para propositura de futura demanda 

trabalhista. É com supedâneo nesse entendimento de obrigatoriedade que alguns 

magistrados vêm extinguindo o feito sem apreciação do mérito, em virtude do 

descumprimento de preceito legal.  A seguir jurisprudências neste sentido: 

 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE 
DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO ANTES DO 
AJUIZAMENTO DA DEMANDA ART.625-D DA CLT. 
CONDIÇÃO DA AÇÃO DIREITO DE ACESSO AO PODER 
JUDICIÁRIO – ART. 5.º, XXXV, DA CF. O artigo 5.º da 
Constituição federal dispõe que: a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. O direito de ação é um 
direito subjetivo à manifestação do judiciário, seja para acolher, seja 
para rejeitar a pretensão da parte, que tem o ônus de satisfazer, para o 
seu regular exercício, condições das próprias ações, e, igualmente, 
observar os demais pressupostos processuais que a legislação 
ordinária, atenta ao devido processo legal, impõe para a regulação do 
processo e do procedimento. Limitação temporária ou 
condicionamento do exercício do direito de ação, como a exigência de 
o empregado se submeter à Comissão de Conciliação Prévia, sem a 
obrigação de firmar acordo, mas apenas de tentar uma solução 
conciliatória com seu empregador, procedimento sem nenhum ônus 
pecuniário e com integral resguardo do prazo prescricional, não 

                                                 
83 GIGLIO, Wagner D. Solução dos conflitos coletivos: conciliação, mediação, arbitragem, resolução 
oficial e outros meios. Revista LTr, n. 3, mar 2000. 
84 LAGASSI, Verônica. Comissão de Conciliação Prévia: tensões e perspectivas. Disponível em: 
<http://www.ugf.br/editora/pdf/voxjuris_2/artigo5.pdf>. Acesso em 13 out 2011. 
85 RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional do Trabalho. 6ª Turma. 
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constitui negativa de acesso à Justiça, uma vez que não obsta o direito 
de ação. Trata-se de limitação temporária do exercício de direito de 
ação, que até mesmo pode resultar em possíveis benefícios ao 
empregado e ao empregador, que têm assegurada a possibilidade de 
solução de suas divergências, sem a intervenção estatal, atendendo, 
assim, à preconizada e sempre desejável autocomposição do conflito. 
Recurso de revista parcialmente provido.86 
 

Segundo entendimento de Wagner Giglio, as CCPs não tem o condão de 

ferir o Princípio do Livre Acesso ao Poder Judiciário. Pelo contrário, apenas trata-se de 

alternativa criada pelo Legislador, a fim de possibilitar a composição do litígio 

trabalhista de modo a propiciar o efetivo e eficaz acesso à Justiça, uma vez que se 

afigura como meio mais célere que o judicial. Ademais, tal procedimento não obsta que 

a Reclamação venha a ser posteriormente proposta, caso inexista acordo nesta seara.87 

No mesmo viés de pensamento, Valentim Carrion88 vai além ao asseverar 

que é obrigatória a criação das CCPs pelos sindicatos, pois configura requisito 

indispensável para a propositura de futura Ação Trabalhista. 

Parte dos doutrinadores de nossa Especializada atrela a bandeira daqueles 

que entendem que esta “obrigatoriedade” limita o acesso à Justiça  de modo a defender 

a inconstitucionalidade da norma por ferir o direito de ação materializado na chance de 

apreciação de uma demanda pelo Judiciário. 

Francisco C. Lima Filho, cujo posicionamento foi proferido desde a 

publicação da referida Lei e foi transcrito por Paes de Almeida em sua obra Curso 

Prático de Processo do Trabalho, sustenta:  

 
Não vejo com tanto otimismo assim a nova forma de resolução 
extrajudicial dos conflitos trabalhistas. A meu sentir, ela poderá não 
apenas dificultar, mas até mesmo impedir o livre acesso do 
trabalhador ao Judiciário, fazendo com que venha renunciar direitos 
conquistados à custa de anos de trabalho e sacrifícios em prol do 
empregador.89 
 

Acrescentam, outrossim, o  coro daqueles que advogam pela 

inconstitucionalidade da obrigatoriedade contida no art.625-D da Lei Celetista o 

                                                 
86 GIGLIO, Wagner D. Solução dos conflitos coletivos: conciliação, mediação, arbitragem, resolução 
oficial e outros meios. Revista LTr, n. 3, mar 2000. 
87 Idem. 
88 CARRION, Valentin. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. 28. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 
89 LAGASSI, Verônica. Comissão de Conciliação Prévia: tensões e perspectivas. Disponível em: 
<http://www.ugf.br/editora/pdf/voxjuris_2/artigo5.pdf>. Acesso em: 13 out 2011. 
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posicionamento de alguns Sindicatos, como por exemplo o Sindicato dos Farmacêuticos 

– SINFAR -, noticiada pela Revista Sinfarma datada de outubro de 2008, desta maneira: 

 
Na prática, porém, a lei é bem diferente do que está escrito. Ela 
impede que o trabalhador exerça seu direito de ir à Justiça quando se 
sentir lesado. Seus defensores dizem que a Justiça do Trabalho está 
sobrecarregada e por isso, é preciso evitar demandas, mas se existe 
muita demanda é porque a legislação trabalhista não está sendo 
cumprida à risca. A solução é cumprir a lei existente e não criar outra 
para impedir que os prejudicados reclamem. Dizem também que a 
CCP vai favorecer a organização dos trabalhadores por local de 
trabalho, mas quem vai determinar a formação, a pauta e o 
funcionamento da CCP certamente não serão os empregados, que 
costumam ser tolhidos sempre que requerem um simples cumprimento 
de um direito já assegurado. Para piorar, a lei dispensa a 
intermediação de um advogado no processo de negociação. A nova 
lei, na verdade, faz parte de um pacote de medidas do governo federal 
para flexibilizar os direitos sociais e nele estão incluídos o contrato 
temporário de trabalho, o fim da multa de 40% do FGTS para o 
trabalhador demitido sem justa causa, fim das férias remuneradas, a 
mudança no artigo 7º da Constituição, demissão voluntária e a adoção 
do banco de horas, tudo para permitir maior lucro ao patrão e menos 
direitos aos trabalhadores.90 
 

Com ponto de vista similar, o TRT de São Paulo, conforme entendimentos 

jurisprudenciais a seguir transcritos: 

 
A tentativa de conciliação em Comissão de Conciliação Prévia não se 
traduz em condição da ação. A lei 9958/00 que deu redação ao artigo 
625-D da CLT em nenhum momento fixa penalidade ao empregado 
que não se apresenta à Comissão de Conciliação Prévia dirigindo-se 
diretamente ao Poder Judiciário. Não bastando isso, o direito de ação 
encontra-se garantido pelo artigo 5.º, XXXV da Constituição Federal, 
sendo inadmissível através de lei ordinária a afronta ao referido 
mandamento constitucional. 
Comissão de Conciliação Prévia. Não obrigatoriedade. O empregado 
não está impedido pela lei 9958/00 de discutir diretamente perante o 
Poder Judiciário a lesão de direito que entenda haver sofrido, mesmo 
que já esteja instalada a Comissão de Conciliação Prévia. Exigência 
dessa ordem fere o artigo 5o, XXXV, da CF, impondo mecanismo 
restritivo ao exercício do direito de ação por parcela dos 
jurisdicionados, atuando como instrumento de discriminação entre os 
cidadãos. De resto a lei 9958/2000 não prevê penalidade para aquele 
que não se apresenta à Comissão, não se podendo guindar a mera 
tentativa de conciliação prévia à ‘condição de ação’, o que, diga-se, 
traria inexorável inconstitucionalidade à referida previsão legal.91 
 

                                                 
90 SINFAR – Sindicato dos Farmacêuticos. Revista Sinfarma, out 2008. 
91 SÃO PAULO. Tribunal Regional do Trabalho da 2.ª Região.  
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Nesta mesma linha, também decidiu a 9ª Turma do Tribunal Regional do 

Trabalho da 1ª Região, cuja decisão teve por Relator o Desembargador José Leopoldo 

Félix de Souza, conforme a seguir  transcrevemos: 

 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÃO DA 
AÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. O artigo 625-D da CLT (lei n. 
9958/2000) não instituiu elemento da condição de ação perante a 
Justiça do Trabalho, mas, apenas indicou o âmbito de atribuições das 
Comissões de Conciliação Prévia. Recurso autoral provido.92 
 

Ao revés, àqueles que se atrelam à bandeira dos que defendem a 

constitucionalidade do dispositivo legal contido no art. 625-D da CLT, dentre eles, Paes 

de Almeida que afirma não se afigurar inconstitucional a  referida obrigatoriedade ao 

argumento que o direito de ação não é absoluto e como supedâneo recorre à lição de 

Vicente Greco que assevera “o direito de pedir a prestação jurisdicional não é 

incondicional e genérico, nascendo quando a pessoa reúne certas condições...”. Desta 

feita, transpondo essa lição de Processo Civil para o Processo do Trabalho, Paes aduz 

que a prévia submissão da reivindicação à CCP trata-se de condição da ação trabalhista, 

proveniente da Lei 9.958/2000. 

Marcello Ribeiro Silva, Procurador do TRT da 18.ª Região (Goiás) possui 

entendimento semelhante ao acima citado, in verbis:  

 
Data vênia das opiniões em contrário, penso que o procedimento 
instituído pela lei em comento não fere o princípio da inafastabilidade 
do controle jurisdicional cristalizado no referido inciso XXXV, do 
artigo 5.º da Carta magna, pois apenas cria uma nova condição de 
ação individual trabalhista, a exemplo do que já ocorre com o dissídio 
coletivo de natureza econômica.93 
 

No mesmo sentido ,João Oreste Dalazen - Ministro do TST –(fonte???)  

assevera que o direito público está submetido às condições previstas em lei ,não se 

afigurando como absoluto e incondicionado. Na opinião do Ministro, essas condições 

podem simbolizar requisito obrigatório para ingresso em Juízo, assim como ocorre com 

a previsão legal  de submissão do conflito à CCP de forma prévia. 

O posicionamento do Ministro Dalazen denota-se dos seus votos, de acordo 

com o que abaixo se transcreve:  

 

                                                 
92 RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional do Trabalho. 9ª Turma. Rel. Desembargador José Leopoldo 
Félix de Souza. 
93 GOIÁS. Tribunal Regional do Trabalho. Procurador Marcello Ribeiro Silva. 
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Da análise dos autos, constata-se que a presente demanda trabalhista 
não foi submetida à Comissão de Conciliação Prévia, em desatenção 
ao disposto no artigo 625-D da CLT. 2. Determino, portanto, a 
suspensão do presente feito e concedo ao Reclamante o prazo de 60 
(sessenta) dias para que proceda à regularização da aludida exigência 
formal, sob pena de extinção do processo, sem resolução do mérito, 
nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. 3. Após, voltem os autos 
conclusos. 4. Publique-se. Brasília, 15 de março de 2007.94  
                

Marcos Antônio Aparecido de Lima argumenta que o simples fato de a Lei 

conter obrigação no sentido de a parte demandante ter que previamente submeter o 

conflito à Comissão de Conciliação Prévia para, se for o caso, ingressar com reclamação 

trabalhista no Judiciário, não tem o fito de tornar a referida lei inconstitucional.  

Raimundo S. de Melo embasa seu modo de pensar nessa corrente, por 

entender que a exigência de submissão da demanda à CCP de forma prévia nada mais é 

que um pressuposto processual e que no sistema jurídico pátrio existem diversos 

pressupostos processuais que nunca foram inquinados de inconstitucionalidade. 

O autor reforça sua tese ao entender que:  

 
o direito de ação, que inclui o de defesa, é um direito fundamental do 
cidadão assegurado pelo Estado, o qual deverá criar e promover 
instrumentos e meios adequados para a sua real eficácia, sendo a 
mediação e a conciliação dos conflitos sociais, antes da ação estatal, 
um dos mais importantes e democráticos desses instrumentos num 
Estado Democrático de Direito, como o nosso.95 
 

O TRT de Minas Gerais - 3ª Região - fortifica  entendimento daqueles que 

militam pela constitucionalidade da obrigatoriedade de submissão prévia dos conflitos à 

Comissão de Conciliação Prévia, tal como evidencia o entendimento jurisprudencial 

abaixo: 

 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA – 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9958/2000 – O art. 5.º, 
inciso XXXV, da Constituição Federal, garante ao cidadão o acesso ao 
Poder Judiciário. Contudo, isto não significa que este acesso ao órgão 
será feito sem limites ou condições previstos em lei. Assim, ao 
estabelecer o artigo 625-D da CLT que qualquer demanda de natureza 
trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na 
localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão 
no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria, o legislador 
infraconstitucional não quis impedir a apreciação da ação trabalhista 
pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, determinou que a questão 
litigiosa seja submetida, preliminarmente, à tentativa de composição 
amigável, perante a Comissão de Conciliação Prévia, valorizando o 

                                                 
94 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Rel. Min. João Oreste Dalazen. 
95 MELO, Raimundo Simão de. Dissídio coletivo de trabalho. São Paulo: LTr, 2002. 
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princípio da conciliação no Direito do Trabalho e a negociação 
individual e coletiva como forma de solução de conflitos trabalhistas. 
Nada mais, nada menos, sem qualquer prejuízo para o empregado, 
que, frustrada a fase conciliatória perante a Comissão de Conciliação 
Prévia, terá garantido o acesso ao Poder Judiciário.96 
 

No mesmo sentido, posicionou-se o Tribunal do Trabalho da 10ª Região no 

verbete da jurisprudência n. 06, da 1ª Turma, in verbis:  

 
Comissão de Conciliação Prévia – pressuposto processual – 
inobservância. Submeter a demanda à Comissão de Conciliação 
Prévia é pressuposto processual trabalhista (art. 625-D da CLT). Por 
ser matéria de ordem pública, deve ser apreciada de ofício, em 
qualquer tempo e grau de jurisdição.97 
 

A incessante busca desenfreada pelo Judiciário infelizmente acaba por 

prejudicar o próprio demandante, pois provoca uma “taxa de congestionamento” nos 

órgãos julgadores, como se a atividade processual fosse consequência de “volume de 

tráfego” e não uma necessidade humana, perfeitamente especificada sob as regras mães 

do sagrado Direito. 

O que deve ser cada vez mais debatido,é o fato de que as lides que podem 

ser resolvidas fora do âmbito do judiciário, e diga-se, são expressivas, sejam assim 

estimuladas a fazê-lo, pelo aprimoramento das conciliações extrajudiciais. Para tanto, os 

Poderes precisam conjugar esforços nesse sentido, apresentando à sociedade as 

melhores alternativas para que todos tenham seus interesses melhor apreciados e 

resolvidos. 

João Luís Vieira Teixeira98 defende a constitucionalidade da Lei n.º 

9.958/00, entendendo ser a passagem obrigatória pelas comissões de conciliação um 

mero requisito para o ajuizamento da demanda judicial. 

Cediço que o processo do trabalho sempre foi pautado pelo cerne da 

conciliação como meio eficaz para solução dos litígios. Ora, por que resistir a aplicação 

de uma regra que nada mais faz do que tentar a composição entre as partes? 

 

                                                 
96 MINAS GERAIS. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 
97 DISTRITO FEDERAL. Tribunal do Trabalho. Jurisprudência n. 06, da 1ª Turma. 
98 TEIXEIRA, João Luís Vieira. Comissões de Conciliação Prévia Trabalhistas: Lei 9.958/2000: 
aspectos controvertidos e jurisprudência. São Paulo: LTr, 2003. p. 64. 
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3.8 POSICIONAMENTO ADOTADO PELO STF ACERCA DA 

CONSTITUCIONALIDADE DAS CCPs NA CONJUNTURA CONTEMPORÂNEA 

 

O Supremo Tribunal Federal decidiu, em maio de 2009, por maioria de 

votos, que demandas trabalhistas podem ser submetidas à Justiça do Trabalho antes de 

terem sido analisadas por uma CCP. Segundo entendimento dos ministros do Supremo, 

a decisão preserva o direito universal dos cidadãos de acesso à Justiça.99   

Em que pese todo acima exposto, na data de 13.05.2009, o Supremo 

Tribunal Federal firmou entendimento acerca da submissão dos conflitos à Comissão de 

Conciliação Prévia, uma vez que deferiu parcialmente as medidas cautelares nas ADINs 

nº 2.139 e 2.160 de modo a conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao 

artigo 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho, determinando que este dispositivo 

envolva apenas a interpretação de que a submissão das querelas trabalhistas à CCP 

consiste em faculdade para o demandante,  posto que a obrigatoriedade desse prévio 

procedimento como condição da ação ofenderia o acesso à Justiça. 

A decisão é liminar e vale até o julgamento final da matéria, contestada nas 

duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade suso mencionadas, ajuizadas por quatro 

partidos políticos e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio - 

CNTC. Tanto a confederação quanto o PC do B, o PSB, o PT e o PDT argumentaram 

que a regra da CLT representava um limite à liberdade de escolha da via mais 

conveniente para submeter eventuais demandas trabalhistas100. 

Sete ministros deferiram o pedido de liminar feito nas ações para dar 

interpretação conforme a CF/88 ao artigo 625-D da CLT que obrigava o trabalhador a 

primeiro procurar a conciliação no caso de a demanda trabalhista ocorrer em local que 

possua uma Comissão de Conciliação, seja na empresa ou no sindicato da categoria. 

Com isso, o empregado pode escolher entre a conciliação e ingressar com reclamação 

trabalhista no Judiciário101. 

A Seção I Especializada em Dissídios Individuais do TST - SBDI-1 – , neste 

mesmo caminho, passou a perfilhar igual entendimento para firmar que não ocorra a 

                                                 
99 JUSBRASIL. STF suspende obrigatoriedade das Comissões de Conciliação Prévia. Disponível em 
http://anamatra.jusbrasil.com.br/noticias/1059699/stf-suspende-obrigatoriedade-das-comissoes-de-
conciliacao-previa. Acesso em 10 dez 2011. 
100 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Trabalhador pode ingressar na Justiça mesmo sem tentar 
conciliação prévia. Disponível em:  <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp? 
idConteudo=108151>. Acesso em 10 nov 2011.  
101 Idem. 
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extinção do processo sem resolução do mérito, o fato de o trabalhador não ter submetido 

a demanda à Comissão de Conciliação Prévia. 

Quando o julgamento dos pedidos de liminar nas ações começou, em janeiro 

de 2000, o ministro Marco Aurélio foi o primeiro a divergir do relator, Ministro Octavio 

Gallotti, no sentido de deferir em parte a cautelar para dar interpretação conforme ao 

artigo 625-D da CLT. Em agosto de 2007, foi a vez que os ministros Sepúlveda 

Pertence, Cármen Lúcia Antunes Rocha, Ricardo Lewandowski e Eros Grau uniram-se 

a Marco Aurélio102. 

Na data de 14 de maio de 2009, com os votos dos Ministros Carlos Ayres 

Britto e Joaquim Barbosa, foi concretizado o entendimento supra apontado. Nas 

palavras do Ministro Joaquim Barbosa, salvaguardar a regra constante do art. 625-D da 

CLT sem conferir interpretação conforme a Carta Maior seria “restringir o direito de 

acesso à Justiça”. Já para Ayres Britto, a solução apresentada pelo Pleno “mantém a 

tradição da Justiça do Trabalho na tentativa incessante da conciliação, contudo sem 

renunciar o direito fundamental de acesso ao Judiciário pelo povo”. 

Ele fez lembrar voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio quando 

asseverou o que ocorre na Justiça Desportiva que de, forma expressa, há dispositivo na 

Carta Magna ,no sentido de que só poderá ocorrer apreciação do Judiciário, caso tenham 

sido esgotadas todas as vias daquela Justiça (parágrafo 1º do artigo 217). 

Na contramão da história. Desta forma, último a se pronunciar sobre a 

matéria, o Ministro Cezar Peluso disse que a decisão do Supremo está na "contramão da 

história". Segundo ele, o dispositivo da CLT não representa bloqueio, impedimento ou 

exclusão do recurso à universalidade da jurisdição.  

 
Eu acho que, com o devido respeito, a postura da Côrte, restringindo a 
possibilidade da tentativa obrigatória de conciliação está na contramão 
da história, porque em vários outros países hoje há obrigatoriedade do 
recurso às chamadas vias alternativas de resolução de conflitos, até 
porque o Poder Judiciário não tem dado conta suficiente da carga de 
processos.103 
 

Para ele, a regra da CLT representa "simplesmente uma tentativa preliminar 

de conciliar e de resolver pacificamente o conflito, com a vantagem de uma solução não 

                                                 
102 Cf. SALVADOR, Luiz. “Inconstitucionalidade reconhecida. STF decide: é facultativa a submissão de 
demanda trabalhista a Comissão de Negociação Prévia”, disponível em: 
http://avancosocial.blogspot.com/2009/05/stf-decide-e-facultativa-submissao-da.html, acessado em 
dezembro de 2011. 
103 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Notícias. Publicado em 13 maio 2009. 
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ser imposta autoritariamente". "As soluções consensuais são, em todas as medidas, as 

melhores do ponto de vista social", concluiu.104 

Nesse mesmo sentido, têm-se os seguintes precedentes abaixo: 

 
RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. 
SUBMISSÃO DA DEMANDA À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. FACULDADE. A regra inserta no art. 625-D da CLT, que 
prevê a submissão de qualquer demanda trabalhista às comissões de 
conciliação prévia, não encerra condição de procedibilidade 
insuperável à apresentação da ação na Justiça do Trabalho, pois mais 
eloquente é o princípio da inafastabilidade do controle judicial, 
presente no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal. Ademais, 
a extinção do processo sem resolução de mérito, em instância 
extraordinária, a fim de que os litigantes retornem à comissão de 
conciliação prévia com o propósito de tentar um provável acordo, 
acarretaria o desvirtuamento dos princípios da razoabilidade, da 
utilidade do processo, da economia processual e do aproveitamento da 
parte válida dos atos. Tem-se, finalmente, que o Supremo Tribunal 
Federal, ao julgar as medidas cautelares nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade 2.139-DF e 2.160-DF, entendeu ser facultativa a 
submissão da demanda à comissão de conciliação prévia para efeito de 
ajuizamento de reclamação trabalhista. Precedentes da SBDI-1. 
Recurso de embargos conhecido e não provido.105 
 
RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI 11.496/2007. 
SUBMISSÃO DA DEMANDA À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. NÃO OBRIGATORIEDADE. A exigência de submissão 
prévia à comissão de conciliação prévia não se constitui em 
pressuposto processual para aforamento de demanda laboral ou 
mesmo de condição da ação, a teor do artigo 267, inciso VI, do 
Código de Processo Civil, mas sim mecanismo extrajudicial de 
solução de conflitos. Precedentes desta SBDI1. Recurso de embargos 
conhecido e provido.106 
 
RECURSO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA 
DEMANDA À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 
PRESSUPOSTO PROCESSUAL E NÃO CONDIÇÃO DA AÇÃO. 
FINALIDADE E UTILIDADE DO PROCESSO. PRINCÍPIOS 
FORMADORES DO PROCESSO DO TRABALHO. DECISÃO DO 
STF. A matéria já se encontra superada em face da decisão do E. STF 
no sentido de que a submissão de demanda à comissão de conciliação 
prévia não é condição da ação, sob pena de ferir o princípio 
constitucional do acesso à Justiça. Precedentes da SBDI-1. Embargos 
conhecidos e desprovidos.107 

                                                 
104 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Trabalhador pode ingressar na Justiça mesmo sem tentar 
conciliação prévia. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp? 
idConteudo=108151>. Acesso em 10 nov 2011. 
105 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. E-RR-1518500-35.2006.5.09.0008. Rel. Min. Augusto César 
Leite de Carvalho. SBDI-1. Publicado no DJ em 24 jun 2011. 
106 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. E-RR-57900-29.2003.5.02.0074. Rel. Min. Renato de 
Lacerda Paiva. SBDI-1. Publicado no DJ em 24 jun 2011. 
107 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. E-RR-48900-66.2006.5.17.0014. Rel. Min. Aloysio Corrêa 
da Veiga. SBDI-1. Publicado no DJ em 19 abr 2011. 
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RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA 
LEI 11.496/2007. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 
OBRIGATORIEDADE. ART. 625-D DA CLT. ADINS 2139 E 2160. 
Esta Subseção, durante muito tempo, analisando a questão da 
obrigatoriedade de submissão do litígio à comissão de conciliação 
prévia, concluiu que a inobservância da regra insculpida no art. 625-D 
da CLT acarretaria a extinção do processo sem julgamento do mérito, 
por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido e 
regular do processo. Entendia-se que a limitação imposta pelo art. 
625-D da CLT poderia resultar em possíveis benefícios ao empregado 
e ao empregador, na medida em que assegurada a possibilidade de 
solução de suas divergências, sem a intervenção do Estado, atendendo, 
assim, à desejável autocomposição do conflito. Todavia, esse 
entendimento foi superado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da 
concessão parcial da liminar nas Adins 2139 e 2160, na qual foi 
conferida interpretação conforme a Constituição Federal relativamente 
ao art. 625-D, introduzido pelo art. 1.º da Lei n.º 9.958, de 12 de 
janeiro de 2000, para se concluir que o empregado poderia livremente 
optar entre a conciliação perante a Comissão de Conciliação Prévia ou 
ingressar diretamente com a Reclamação Trabalhista. Recurso de 
Embargos conhecido e desprovido.108 
 

A Justiça Trabalhista alcançou de fato, o status de órgão do Poder Judiciário 

com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1946, apenas 

três anos depois do Decreto-lei de nº 5.452  de 1943 que aprovou a CLT. Inegável que 

estamos diante de uma Justiça muito nova no conjunto do ordenamento jurídico 

nacional. Sinais promissores na busca de melhores condições de trabalho já haviam 

surgido desde as Comissões Permanentes de Conciliação e Arbitragem datadas de 1907. 

Mesmo no início do século XX, os principais centros urbanos começaram a 

crescer de forma sensível, o que propiciou grande volume de pessoas em direção às 

cidades como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, ampliando o número de 

trabalhadores e, inevitavelmente com o aumento do fornecimento da mão-de-obra, a 

exploração dos obreiros. 

E diante desta realidade, aliada a uma série de fatores sócio-econômicos e 

políticos a criação de um órgão que militasse em favor desta classe trabalhadora foi 

inevitável. Os sindicatos surgiram com a evolução do homem, da indústria e do homem 

na indústria – idéia já difundida no seio americano e europeu – , a fim de fortalecer estes 

diversos grupos que já se formavam também no Brasil. Neste cenário,  os meios de 

conciliação eram realizados por entes sindicais autorizados pelo MTE (Ministério do 

Trabalho Emprego) , órgão que inclusive ajudou a corporificar a Justiça do Trabalho.  

                                                 
108 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. E-RR-37100-87.2007.5.02.0090. Rel. Min. Maria de Assis 
Calsing. SBDI-1. Publicado no DJ em 4 fev 2011. 
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Os tempos mudaram, e hoje, 66 anos após a criação constitucional da 

Justiça do Trabalho e 69 anos da CLT, teve a Justiça Laboral que se adaptar às novas 

realidades, a exemplo disso, são as modificações na CLT, a própria Constituição 

Federal de 1988, o desenvolvimento tecnológico, etc. Para adequar a norma trabalhista 

às modificações sociais e econômicas, vêm sendo aplicados nas decisões que põem 

termo aos conflitos trabalhistas, entendimentos com base nos princípios constitucionais 

e trabalhistas. A jurisprudência, as sentenças normativas e a doutrina têm sido de grande 

importância para a solução das lides, adequando a CLT à realidade atual109. 

Ante as mutações constantes pelas quais a Justiça Laboral ultrapassa todos 

os dias, consequência óbvia o aumento da demanda trabalhista, razão pela qual foram 

criadas as CCPs, com o objetivo de atender aos anseios de uma sociedade em 

desenvolvimento, como já foi esmiuçadamente exposto anteriormente. 

A questão da inconstitucionalidade, em que pese o atual posicionamento do 

STF, vem sendo veementemente debatida pelos mais renomados juristas brasileiros, 

gerando inúmeras posições jurisprudenciais e doutrinárias a respeito. O fato é que o 

acesso à Justiça não deve ser comprometido para não ferir o princípio constitucional 

elencado no inciso XXXV do art. 5º da Carta Constitucional. Porém, não devemos 

descartar a intenção dos autores da Lei das CCPs que era justamente forçar a apreciação 

extrajudicial nas localidades onde as CCPs fossem instaladas, não para evitar o acesso 

ao Poder Judiciário, mas para dar início a uma mudança cultural no que diz respeito à 

solução de conflitos de maneira extrajudicial.  

É necessário observar que a análise da demanda frente às CCPs deve ter no 

máximo 10 dias, desde o ingresso com a reclamação, pois caso não ocorra a matéria 

poderá ser tratada na Justiça do Trabalho, quando a parte reclamante assim o quiser, 

lembrando que o prazo prescricional fica suspenso (625-G da CLT), para não gerar 

prejuízos aos direitos existentes110. 

Neste diapasão, importante ressaltar que, caso ocorra desvio de finalidade 

nas Comissões, será instaurada intervenção do judiciário a fim de apurar  o ocorrido de 

forma a proteger sempre os direitos que forem lesados, por ventura. A responsabilidade 

recairá sobre a entidade que tiver instituído à Comissão Prévia de forma objetiva, vez 

                                                 
109 FONSECA, Vicente José Malheiros da. Comissões de conciliação prévia. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/1236>. Acesso em 6 dez 2011. 
110 COUTO, Alessandro Buarque. As Comissões de Conciliação Prévia e pós-modernidade: a transição 
paradigmática na resolução dos conflitos trabalhistas”. Revista Jus Vigilantibus, Domingo, 20 de 
fevereiro de 2005. Disponível em: <http://jusvi.com/artigos/13751>. Acesso 10 dez 2011. 
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que a finalidade da Lei 9.958/00 não é o de enriquecer os entes sindicais, mas proteger 

os direitos dos trabalhadores. Algumas irregularidades foram detectadas como ocorreu 

em São Paulo, onde se apurou o ganho de R$ 40 mil reais em CCPs.,motivo pelo qual, 

foi regulamentado Portaria de nº 329 de 2002 que estabeleceu procedimentos 

específicos a serem adotados para o funcionamento e instalação das Comissões, 

justamente para obstar os abusos realizados por alguns sindicatos. 

Mesmo diante das dificuldades encontradas para a aplicação da legislação 

acerca das Comissões, papel importante ocupam os conciliadores extrajudiciais, na 

medida em que se revestem de responsabilidade similar ao do magistrado na tentativa 

de apresentar para as partes o melhor caminho a ser seguido naquele conflito, a fim de 

evitar o envio da demanda para apreciação do Poder Judiciário. 

Houve também, no Rio de Janeiro, celebração de Termo de Ajustamento a 

Conduta Legal – TAC – em uma CCP no âmbito sindical, em que ficou estabelecido 

que não haveria qualquer cobrança de custas do trabalhador, e que este obrigatoriamente 

teria que ser assistido por advogado previamente por ele constituído. No entender do 

Ministério Público do Trabalho, uma vez constituído regularmente, o advogado também 

tem o dever de responsabilizar pela defesa dos interesses de seu cliente e constituinte.  



4 POLÊMICAS ACERCA DAS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉ VIA 

A criação das Comissões de Conciliação Prévia diminui o número de ações 

trabalhistas a serem ajuizadas. Nas palavras da magistrada Vólia Bomfim Cassar:  

 
A maioria das reclamações trabalhistas não é complexa, sendo que a 
maior parte delas demora anos para ser solucionada. Já em primeira 
audiência há a possibilidade de serem feitos acordos nas reclamações 
trabalhistas. Por isso, os empregados acabam preferindo resolver a 
questão naquele momento a ter de esperar muito tempo até a próxima 
audiência ou sentença.111 
 

A Lei nº 9.958/2000 instituiu e regulamentou as Comissões de Conciliação 

Prévia, inserindo-as no corpo da CLT, acrescentando os arts.625-A a 625-H. Mas o que 

são estas Comissões112? Nicanor Sena Passos apresenta o seguinte conceito:   

 
Um organismo jurídico, de natureza autocompositiva, em que as 
partes respectivas, através de atos não jurisdicionais, buscam, 
mediante comum acordo, solucionar conflitos individuais trabalhistas, 
existentes ou na iminência de existir.113 
 

Na verdade, as Comissões de Conciliação Prévia são um meio extrajudicial 

de resolução de conflitos trabalhistas que se utilizam da transação para que empregado e 

empregador cheguem a um acordo. O papel do conciliador será o de tentar aproximar as 

partes, nunca podendo julgar ou impor uma decisão114.  

Como já debatido em capítulo próprio, foi proposta em fevereiro do ano 

2000 pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB, Partido Socialista Brasileiro – PSB, 

Partido dos Trabalhadores - PT e o Partido Democrático Brasileiro – PDT e no dia 

01.03.2000 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio - CNTC as 

                                                 
111 Análise da estatística do Tribunal Superior do Trabalho dos processos trabalhistas autuados e julgados 
na Justiça do Trabalho. Após a edição da Lei 9.958 no ano de 2000 o número de ações diminuiu, basta 
comparar com o ano de 1999: 1999 – 2.399.564, 2000 – 2.266.403, 2001 – 2.272.721 e 2002 – 2.113.533 
(www.tst.gov.br). 
Nesse sentido: “Há muito tempo se cogitava, no Brasil, da instituição de Comissões de Conciliação 
Prévia, sobretudo a partir do momento em que se verificou que a Justiça do Trabalho não podia garantir a 
solução célere das numerosíssimas ações perante ela ajuizadas. 
As Comissões poderão, efetivamente, amenizar a calamitosa situação atual, em que a solução definitiva 
de um processo trabalhista se pode arrastar, pelas várias instâncias, durante vários anos.” 
(RUSSOMANO, Mozart Victor et al. Consolidação das Leis do Trabalho Anotada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 184) 
112 BORGES, Tatiana Ferreira. Aspectos polêmicos das comissões de conciliação prévia. Disponível em 
<http://www.direito.newtonpaiva.br/docs/alunos/bkp/ ALUNA0401.DOC>. Acesso em 10 nov 2011. 
113 PASSOS, Nicanor Sena. Prática das Comissões de Conciliação Prévia. 4. ed. São Paulo: LTr, .2002. 
p. 37. 
114 Idem. 
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ADINS que trouxeram à baila a inconstitucionalidade da Lei 9.958 de 12.01.2000, com 

as alegações de que a criação das Comissões de Conciliação Prévia poderia ferir a 

Constituição Federal em vários pontos, mas mesmo diante de toda polêmica e discussão 

que surgiu contra as Comissões de Conciliação Prévia, somente em 2010 foi concedida 

liminar pelo Supremo Tribunal Federal,ficando estabelecido que não é válido, como 

pressuposto obrigatório, a submissão do conflito à Comissão. 

Pesquisas recentes demonstram que a conciliação é o meio mais utilizado e 

eficaz para pôr fim às demandas trabalhistas, vez que meio célere para a solução das 

querelas dos trabalhadores. 

As Comissões Prévias nasceram como um viés mais rápido de resolução dos 

conflitos trabalhistas, objetivando a diminuição do número de demandas que chegam à 

Justiça do Trabalho, propiciando a concreção do Procedimento Sumaríssimo e 

consequentemente tornando a Justiça laboral mais eficiente no conjunto do poder 

judicante. 

De certo que um dos obstáculos encontrados para a resistência na aceitação 

das Comissões de Conciliação Prévia reside no fato de o patrão se encontrar em posição 

privilegiada em face do trabalhador, ao argumento de que por vezes fragilizado e 

preocupado com o que está por vir, este tenderá a  aceitar acordos que se 

caracterizariam como verdadeiras renúncias. 

Importante precedente histórico deste instituto são os Conselhos de Prud’ 

hommes, já mencionados neste Trabalho, criados por Napoleão em 1806 e vigentes até 

hoje na França. Seus princípios basilares são a celeridade e a composição paritária na 

função de solucionar os conflitos. Caso não ocorra o acordo, o processo passará ao 

órgão de instrução e julgamento no Tribunal. Da decisão dos conselhos, cabe recurso ao 

Tribunal comum. José Augusto Rodrigues Pinto e Rodolfo Pamplona Filho acreditam 

que os órgãos brasileiros com função de conhecer e julgar os conflitos individuais do 

trabalho, quais sejam: as Juntas de Conciliação e Julgamento de 1932 de natureza 

administrativa e as Varas do Trabalho da CLT, se espelharam nos Conselhos franceses 

em termos de estrutura e atribuições.115 

                                                 
115 PINTO, José Augusto Rodrigues; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual da Conciliação 
preventiva e do procedimento Sumaríssimo Trabalhista. São Paulo: LTr, 2001. p. 42. 
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Carlos Augusto G. Kalybatas116 acrescenta ainda à discussão o fato de que a 

competência atribuída às Comissões de Conciliação Prévia de tentar conciliar os 

dissídios individuais do trabalho é inconstitucional, já que tal atribuição foi dada 

constitucionalmente à Justiça do Trabalho no art.114 da CF, não podendo ser transferida 

a nenhum outro órgão ou ente. Instituiu-se, portanto, segundo o autor, Tribunal de 

exceção. 

A Comissão será composta no mínimo por dois representantes e no máximo 

por 10 representantes de forma paritária, e para cada um deles haverá um suplente. 

Os representantes serão eleitos por voto secreto e, em havendo qualquer tipo 

de desrespeito à probidade na eleição, será necessário levar o ocorrido ao conhecimento 

da Justiça Especializada, competente para conhecer e solucionar o conflito. Razão pela 

qual, mister asseverar que os trabalhadores necessitam de representantes de boa-fé e 

confiança, sendo apreciável que tenham conhecimentos técnicos acerca das normas 

trabalhistas para que atuem de forma sólida e eficaz na composição dos conflitos. 

O §1º do art.625-B reza que é vedada a dispensa dos membros das CCPs até 

1 ano após o fim do mandato, exceto se ocorrer falta grave. Isto implica aduzir que 

poderá o empregado ser demitido no período anterior à eleição e, se este se sentir 

injustiçado, caberá Ação perante a Especializada, conforme versa, por extensão  o 

art.453, §3º da CLT. 

Já o §2º do mesmo artigo celetista acima, é claro ao mencionar que o 

membro da CCP laborará normalmente na empresa, podendo se afastar de forma 

temporária quando estiver desempenhando o papel de conciliador. Assim as atividades 

serão exercidas concomitantemente, uma vez que o empregado exercerá normalmente 

suas funções estipuladas no contrato de trabalho, enquanto não se fizer necessária sua 

presença na Comissão. 

Caso as partes cheguem a um consenso acerca do conflito, após o 

procedimento conciliatório, será elaborado o chamado Termo de Conciliação, devendo 

este conter de forma completa os nomes das partes e qualificações, bem como as 

obrigações pactuadas, valor, forma de pagamento da quitação e quais verbas estarão 

sendo pagas. 

 

                                                 
116 KALYBATAS, Carlos Augusto Galan. Leis inconstitucionais pretendem desprestigiar a Justiça do 
Trabalho. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/1234/leis-inconstitucionais-pretendem-
desprestigiar-a-justica-do-trabalho>. Acesso em 10 dez 2011. 
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Esse Termo de Conciliação será considerado Título Executivo Extrajudicial 

e, conforme determinação legal, possuirá o fito de resolver a relação trabalhista das 

matérias abrangidas quando da celebração do acordo, salvo as que ficarem ressalvadas. 

É o que chamamos de eficácia liberatória geral. 

Outra questão fulcral acerca das Comissões de Conciliação Prévia está na 

discussão acerca da obrigatoriedade ou não de submissão às CCPs antes do ajuizamento 

de ação na Justiça do Trabalho. Neste contexto, três foram as correntes que se 

apresentaram: 

Para a primeira corrente, esta obrigatoriedade de submissão à CCP se 

afigura como um pressuposto processual. Atente-se que tal figura processual 

(pressuposto processual) pode ser entendido como requisito para a constituição de uma 

relação processual. 

Alexandre de Freitas Câmara117  define pressupostos processuais como 

sendo “os elementos necessários para que a relação processual exista e, em existindo, 

possa se desenvolver validamente”. 

Os defensores desta primeira corrente acreditam que esta obrigatoriedade de 

submissão às Comissões de Conciliação Prévia não possui qualquer tipo de 

inconstitucionalidade e de nenhuma forma fere o acesso ao Poder Judiciário. O que fez 

o artigo inserido na CLT foi acrescentar um requisito a mais para esta Justiça 

Especializada. 

 Ives Gandra da Silva Martins assim assevera: 

 
A pretensa inconstitucionalidade, vislumbrada por alguns, na 
obrigatoriedade de passagem prévia da demanda perante a comissão 
de conciliação, não tem qualquer procedência. As Comissões de 
Conciliação Prévia não constituem óbice ao acesso ao Judiciário, 
assegurado pelo art.5º, XXXV, da Constituição Federal, na medida em 
que são apenas instância prévia conciliatória, em que a comissão deve 
dar resposta à demanda em 10 dias (CLT, art.625-F), o que, de forma 
alguma, representa óbice ao acesso ao Judiciário. 
(...) 
assim, a nova lei exige que, nas localidades ou empresas onde houver 
Comissão de Conciliação Prévia instituída, o empregado apresente sua 
demanda à comissão, para apreciação prévia (CLT, art.625-D), caso 
não seja bem sucedida a conciliação. A negociação prévia passará a 
ser exigida tanto para os dissídios coletivos quanto para os dissídios 

                                                 
117 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. v. I. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2001. p. 200. 
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individuais, como forma de se prestigiar as soluções autônomas dos 
conflitos trabalhistas.118 
 

Já a segunda corrente filia-se ao entendimento de que a obrigatoriedade de 

passagem pela Comissão Prévia constituiu verdadeira condição da ação. São três as 

condições de agir: a) possibilidade jurídica do pedido; b) interesse de agir; c) 

legitimidade das partes. 

As condições da ação devem ser entendidas como requisitos para que o 

Estado, na figura do juiz, possa decidir a demanda, ou seja, para que a prestação da 

tutela jurisdicional seja feita com mérito119.  Devem ser entendidos, ainda, como 

requisitos para o exercício do direito de ação e não como requisito de existência da 

própria ação120.   

Para a segunda corrente, esta obrigatoriedade trata-se de condição da ação, 

precisamente na condição interesse de agir. Os defensores deste pensamento entendem 

que será necessário ao trabalhador que deseja ver sua pretensão regularmente julgada 

ultrapassar a fase extrajudicial de tentativa de resolução do conflito. Assim como aduz 

Sérgio Pinto Martins: 

 
Nota-se que o procedimento instituído representa condição da ação 
para ajuizamento de reclamação trabalhista. Trata-se de hipótese de 
interesse de agir, que envolve o interesse em conseguir o bem por obra 
dos órgãos públicos (Chiovenda, 1998:89) 
Reza o inciso VI do art.267 do CPC que o processo é extinto sem 
julgamento de mérito quando não concorrer qualquer das condições da 
ação, ‘como...’. Isso demonstra que as condições da ação não são 
apenas a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o 
interesse processual, sendo a determinação legal exemplificativa e não 
exaustiva. A lei poderá estabelecer outras condições para o exercício 
do direito de ação.121 
 

Diferentemente das outras duas correntes acima mencionadas, surge uma 3ª 

que crê que esta submissão é meramente facultativa à parte interessada, posto que se 

                                                 
118 MARTINS, Ives Gandra da Silva. A Justiça do Trabalho do ano 2000. as Leis 9756/98, 9957 e 
9958/00 e a Ec 24/99. Disponível em: <http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=1223>. Acesso em 
10 dez 2011. 
119 Nesse sentido Carreira Alvim: “Por isso podem ser definidos como condições de admissibilidade do 
provimento sobre a demanda, ou seja, como condições essenciais para o exercício da função jurisdicional, 
em face de um caso concreto deduzido em juízo”. (ALVIM, José Eduardo Carreira. Comentários à Lei 
de Arbitragem (Lei no 9.307, de 23/9/1996). 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 137) 
120 Para Cintra, Grinover e Dinamarco existem duas correntes para explicar as condições da ação: “Para 
uma corrente, as condições da ação são condições de existência da própria ação; para outra condições 
para o seu exercício”. (ARAÚJO CINTRA, Antônio Carlos de et al. Teoria geral do processo. 18. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2002. p. 258) 
121 MARTINS, Sérgio Pinto. Comissões de Conciliação Prévia e procedimento sumaríssimo. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 2001. p. 39. 
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assim não for ,estaríamos ferindo de morte o constante no art. 5º, XXXV da CRFB. 

Além deste argumento principal, para esta corrente há outros quais sejam: 1) toda 

pessoa tem direito de ver sua demanda ser resolvida em local hábil e por pessoa 

competente, ou seja, na Justiça e por um Juiz, não podendo ser obrigada a submeter o 

conflito à tentativa de conciliação por pessoa leiga; 2) a lei não obriga a criação de 

Comissões de Conciliação Prévia, por isso não poderá obrigar a passagem por estas, do 

contrário estaria ferindo o princípio da isonomia, no qual iguais devem ser tratados de 

forma igual; 3) ao ditar que “ qualquer demanda”  não significa que toda demanda 

trabalhista será submetida às CCPs. na verdade, o artigo somente delimita a 

competência de tais comissões; 4) não se pode querer ampliar o exposto no art.114, §2º, 

CRFB. Este só se aplica aos dissídios coletivos e não pode abarcar os dissídios 

individuais; 5) o direito de ação não pode ser restringido por lei ordinária, obrigando a 

tentativa de conciliação; 6) a lei não estipula nenhuma sanção para o descumprimento 

do preceito; 7) o judiciário é obrigado a tentar a conciliação, em não havendo tentativa 

extrajudicial, o Judiciário tem condição de suprir tal omissão; 8) a conciliação 

extrajudicial, por não ter fiscalização estatal, poderia gerar fraudes e renúncias não 

permitidas em lei; e finalmente, 9) o número de demandas trabalhistas não diminuirá 

com a tentativa de conciliação; não se diminui a conflitualidade impedindo que as 

demandas cheguem à Justiça122. 

Filia-se a este pensamento Jorge Luiz Souto Maior: 

 
A técnica extrajudicial pode existir como mecanismo racional e 
adequado de solução dos conflitos individuais trabalhistas, mas não é 
necessariamente o melhor meio de faze-lo; pelo contrário, até que se 
mostre eficiente deve-se reservar ao cidadão a opção, incondicionada, 
da via jurisdicional, que precisa continuar preocupada em se 
demonstrar, em nossa realidade, a viabilidade prática e a legitimidade 
desse método extrajudicial de solução de conflitos, como o da Justiça 
do Trabalho. Em suma: a via extrajudicial  deve ser – com o perdão do 
pleonasmo – uma opção voluntária para solução de conflitos e não 
uma obrigatoriedade obstativa da via judicial.123 
 

Dado importante encontra-se em proposta de alteração da Lei das CCPs 

apresentada pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho 

(ANAMATRA) no intuito de pôr fim as irregularidades apresentadas pelas Comissões 

Prévias que  figuram até hoje no ordenamento jurídico. São elas, dentre outras: ausência 

                                                 
122 BORGES, Tatiana Ferreira. Aspectos polêmicos das comissões de conciliação prévia. Disponível em 
<http://www.direito.newtonpaiva.br/docs/alunos/bkp/ ALUNA0401.DOC>. Acesso em 10 nov 2011. 
123 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Temas de processo do Trabalho. São Paulo: LTr, 2000. p. 136. 
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de cobrança de qualquer tipo de taxa, limitação no que tange aos efeitos constantes do 

Termo de Conciliação  e fiscalização acerca da responsabilidade dos membros das 

comissões.   

Como fonte de brilhante reflexão acerca das Comissões Prévias, diz Paul 

Valéry: “o que tem arruinado os conservadores é a má escolha das coisas a serem 

conservadas e o que tem arruinado os inovadores é a má escolha das coisas a 

destruir”.124 

Se a Lei das CCPs é constitucional ou inconstitucional somente a Justiça 

poderá declarar, cabendo aos aplicadores do Direito utilizar sempre a conciliação como 

melhor meio para a solução da disputa, vez que alcança a satisfação das partes e 

contribui para o desafogamento da Justiça do Trabalho, vez que respeitado o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 

 

4.1 A OBRIGATORIEDADE DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO E O PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO 

 

Muitos são os temas polêmicos gerados pelas Comissões de Conciliação 

Prévia, entretanto,tem-se particular atenção àqueles que dizem respeito à discussão da 

sua própria constitucionalidade.  

A Constituição Federal Brasileira prevê em seu art. 5º, o princípio do direito 

ao acesso ao Poder Judiciário que, no entendimento de alguns ,é afrontado com a 

obrigatoriedade da tentativa de conciliação prévia para pleitear eventuais direitos junto à 

Justiça Laboral. Outra parcela da doutrina e da jurisprudência entende que a 

obrigatoriedade da tentativa de conciliação prévia trata-se de mera condição da ação, 

não colidindo com o princípio constitucional supra citado.125  

 

4.2 O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil traz em seu bojo uma 

série de direitos e garantias fundamentais, estas são medidas cujo fito é limitar o poder 

                                                 
124 VALÈRY, Paul apud MIQUELUZZI, Oswaldo. Manual da reclamatória trabalhista. Florianópolis: 
OAB/SC, 1998. 
125RAMOS, André Soares. Omissão de tentativa de conciliação prévia. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2978>. 
Acesso em 10 dez 2011. 
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delegado ao Estado pela sociedade de modo a proteger o próprio povo de eventuais atos 

que excedam ao Direito pelo Estado ou até mesmo por outro do povo.  

Assim asseverou Canotilho citadas por Alexandre de Moraes:  

 
a função de direitos de defesa dos cidadãos tem uma dupla 
perspectiva: constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de 
competência negativa para os poderes públicos, proibindo 
fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual; 
implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer 
positivamente direitos fundamentais (liberdade positiva) e de exigir 
omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por 
parte dos mesmos (liberdade negativa).126 
 

Estabelece o art. 5º, inciso XXXV, que é direito dos cidadãos defenderem-se 

de lesão ou ameaça de direito junto ao Poder Judiciário, assegurando-se assim o acesso 

à Justiça: “Art. 5º - (...) XXXV – A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça de direito”.127 

Vicente Greco Filho também aduz:  

 
a determinação constitucional dirigi-se diretamente ao legislador 
ordinário e, consequentemente, a todos os atos, normativos ou não, 
que possam impedir o exercício do direito de ação. Nesse dispositivo 
acha-se garantida a faculdade de pedir ao Judiciário a reparação da 
lesão de direito, praticada por particulares ou pelos próprios agentes 
do poder público, de tal forma que nem mesmo as leis processuais 
poderão estabelecer hipóteses que impeçam o exercício desse 
direito.128  
 

Alexandre de Moraes assevera que:  

 
o Poder Judiciário, desde que haja plausibilidade da ameaça ao direito, 
é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial requerido pela 
parte de forma regular, pois a indeclinabilidade da prestação judicial é 
princípio básico que rege a jurisdição, uma vez que toda violação de 
um direito responde uma ação correlativa, independentemente de lei 
especial que a outorgue.129 
 

Para Nelson Nery Júnior: “o direito de ação é um direito cívico e abstrato, 

vale dizer, é um direito subjetivo à sentença tout court, seja essa de acolhimento ou de 

rejeição da pretensão, desde que preenchidas as condições da ação”.130  

                                                 
126 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
127 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Art. 5º, XXXV. 
128 GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. 
129 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
130 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 8. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2004. 
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Ferramenta basilar do Estado Democrático de Direito o livre acesso ao 

Poder Judiciário, uma vez que necessária para a defesa dos direitos estabelecidos pelas 

leis extravagantes e pelo Texto Constitucional. 

  

4.3 A OBRIGATORIEDADE DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

COMO SENDO INCONSTITUCIONAL 

 

Como já asseverado anteriormente, parte da doutrina e da jurisprudência 

considera que a obrigatoriedade da tentativa de conciliação prévia fere o princípio 

constitucional do acesso à justiça.  

O Egrégio TRT de São Paulo, como já citado neste Trabalho, posicionou-se 

no sentido da não obrigatoriedade de tentativa junto às CCPs, entendendo se tratar de 

mera faculdade para o obreiro. Para tanto, editou a Súmula de nº 2.131 

Acompanhado também de outros acórdãos neste mesmo sentido: 

 
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMANTE. 
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECLAMADA 
NO RECURSO ORDINÁRIO. SÚMULA Nº 395, ITEM III, DESTA 
CORTE. Ainda que não exista, expressamente, a concessão de 
poderes para substabelecer ou mesmo a proibição ou limitação desses, 
são válidos os atos praticados pelo substabelecido, não configurando 
irregularidade de representação, a teor da Súmula nº 395, item III, 
desta Corte. Recurso de revista não conhecido. RECURSO DE 
REVISTA DA RECLAMADA. SUBMISSÃO DA DEMANDA À 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 
Inviável o conhecimento do recurso de revista quando a matéria já se 
encontra superada pelo entendimento iterativo desta Corte, na linha da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que é desnecessária a 
submissão das demandas trabalhistas às comissões de conciliação 
prévia para o ajuizamento da reclamação trabalhista, pois se trata de 
mera faculdade criada pelo legislador para facilitar a conciliação 
extrajudicial dos conflitos, que não pode limitar o exercício do direito 
constitucional de acesso à Justiça. Recurso de revista não conhecido. 
PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. TRANSAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL. SÚMULA N° 330 E ORIENTAÇÃO 
JURISPRUDENCIAL Nº 270 DA SBDI-1, AMBAS DO TST. 
Decisão regional em consonância com o disposto na Orientação 
Jurisprudencial nº 270 da SBDI-1 do TST, que assim prevê: -A 
transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho 
ante a adesão do empregado a plano de demissão voluntária implica 
quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo-. 
Ademais, a quitação, segundo a jurisprudência consolidada, possui 
eficácia liberatória em relação às parcelas consignadas no termo de 
rescisão, exceto se tiver havido ressalva expressa e especificada ao 
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valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. No caso, não consta, do 
acórdão recorrido, indicação das parcelas discriminadas no termo de 
rescisão contratual em confronto com as postuladas na ação, tendo o 
Tribunal consignado que -a diferença postulada na presente demanda 
não foi expressamente incluída na quitada passada pela obreira 
quando do recebimento das verbas rescisórias (TRCT, fls.108/109)-. 
Assim, nos termos da Súmula nº 126 do TST, mostra-se impossível 
verificar se não houve ressalva a respeito da multa de 40% do FGTS, 
em face do seu caráter fático. Portanto, no contexto noticiado, não se 
evidencia contrariedade à Súmula nº 330 do TST. Recurso de revista 
não conhecido. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% 
DECORRENTES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. A decisão 
do regional está de acordo com a Orientação Jurisprudencial nº 344 da 
SBDI-1, que assim dispõe: -O termo inicial do prazo prescricional 
para o empregado pleitear em juízo diferenças da multa do FGTS, 
decorrentes dos expurgos inflacionários, deu-se com a vigência da Lei 
Complementar nº 110, em 30.06.01, salvo comprovado trânsito em 
julgado de decisão proferida em ação proposta anteriormente na 
Justiça Federal, que reconheça o direito à atualização do saldo da 
conta vinculada-. No caso dos autos, o Regional consignou, 
expressamente, que a ação foi ajuizada em 25/04/2003, dentro, 
portanto, do biênio legal contado da edição da referida lei 
complementar, não havendo falar em prescrição. Recurso de revista 
não conhecido. DIFERENÇAS DA MULTA DE 40% SOBRE O 
FGTS DECORRENTES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 
Quanto às diferenças da multa de 40% do FGTS decorrentes dos 
expurgos inflacionários, estando a decisão recorrida em consonância 
com a Orientação Jurisprudencial nº 341 da SBDI-1 desta Corte, 
afastam-se o alegado dissenso jurisprudencial bem como a suposta 
violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal e de 
contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 254 da SBDI-1 do TST. 
Recurso de revista não conhecido. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA 
PROVA. O Tribunal a quo, com arrimo na prova nos autos produzida, 
firmou o convencimento de que a jornada de trabalho da reclamante 
tinha início às 7h30, ou seja, 30 minutos antes do horário contratual. 
Assim, para se chegar a entendimento diverso seria necessário o 
revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado nesta 
esfera recursal extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST, o 
que afasta a alegação de divergência jurisprudencial. Ademais, 
cumpre salientar que somente é importante perquirir a quem cabe o 
ônus da prova quando não há prova de fato controvertido nos autos, 
arguido por qualquer das partes. Assim, uma vez que esse ficou 
efetivamente provado, conforme asseverou o Tribunal Regional, é 
irrelevante o questionamento sobre a quem caberia fazer a prova. 
Portanto, nessa hipótese, não há reconhecer ofensa ao artigo 818 da 
CLT. Recurso de revista não conhecido. RECURSO DE REVISTA 
DA RECLAMANTE. REFLEXOS E SUPRESSÃO SALARIAL. 
VERBA PAGA A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. A 
decisão regional foi proferida em conformidade com o teor da 
Orientação Jurisprudencial Transitória nº 73 da SBDI-1 do TST, que 
assim dispõe: -VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA. 
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PAGAMENTO 
MENSAL EM DECORRÊNCIA DE NORMA COLETIVA. 
NATUREZA INDENIZATÓRIA. (DEJT divulgado em 09, 10 e 
11.06.2010) A despeito da vedação de pagamento em periodicidade 
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inferior a um semestre civil ou mais de duas vezes no ano cível, 
disposta no art. 3º, § 2º, da Lei n.º 10.101, de 19.12.2000, o 
parcelamento em prestações mensais da participação nos lucros e 
resultados de janeiro de 1999 a abril de 2000, fixado no acordo 
coletivo celebrado entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a 
Volkswagen do Brasil Ltda., não retira a natureza indenizatória da 
referida verba (art. 7º, XI, da CF), devendo prevalecer a diretriz 
constitucional que prestigia a autonomia privada coletiva (art. 7º, 
XXVI, da CF)-. Recurso de revista não conhecido.132  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - 
DESCABIMENTO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. Deixando a parte de apresentar embargos 
declaratórios, com a finalidade de obter pronunciamento sobre a 
matéria, resta preclusa a oportunidade de arguir nulidade do julgado 
por negativa de prestação Jurisdicional. Inteligência da Súmula 184 do 
TST. 2. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE 
SUBMISSÃO DA DEMANDA. EFEITO. 2.1. O art. 625-D da CLT 
estabelece que qualquer demanda trabalhista será submetida à 
Comissão de Conciliação Prévia. Embora, à primeira vista, a redação 
do dispositivo possa ensejar interpretação no sentido de que a 
submissão do conflito à comissão de conciliação prévia é obrigatória, 
a análise conjunta dos preceitos que compõem o título em que inserido 
permite concluir que a adoção de tal procedimento é faculdade do 
empregado, eis que não exista, ali, qualquer sanção pela não-utilização 
da modalidade de solução extrajudicial de conflito. 2.2. Também não 
há, na Lei nº 9.958, de 12 de janeiro de 2000, que acrescentou à 
Consolidação das Leis do Trabalho o Título VI-A, previsão no sentido 
de que a falta de demonstração de tentativa de conciliação prévia 
importará extinção do feito sem resolução de mérito por carência de 
ação. 2.3. Nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil, o 
juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito quando não 
estiverem presentes os pressupostos de constituição e 
desenvolvimento válido e regular do processo, sendo que a previsão 
contida no art. 625-D da CLT não se enquadra em nenhuma dessas 
hipóteses. 2.4. Ademais, pontua o art. 794 da CLT que "nos processos 
sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade 
quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes 
litigantes". Este preceito tem na instrumentalidade do processo seu 
principal fundamento. A aplicação do princípio se revela na hipótese 
em que a arguição de nulidade, por ausência de submissão da 
demanda à comissão de conciliação prévia, não vem calcada em 
prejuízo processual do litigante, na medida em que, a despeito de não 
ter o empregado, antes da propositura da reclamação trabalhista, 
percorrido a via extrajudicial facultada pelo art. 625-D da CLT, não se 
renegou às partes a possibilidade de conciliação na via estatal. 2.5. A 
conciliação é objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário (CPC, 
arts. 125, IV, e 448; CLT, art. 846), cabendo, no processo trabalhista, 
a qualquer momento. 2.6. Não subsiste nulidade que autorize a 
extinção do processo sem resolução do mérito. 3. 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Diante da salvaguarda 
inscrita no art. 71 da Lei nº 8.666/93, a responsabilidade subjetiva e 

                                                 
132 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR - 125900-81.2003.5.02.0462. 2ª Turma. Rel. Ministro 
José Roberto Freire Pimenta. Julgamento em 7 dez 2011. Publicação em 16 dez 2011. 
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subsidiária da Administração Pública Direta ou Indireta encontra 
lastro em caracterizadas ação ou omissão culposa na fiscalização e 
adoção de medidas preventivas ou sancionatórias contra o 
inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de empresas 
prestadoras de serviços contratadas (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 
8.666/93). A evidência de culpa -in vigilando- autoriza a condenação. 
Quanto ao alcance, -a responsabilidade subsidiária do tomador de 
serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes 
ao período da prestação laboral- (item VI da Súmula 331 do TST). 
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.133  
 
RECURSO DE REVISTA. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE. A exigência de submissão prévia à 
CCP não se constitui em pressuposto processual para aforamento de 
demanda laboral ou mesmo de condição da ação, a teor do artigo 267, 
VI, do Código de Processo Civil, mas sim mecanismo extrajudicial de 
solução de conflitos. Recurso de revista conhecido e desprovido. 
HORAS EXTRAS (alegação de afronta ao artigo 59, parágrafo 2º, da 
CLT, divergência jurisprudencial e contrariedade à Orientação 
Jurisprudencial 182 da SBDI-1 do TST, convertida na Súmula 85, I do 
TST). Não demonstrada violação à literalidade de preceito 
constitucional ou a existência de teses diversas na interpretação de um 
mesmo dispositivo legal, não há que se determinar o seguimento do 
recurso de revista com fundamento nas alíneas "a" e "c" do artigo 896 
da Consolidação das Leis do Trabalho. Recurso de revista não 
conhecido.134  
 
 

4.4 A OBRIGATORIEDADE DA TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO COMO 

CONDIÇÃO DA AÇÃO 

 

Amauri Mascaro Nascimento posiciona-se junto aos que defendem a 

ausência de inconstitucionalidade na tentativa de conciliação perante as CCPs nos 

seguintes termos:  

 
As comissões de conciliação prévia não constituem óbice ao acesso ao 
Judiciário, assegurado pelo art. 5º da Constituição Federal, na medida 
em que são instâncias prévias conciliatórias, e a comissão deve dar 
resposta à demanda em 10 dias, o que de forma alguma representa 
impedimento de ingressar com a ação no Judiciário. Quanto à 
obrigatoriedade de tentativa prévia de conciliação e ao acesso a 
jurisdição, é o sistema da Espanha – país no qual não se pode 
ingressar com uma ação trabalhista, salvo exceções, sem antes tentar a 
conciliação, sob pena de carência da ação – da Argentina, do Uruguai 

                                                 
133 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. AIRR - 50400-53.2008.5.01.0044. 3ª Turma. Rel. Ministro 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira. Julgamento em 7 dez 2011. Publicação em 16 dez 2011. 
134 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR - 125000-49.2003.5.01.0261. 2ª Turma. Rel. Ministro 
Renato de Lacerda Paiva. Julgamento em 28 abr 2010. Publicação em 14 maio 2010. 
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e, atualmente, também da Itália, matéria regida mais por convenções 
coletivas, embora exista uma lei processual.135  
 

Sergio Pinto Martins segue raciocínio similar ao analisar os artigos da CLT 

pertinentes:  

 
Prevê o art. 625-D da CLT que qualquer demanda de natureza 
trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia, caso essa 
tenha sido criada na empresa ou em negociação coletiva com o 
sindicato. O §2º do mesmo artigo declara que o empregado ‘deverá’ 
juntar à eventual reclamação trabalhista cópia da declaração fornecida 
pela comissão da tentativa de conciliação frustrada. Emprega o art. 
625-D da CLT o verbo ‘será’, no imperativo. Isso indica que o 
empregado terá de submeter sua reivindicação à comissão antes de 
ajuizar a ação na Justiça do Trabalho. O § 2º do mesmo artigo também 
usa o verbo dever no imperativo para efeito de juntar com a petição 
inicial da reclamação trabalhista a declaração frustrada da tentativa de 
conciliação. Em caso de motivo relevante, será indicado por que não 
foi utilizada a comissão para solucionar as questões trabalhistas (§3º 
do art. 625-D da CLT).136 
 

Após, conclui Sério P. Martins aduzindo: “O procedimento criado pelo art. 

625-D da CLT não é inconstitucional, pois as condições da ação devem ser 

estabelecidas em lei e não se está privando o empregado de ajuizar a ação, desde que 

tente a conciliação”.137  

Logo, caso não observada esta condição da ação, haverá a aplicação do 

contido no art. 267, VI da Lei Celetista, extinguindo o processo sem resolução do 

mérito. 

Ainda nas palavras de Sergio Pinto Martins:  

 
a reivindicação só poderá ser feita diretamente à Justiça do Trabalho 
caso na empresa não exista a comissão nem tenha sido ela instituída 
no âmbito do sindicato da categoria, porque não haveria como se 
passar por comissão conciliatória.138 
 

Filia-se a esse entendimento Ives Gandra Martins Filho – Ministro do TST – 

que manifestou seu posicionamento em julgamento de Recurso de Revista, vejamos: 

 
OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO DA DEMANDA À 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA ART. 625-D DA CLT 
PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO IMPOSIÇÃO 
LEGAL. O art. 625-D da CLT, que prevê a submissão de qual quer 

                                                 
135 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2006. 
136 MARTINS, Sérgio Pinto. Comissões de Conciliação Prévia e Procedimento Sumaríssimo. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
137 Ibid. 
138 Ibid. 
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demanda trabalhista às Comissões de Conciliação Prévia (CCP) antes 
do ajuizamento da reclamação trabalhista, constitui pressuposto 
processual negativo da ação laboral (a dicção do preceito legal é 
imperativa será submetida e não facultativa poderá ser submetida). 
Outrossim, o dispositivo em tela não atenta contra o acesso ao 
Judiciário, garantido pelo art. 5º, II, XXXV e XXXVI, da CF, uma vez 
que a passagem pela CCP é curta (CLT, art. 625-F), de apenas 10 dias, 
e a parte pode esgrimir eventual motivo justificador do não-recurso à 
CCP (CLT, art. 625-D, § 4º). Nesse contexto, a ausência injustificada 
da submissão da d e manda à comissão em comento importa na 
extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 267, 
IV, do CPC. Recurso de revista provido.139 
 

Posicionamo-nos no sentido de que o constituinte originário não limitou o 

acesso ao Judiciário e muito menos ofendeu o inciso XXXV do art. 5° da CRFB quando 

acrescentou a necessidade de, inicialmente, serem os conflitos submetidos às Comissões 

de Conciliação Prévia, posto que o direito de ação não é absoluto, pelo contrário, 

submete-se a condições e pressupostos estabelecidos na lei de processo. 

  

4.5 POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Importante salientar, neste contexto, notícia veiculada em maio de 2009 

pelo Supremo Tribunal Federal, conforme exposto no item 3.8 e seguintes deste 

Trabalho,  na qual não haverá óbice de ingresso na Justiça do Trabalho,  as demandas 

que sequer tenham sido analisadas pela Comissão de Conciliação Prévia. 

Após mais de uma década da propositura das Adins 2139 e 2160, o STF, por 

maioria, acabou por ceder a pressões de parte daqueles que não admitiam a existência 

das CCPs, concedendo liminarmente pela inconstitucionalidade do art. 625-D da CLT. 

Desta forma, houve um grande passo que acabou por contemplar a onda de 

esvaziamento das CCPs que já vinha ocorrendo, na medida em que as diversas decisões 

de primeiro grau não reconhecendo a validade do referido diploma, tanto no aspecto da 

obrigatoriedade, quanto na eficácia liberatória geral, art. 625-E da CLT, acabavam 

desestimulando a utilização daquele sistema de conciliação extrajudicial. Na segunda 

instância, em especial à do TRT da 1ª Região (Rio de Janeiro), este cenário também se 

repete, vindo somente haver decisões diametralmente opostas, ou seja, validando os 

acordos celebrados nas CCPs, no Tribunal Superior do Trabalho. 

                                                 
139 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR - 4464/2004-008-09-00. Rel. Ives Gandra Martins Filho. 
Publicado no DJ em 13 jun 2008. 
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Vale ressaltar que apenas as empresas com grande estrutura financeira, que 

constituem a menor parte empregadora do país, ainda se utilizavam das CCPs que 

sobreviviam. Isto porque, tinham recursos e estrutura jurídica suficientes para levar o 

processo até o TST. Nesta instância, como verificaremos no presente trabalho pelas 

jurisprudências adiante transcritas, verifica-se que no tocante à eficácia liberatória geral, 

esta prevalece de forma esmagadora, respeitando a literalidade do art. 625-E da CLT. 

Os empregadores de menor porte, que constituíam e constituem a maior 

geração de empregos diretos do Brasil, não mais podiam se valer das CCPs, uma vez 

que diferentemente daqueles anteriormente descritos, não possuíam potencial 

econômico para levar suas demandas até à Corte Maior Trabalhista.  

A combinação entre a falta de estrutura econômica e jurídica, associada à 

decisão da mais alta Corte que liminarmente declarou inconstitucional o art. 625-D da 

CLT, fez com que a categoria empresarial que mais emprega desistisse de participar de 

toda e qualquer tentativa de conciliação extrajudicial, diante de tamanha falta de 

garantia para os acordos que viessem a celebrar. 

Com isso, o esvaziamento foi cada vez aumentando, até praticamente chegar 

à inexistência de conciliações extrajudiciais. Tanto pelo encerramento das atividades de 

inúmeras Comissões de Conciliação Prévia no país, em especial no Estado do Rio de 

Janeiro, quanto pela total insegurança em conciliar de outra forma que não seja a 

judicial, e finalmente pela não obrigatoriedade da submissão, de acordo com a liminar 

concedida pelo Supremo Tribunal Federal, já reportada, operou-se a total falta de 

interesse em conciliar de outra forma que não a judicial. 

Até porque, ao interpretar uma lei qualquer dentro do ordenamento jurídico, 

o operador do Direito deve se ater a dois aspectos, quais sejam: o jus-filosófico da 

norma e o processual positivo.  

Salvo entendimento em sentido contrário, não se afigura inconstitucional a 

obrigatoriedade na  tentativa de composição dos conflitos nas Comissões Prévias, 

tratando-se apenas de condição da ação, vez que, caso o trabalhador não aceite a 

proposta do seu patrão, este poderá livremente ingressar no Judiciário para ver seus 

direitos garantidos. 

A exigência contida na lei destina-se a obrigatoriedade de o demandante 

juntar, caso tenha ocorrido a tentativa conciliatória, do Termo de Conciliação, por 

óbvio, quando não houver comissão esta exigência estará suprida. Por oportuno, caso o 
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magistrado, observando a ausência do referido termo poderá  a seu critério, conceder 

prazo para juntada do respectivo documento, a fim de sanar o defeito processual. 

Como já ressalvado neste Trabalho, os direitos constantes da Carta Magna 

não são tracejados de caráter absoluto, podendo ser relativizados, desde que preservado 

seu “cerne fundamental”.  As sempre valiosas lições de Canotilho servem para ilustrar o 

que foi dito:  

 
É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. 
Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes ou ‘limite dos limites’, 
que balizam a ação do legislador quando restringe direitos 
fundamentais. Esses limites, que decorrem da própria Constituição, 
referem-se à necessidade de proteção de um núcleo essencial do 
direito fundamental, quanto à clareza, determinação, generalidade e 
proporcionalidade das restrições impostas.140 
 

Portanto, como o princípio constitucional do acesso à justiça não é absoluto, 

deverá o demandante atender as condições para a propositura da ação, além dos 

pressupostos processuais. 

De certo que, não é criando obstáculos no conjunto processual, que 

conseguiremos um Judiciário mais ágil. Com efeito, apenas teremos um Judiciário 

eficiente no momento em que houverem juízes suficientes para julgar141.  

Notório que a contratação de magistrados pelo Estado não conseguiu 

acompanhar o ritmo acelerado dos litígios no Brasil. A população está cada dia mais 

sabedora de seus direitos o que, notoriamente, intensificou a corrida ao Judiciário, no 

intuito de ver tutelado suas garantias lesadas ou na iminência que isto venha a ocorrer.  

Sem investimento na contratação de juízes e servidores e sem a 

modernização da Justiça de nada adiantará leis como esta, que criam a obrigatoriedade 

de tentativa de solução extrajudicial do conflito,142 se a pedra de toque ainda não tiver 

sido lapidada. 

São necessárias diversas medidas, a começar pela mudança na cultura da 

sociedade em levar todas as suas reivindicações diretamente ao Poder Judiciário, sem 

qualquer tentativa anterior. 

O fato de o País ingressar na cultura da conciliação extrajudicial, como 

estamos discorrendo neste trabalho, não invalida nem desprestigia de forma alguma o 

                                                 
140 CANOTILHO, J.J. Direito Constitucional. Coimbra: Coimbra, 1994. p. 622. 
141RAMOS, André Soares. Omissão de tentativa de conciliação prévia. Disponível em: 
<http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2978>. 
Acesso em 10 dez 2011. 
142 Idem. 
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Poder Judiciário constitucional. Ao contrário. Se tivermos fora deste Poder mecanismos 

alternativos, sérios, bem fiscalizados, o próprio Judiciário sairá beneficiado, na medida 

em que não dispensará o tempo que atualmente vem dispensando àquelas demandas que  

teriam sido plenamente resolvidas extrajudicialmente.  

  Outra situação de extremo relevo é constatada nos Juizados Especiais, que 

embora não sejam objeto deste trabalho, merecem ser citados para que possamos refletir 

e atentar ao fato de que é necessário  ter cautela para não promover o efeito perverso. 

Ou seja, com a criação deste mecanismo judicial mais acessível e sem custo para as 

partes no primeiro momento, grandes empresas estão deixando de resolver seus 

problemas diretamente com os consumidores, uma vez que veem naqueles Juizados 

uma forma não dispendiosa, pois custeada por todos nós pelo próprio Estado, de 

resolverem suas lides, não se importando que nada mais estão fazendo que utilizar-se do 

Estado desnecessariamente para resolver suas questões de ordem administrativa. 

  Com isso, a figura do Juiz leigo e a do conciliador judicial vêm -se 

tornando indispensáveis, pois os Magistrados já assumiram ser humanamente 

impossível resolver as lides ali propostas, que são absurdamente numerosas, sem o 

auxílio daqueles colaboradores. 

 



5 EFICÁCIA DO TERMO CONCILIATÓRIO FIRMADO PERANTE A  

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E O TRATAMENTO 

JURISPRUDENCIAL 

O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia 

liberatória geral, salvo em relação às parcelas expressamente ressalvadas no título, 

conforme previsão do artigo 625-E da Lei Celetista, e definido em seu parágrafo único. 

Esse é o entendimento da maioria dos integrantes da SDI -1 TST. 

Contudo, a questão ainda perpassa por grande divergência tanto doutrinária 

quanto jurisprudencial acerca do tema. 

Parte da doutrina, no que concerne ao alcance da eficácia liberatória geral 

assevera que esta se dará exclusivamente em relação aos itens que foram submetidos à 

Comissão para conciliação. 

 Ao revés, a segunda corrente aduz que o empregado daria quitação para 

todo e qualquer direito concernente ao contrato de trabalho, mesmo não constando do 

Termo de Conciliação, salvo expressa ressalva no Termo. 

  

5.1 QUITAÇÃO QUANTO AO OBJETO DO PEDIDO – 1ª CORRENTE 

 

De acordo com esta vertente, a quitação dada pelo empregado ao 

empregador se limitará ao objeto do pedido e o que foi pago, não podendo mais tarde o 

empregado ingressar na Justiça do Trabalho pleiteando os itens constantes daquele 

Termo firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, não se estendendo a eficácia 

liberatória geral ao contrato de trabalho.                           

Outros doutrinadores, como Arion Sayão Romita,143 entendem que a 

quitação abrange apenas as parcelas e valores pagos, e não os títulos, como dispõe o 

artigo 477, § 2º da CLT c/c o Enunciado n.º 330 do TST. De acordo com essa 

interpretação, o trabalhador pode apresentar nova postulação sobre as parcelas não 

mencionadas na primeira postulação. 

 

                                                 
143 ROMITA, Arion Sayão. Inovações no processo do trabalho. Revista Forense, v. 353, Rio de Janeiro. 
p. 13. 
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Sérgio Pinto Martins também faz parte dessa segunda corrente, pois 

considera que “a eficácia liberatória geral diz respeito apenas ao que foi pago e não ao 

contrato de trabalho, salvo se assim for descrito no termo...”.144  

Entendimento semelhante possui Lutiana Lacur Lorentz, defendendo que “o 

correto (...) é interpretar-se tal quitação como eficaz apenas para liberar o objeto do 

pedido, até porque, de toda forma, as CCPs não têm poder jurisdicional, apenas 

promovem uma mediação extrajudicial...”.145 

Para Vicente José Malheiros da Fonseca,146  a quitação dá-se apenas sobre as 

parcelas discriminadas no termo de acordo e não ressalvadas. Ou seja, quanto às demais, 

o empregado poderia ajuizar demanda trabalhista posterior. Sebastião Saulo Valeriano147  

entende que a eficácia liberatória “deve ser restrita às parcelas que foram objeto da 

conciliação”. 

Pensamento que caminha com a súmula de nº 330 do TST , a qual registra 

que a quitação geral dada ao termo de conciliação está submetida ao critério geral 

interpretativo, concluindo pela eficácia restritiva ao recibo de rescisão, ou seja, a 

eficácia liberatória somente em relação às parcelas consignadas no termo vejamos: 

 
Súmula 330: 
A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade 
sindical de sua categoria, ao empregador, com observância dos 
requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia 
liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no 
recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado 
à parcela ou parcelas impugnadas. 
I – A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de 
quitação e, conseqüentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda 
que estas constem desse recibo. 
II – Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a 
vigência do contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao 
período expressamente consignado no recibo de quitação.148 
 

                                                 
144 MARTINS, Sérgio Pinto. Comissões de Conciliação Prévia e Procedimento Sumaríssimo. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
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deficiência. São Paulo: LTr, 2006. 
146 FONSECA, Vicente José Malheiros da. Comissões de Conciliação Prévia. Justiça do Trabalho, ano 
18, n. 210. Porto Alegre: HS, jun 2001. p. 27. 
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Prévia Trabalhistas: Lei 9.958/2000: aspectos controvertidos e jurisprudência. São Paulo: LTr, 2003. p. 
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148 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Súmula n. 330. 
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Para a minoria da jurisprudência e da doutrina que entendem que o termo 

firmado perante as CCPs não constitui eficácia liberatória geral, eis  a seguir alguns 

acórdãos no sentido firmado anteriormente: 

 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA – HOMOLOGAÇÃO 
TRCT – o termo lavrado pela comissão de conciliação prévia, 
contendo os requisitos exigidos pelo art. Art. 625-e da CLT, dando a 
quitação do contrato de trabalho só pode ser declarado nulo, nos 
termos do art. 9º da CLT, nos casos em que estiver configurada a 
intenção da empresa em obstruir o acesso do trabalhador ao judiciário. 
Por certo, a transação celebrada extrajudicialmente não deve receber 
interpretação mais ampla do que a celebrada sob o controle da 
autoridade judiciária, devendo restringir-se apenas às parcelas 
expressamente consignadas no termo conciliatório, sendo incabível 
atribuir-lhe eficácia liberatória geral de todos os direitos contratuais, 
sob pena de se obstar o livre acesso ao judiciário (art. 5º, XXXVI da 
cf-88).149  
 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RESCISÃO DE 
CONTRATO DE TRABALHO. Atuam irregularmente as Comissões 
de Conciliação Prévia que, além de homologarem distrato, ainda 
toleram o pagamento, a menor ou parcelado, das verbas resilitórias. 
Acordo perante a Comissão de Conciliação Prévia. Eficácia relativa. 
Os acordos pactuados perante as Comissões de Conciliação têm valor 
relativo, sendo passíveis de análise pelo poder judiciário, ante os 
termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição. (grifo nosso)150  
 
RECURSO DE REVISTA. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. TERMO DE QUITAÇÃO. LIMITES DA EFICÁCIA 
LIBERATÓRIA. A eficácia liberatória geral do termo de acordo 
firmado junto à comissão de conciliação prévia opera efeitos apenas 
em relação às importâncias expressamente nele consignadas, e não à 
totalidade dos títulos salariais ou indenizatórios que têm sua causa no 
contrato de trabalho. A ressalva diz apenas com os valores que 
constam do termo de conciliação, e não com todo o contrato de 
trabalho. Precedentes da 3ª Turma. Divergência jurisprudencial válida 
e específica não demonstrada (Súmulas 296 e 337/TST). HORAS 
EXTRAS EXCEDENTES DA SEXTA. EMPREGADO BANCÁRIO. 
PLANO DE CARGOS COMISSIONADOS. OPÇÃO PELA 
JORNADA DE 8 HORAS. AUSÊNCIA DE FIDÚCIA ESPECIAL. 
Verificada pela Corte Regional ausência de fidúcia especial, a jornada 
é a prevista na regra geral do caput do art. 224 da CLT. Nulo o termo 
de opção, visto que, ao empregado bancário que não exerça cargo de 
confiança é assegurada, por norma cogente, o direito indisponível à 
jornada de trabalho de 6 horas. Divergência jurisprudencial 
inespecífica (Súmula 296/TST). HORAS EXTRAS. INTERVALO 
INTRAJORNADA. Não tendo o reclamado se desincumbido do ônus 
que lhe competia de comprovar a concessão do intervalo intrajornada 
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de uma hora, uma vez que inválidos os cartões de pontos apócrifos, 
não há falar em violação do art. 818 da CLT. MULTA. EMBARGOS 
PROTELATÓRIOS. A Corte Regional reconheceu a intenção 
protelatória da parte, dada a ausência de omissão e pontos a 
esclarecer. Incólume o art. 538, parágrafo único, do CPC. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVA. Nos termos do 
entendimento cristalizado na OJ 304/SDI-I do TST, -atendidos os 
requisitos da Lei nº 5.584/70 (art. 14, § 2º), para a concessão da 
assistência judiciária, basta a simples afirmação do declarante ou de 
seu advogado, na petição inicial, para se considerar configurada a sua 
situação econômica (art. 4º, § 1º, da Lei nº 7.510/86, que deu nova 
redação à Lei nº 1.060/50)-. Incidência do art. 896, § 4º, da CLT e 
aplicação da Súmula 333/TST. Recurso de revista integralmente não-
conhecido.151  
 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA – EFICÁCIA 
LIBERATÓRIA GERAL DO TERMO DE CONCILIAÇÃO – ‘ (...) 
duas interpretações têm sido cogitadas sobre o alcance desta eficácia 
liberatória geral referida pelo novo art. 625-E da CLT. Para uma 
primeira corrente, o empregado, com a conciliação, daria quitação de 
todos os seus direitos contratuais. Os que estariam sendo pagos e 
também os sonegados. Ele poderia pleitear estes últimos na JT apenas 
se fizesse expressa ressalva no termo de conciliação (art. 625-E, 
parágrafo único). (...) Para outros, entre os quais nos incluímos, a 
quitação seria ‘liberatória geral’ apenas dos itens submetidos à 
comissão para conciliação. A demanda posta perante a comissão, 
obviamente, não poderia resultar em uma conciliação sobre títulos que 
sequer foram pedidos. Assim, um empregado que pedisse horas extras 
acumuladas daria quitação apenas quanto ao título ‘horas extras’ na 
forma do pedido submetido à comissão. (...)152  
 
 

5.2 A EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL DO TERMO DE CONCILIAÇÃO – 2ª 

CORRENTE 

 

Em sentido contrário, a maioria da doutrina e jurisprudência firmam 

entendimento no que tange à eficácia liberatória geral do termo de acordo firmado 

perante as Comissões de Conciliação Prévia, sob o argumento de que havendo acordo 

entre as partes perante à CCP, o termo de conciliação terá eficácia liberatória geral, 

exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. 

 Por eficácia liberatória geral, entende-se a plena quitação dos direitos 

nascidos na relação de emprego. Logo, o acerto realizado perante a Comissão de 

                                                 
151 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR - 39800-90.2008.5.23.0001. 3ª Turma. Rel. Ministra 
Rosa Maria Weber. Julgamento em 10 ago 2011. Publicação em 19 ago 2011. 
152 GOIÁS. Tribunal Regional do Trabalho. RO 3062/2000. Rel. Juiz Marcelo Nogueira Pedra. Julgado 
em 6 mar 2001. 



 80

Conciliação Prévia, sem ressalvas pelo trabalhador, possui eficácia quitatória sobre todo 

e qualquer direito trabalhista relativo ao contrato de trabalho em discussão.153 

Amador Paes Almeida adota este pensamento, conforme explicitado a 

seguir: 

 
A expressão liberatória geral tem sentido universal, ou seja, refere-se à 
totalidade dos direitos decorrentes do contrato de trabalho. A quitação, 
no caso, é geral, liberando, por via de conseqüência, o empregador do 
vínculo obrigacional, salvo as verbas e títulos expressamente 
consignados...154 
  

Vejamos, o tratamento jurisprudencial dispensado ao tema: 

 
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA ASSEMTE 
LTDA. PROVIMENTO. TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO 
PERANTE A COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 
EFICÁCIA LIBERATÓRIA. ALCANCE. Diante de potencial 
violação do art. 625-E, da CLT, merece processamento o recurso de 
revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. II - RECURSO 
DE REVISTA DA RECLAMADA ASSEMTE LTDA. 1. 
PRELIMINAR DE NULIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURSIDICIONAL. Quando a decisão se mostra bem lançada, com 
estrita observância das disposições dos arts. 93, IX, da Constituição 
Federal, 458 do CPC e 832 da CLT, não se cogita de nulidade, por 
negativa de prestação jurisdicional. Recurso de revista não conhecido. 
2. TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO PERANTE A 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA 
LIBERATÓRIA. ALCANCE. De acordo com a atual jurisprudência 
da SBDI-1 desta Corte, o termo de conciliação efetivado perante a 
comissão de conciliação prévia, sem aposição de ressalvas e sem 
evidência de vício na manifestação de vontade das partes, possui 
eficácia liberatória geral no que diz respeito às parcelas oriundas do 
contrato de trabalho. Recurso de revista conhecido e provido. III - 
AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA TELESP. 
PROVIMENTO. Diante de potencial contrariedade à Súmula 331, IV, 
do TST, merece processamento o recurso de revista. Agravo de 
instrumento conhecido e provido. IV - RECURSO DE REVISTA DA 
RECLAMADA TELESP. 1. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. Temas não prequestionados escapam à 
jurisdição extraordinária (Súmula 297/TST). Recurso de revista não 
conhecido. 2. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE 
SERVIÇOS. ALCANCE. A situação descrita no acórdão não enseja 
solidariedade, mas, como expressa o item IV da Súmula 331 desta 
Corte, responsabilidade subsidiária. Recurso de revista conhecido e 
provido. 3. HORAS EXTRAS. REFLEXOS - DSR. Resta prejudicado 
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o exame do apelo, ante a decisão ora proferida no julgamento do 
recurso de revista da primeira Reclamada.155  
 
RECURSO DE REVISTA. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. ACORDO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. O Tribunal 
Regional negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo 
Reclamado Consórcio Camargo Corrêa e manteve a rejeição de 
atribuição de eficácia liberatória geral ao acordo firmado entre as 
partes na Comissão de Conciliação Prévia. No recurso de revista, o 
Reclamado alega que, por meio de acordo realizado 
extrajudicialmente perante a Comissão de Conciliação Prévia e sem 
ressalvas, o Reclamante deu plena e total quitação do contrato de 
trabalho, razão por que entende que o ex-empregado nada mais pode 
postular em face da empresa. Nos termos do art. 625-E, parágrafo 
único, da CLT, tido por violado segundo o Reclamado, tendo sido 
aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, 
pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da Comissão de 
Conciliação Prévia, o qual constitui título extrajudicial com eficácia 
liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. 
No caso dos autos, consta do acórdão recorrido que o Reclamante e o 
Reclamado realizaram acordo perante a Comissão de Conciliação 
Prévia para dar quitação ao contrato de trabalho. Não se infere do 
julgado que tenha havido algum vício de vontade ou outra causa de 
nulidade do acordo e está expresso no acórdão regional que não foram 
apostas ressalvas no termo lavrado. Dessa forma, a não atribuição de 
eficácia liberatória geral ao acordo firmado perante a Comissão de 
Conciliação Prévia implica ofensa ao art. 625-E, parágrafo único, da 
CLT, pois esse preceito dispõe expressamente que o mencionado 
acordo tem -eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas 
expressamente ressalvadas-. Recurso de revista de que se conhece e a 
que se dá provimento. ACIDENTE DE TRABALHO. DANOS 
MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 20.000,00). 
HONORÁRIOS PERICIAIS. Temas recursais prejudicados, em razão 
do provimento do recurso quanto à eficácia liberatória geral do acordo 
firmado na Comissão de Conciliação Prévia.156  
 
RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. ACORDO 
EXTRAJUDICIAL. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 
QUITAÇÃO GERAL. PROVIMENTO. Esta Corte tem pacificado o 
entendimento de que se aplica, na espécie, a previsão contida no art. 
625-E, parágrafo único, da CLT, segundo o qual, salvo quanto às 
parcelas expressamente ressalvadas, o termo firmado na Comissão de 
Conciliação Prévia detém eficácia liberatória geral. No presente caso, 
ficou clara a existência de um acordo celebrado perante a CCP, bem 
como não há registro da aposição de nenhuma ressalva por parte do 
Trabalhador. Ademais, não existe menção a nenhum vício de 
consentimento, fato que poderia acarretar a nulidade do termo 
conciliatório. Recurso de Revista conhecido e provido, para julgar o 
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processo extinto, com exame de mérito, nos termos do disposto no art. 
269, III, do CPC. Recurso de Revista conhecido e provido.157  
 
RECURSO DE REVISTA. ACORDO REALIZADO EM 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA 
LIBERATÓRIA GERAL. Dispõe expressamente o artigo 625-E, 
parágrafo único, da CLT que o termo de conciliação tem eficácia 
liberatória plena, exceto em relação às parcelas expressamente 
ressalvadas. No caso dos autos, o autor deu quitação geral ao contrato 
de trabalho, sem ressalvas, reconhecendo ainda a eficácia liberatória 
da conciliação havida perante a Comissão de Conciliação Prévia. 
Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento, para 
julgar extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 
269, III, do CPC.158  
 
TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO PERANTE COMISSSÃO 
DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL. 
A jurisprudência que vem sendo sedimentada nesta Corte superior, 
com ressalva do ponto de vista pessoal do Relator, é de que o artigo 
625-E da CLT é expresso ao determinar que o termo de conciliação 
firmado perante a comissão de conciliação prévia tem eficácia 
liberatória geral do extinto contrato de trabalho, exceto quanto às 
parcelas expressamente ressalvadas. Esse foi o entendimento que 
prevaleceu no âmbito da SBDI-1 desta Corte, por maioria de votos, 
por ocasião do julgamento do Processo nº E-RR - 2138200-
26.2003.5.09.0016, em que ficou vencido este Relator, em sessão 
realizada em 14/10/2010. Recurso de revista conhecido e provido.159  
 
CARÊNCIA DA AÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA. 
SUBMISSÃO À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE 
NÃO SE PRONUNCIA. 1. Revela-se consentânea com os princípios 
constitucionais consagrados no artigo 5º, XXXV e LIV, da Lei Magna 
interpretação do artigo 625-D da Consolidação das Leis do Trabalho 
no sentido de que a norma consolidada estabelece mera faculdade às 
partes de tentar a composição perante a comissão de conciliação 
prévia, antes de buscar a solução judicial do conflito. O termo de 
conciliação firmado poderá ter, então, eficácia liberatória geral - 
exceto se consignada ressalva expressa e específica quanto a parcelas 
a cujo respeito não se haja alcançado o consenso (artigo 625-E, 
parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho). Nessa 
hipótese, em que consubstanciada a quitação geral do contrato de 
trabalho, o empregado não poderá reclamar perante o Poder Judiciário 
diferenças resultantes dos títulos que tenham sido objeto do termo de 
conciliação, uma vez caracterizado o ato jurídico perfeito. 2. A norma 
em comento tem por escopo facilitar a conciliação extrajudicial dos 
conflitos, com a finalidade de aliviar a sobrecarga do Judiciário 
Trabalhista. Num tal contexto, milita contra os princípios que 
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informam o processo do trabalho - notadamente os da economia e 
celeridade processuais - a decretação da extinção de processo já na 
sede extraordinária. Extinguir-se o feito nessas condições, ainda mais 
na instância superior, importaria em desconsiderar os enormes 
prejuízos advindos de tal retrocesso tanto para a parte autora como 
para a Administração Pública, ante o desperdício de recursos materiais 
e trabalho humano já despendidos na tramitação da causa. Além do 
desperdício da prova e de todo o material processual já produzido, a 
extinção do feito poderia acarretar dificuldades intransponíveis - 
sobretudo para a parte economicamente mais fraca - quanto à nova 
produção de provas. 3. Não é de se olvidar, ademais, que, se as partes 
já recusaram a proposta conciliatória obrigatoriamente formulada pelo 
juiz da causa e até o presente momento não demonstraram interesse 
algum na conciliação, impor ao reclamante a obrigação de comparecer 
perante a comissão de conciliação prévia para o cumprimento de mera 
formalidade, em busca de certidão da tentativa de acordo frustrado, 
para somente então ajuizar novamente a reclamatória, constitui 
procedimento incompatível com o princípio da instrumentalidade das 
formas. 4. Impossível deixar de considerar, ademais, que o crédito 
trabalhista destina-se ao suprimento das necessidades materiais 
básicas do empregado e de sua família e que o retrocesso da marcha 
processual irá postergar ainda mais a satisfação do direito vindicado, 
protraindo no tempo situação comprometedora da dignidade do 
trabalhador. Precedentes desta Corte superior. Agravo de instrumento 
a que se nega provimento. HORAS EXTRAS. ÔNUS DA PROVA. O 
debate sobre a valoração da prova efetivamente produzida - ônus 
objetivo de prova - tende à reavaliação do conjunto probatório dos 
autos, o que, induvidosamente, não rende ensejo ao recurso de revista, 
em face de sua natureza extraordinária. Óbice da Súmula n.º 126 desta 
Corte superior. Agravo de instrumento não provido.160  
 
RECURSO DE REVISTA. TERMO DE CONCILIAÇÃO FIRMADO 
PERANTE COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - EFICÁCIA 
LIBERATÓRIA. Uma vez eleita a via da conciliação prévia, nos 
termos do artigo 625-E da Consolidação das Leis do Trabalho, 
consubstancia-se o firmado Termo de Conciliação em ato jurídico 
perfeito, a refletir vontade manifestada espontaneamente pelas partes, 
como título executivo extrajudicial. Na hipótese dos autos, restou 
incontroversa a celebração do acordo extrajudicial, pelas partes, 
perante a Comissão de Conciliação Prévia, sem aposição de ressalvas. 
Não há, na v. decisão, evidência de qualquer vício de vontade a retirar 
a validade do termo de conciliação, pelo que é de se reconhecer o seu 
efeito liberatório geral. Recurso de revista conhecido e desprovido.161  
 
I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA - 
TERMO DE CONCILIAÇÃO LAVRADO PERANTE COMISSÃO 
DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. 
EFICÁCIA. QUITAÇÃO GERAL DO CONTRATO DE 
TRABALHO. Constatada possível violação do artigo 625-E da CLT, 
merece provimento o Agravo de Instrumento para melhor exame do 
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Recurso de Revista. Agravo de Instrumento conhecido e provido. II - 
RECURSO DE REVISTA - TERMO DE CONCILIAÇÃO 
LAVRADO PERANTE COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. 
AUSÊNCIA DE RESSALVAS. EFICÁCIA. QUITAÇÃO GERAL 
DO CONTRATO DE TRABALHO. A jurisprudência desta Corte 
firmou- se no sentido de que o termo de conciliação lavrado perante 
Comissão de Conciliação prévia, sem ressalvas, possui eficácia 
liberatória geral em relação às verbas decorrentes do vínculo 
empregatício, nos termos do artigo 625-E da CLT. Recurso de Revista 
conhecido e provido.162  
 
RECURSO DE REVISTA. EFICÁCIA LIBERATÓRIA DO TERMO 
DE CONCILIAÇÃO FIRMADO PERANTE COMISSÃO DE 
CONCILIAÇÃO PRÉVIA. Uma vez eleita a via da conciliação 
prévia, nos termos do artigo 625-E da Consolidação das Leis do 
Trabalho, consubstancia-se o firmado Termo de Conciliação em ato 
jurídico perfeito, a refletir vontade manifestada espontaneamente pelas 
partes, como título executivo extrajudicial. Na hipótese dos autos, 
restou incontroversa a celebração do acordo extrajudicial, pelas partes, 
perante a Comissão de Conciliação Prévia, sem aposição de ressalvas. 
Não há, na v. decisão, evidência de qualquer vício de vontade a retirar 
a validade do termo de conciliação, pelo que é de se reconhecer o seu 
efeito liberatório geral. Recurso de revista conhecido e desprovido.163  
 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE 
QUITAÇÃO. EFICÁCIA. Segundo o art. 625-E da CLT e a 
jurisprudência desta Corte, o termo de conciliação firmado perante a 
Comissão de Conciliação Prévia terá eficácia liberatória geral, exceto 
quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Recurso de Embargos 
de que se conhece e a que se dá provimento.164  
 
 
RECURSO DE REVISTA. COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. TERMO DE QUITAÇÃO. EFEITOS. Não há como se 
afastar os efeitos liberatórios do termo de conciliação firmado perante 
a comissão de conciliação prévia quando não há qualquer parcela 
expressamente ressalvada, sob pena de se negar vigência a dispositivo 
de lei (CLT, artigo 625-E, parágrafo único). De tal forma, o termo de 
conciliação lavrado perante comissão regularmente constituída tem 
eficácia liberatória geral, excetuando-se apenas, as parcelas 
ressalvadas expressamente. Recurso de revista conhecido e provido.165  
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 
TRANSAÇÃO - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - 
QUITAÇÃO - EFICÁCIA LIBERATÓRIA GERAL. Ante a 
razoabilidade da tese de violação do artigo 625-E da Consolidação das 

                                                 
162 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR 70740-33.2004.5.06.0201. 8ª Turma. Rel. Ministro 
Márcio Eurico Vitral Amaro. Julgamento em 15 dez 2010. Publicação em 4 fev 2011. 
163 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR 39500-27.2007.5.04.0411. 2ª Turma. Rel. Ministro 
Renato de Lacerda Paiva. Julgamento em 14 dez 2010. Publicação em 4 fev 2011. 
164 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. E-RR 357400-89.2005.5.09.0019. Rel. Ministro João Batista 
Brito Pereira. Julgamento em 9 dez 2010. Subseção I Especializada em Dissídios Individuais. Publicação 
em 4 fev 2011. 
165 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR 76000-71.2007.5.01.0057. 6ª Turma. Rel. Ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga. Julgamento em 7 dez 2010. Publicação em 17 dez 2010. 
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Leis do Trabalho, recomendável o processamento do recurso de 
revista, para exame da matéria veiculada em suas razões. Agravo 
provido. RECURSO DE REVISTA. TRANSAÇÃO - COMISSÃO 
DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - QUITAÇÃO - EFICÁCIA 
LIBERATÓRIA GERAL. É de se reconhecer que, nos termos do 
artigo 625-E da CLT, inexistindo parcelas ressalvadas no termo de 
quitação celebrado diante da Comissão de Conciliação Prévia, não há 
que se falar em pagamento de qualquer verba decorrente do contrato 
de trabalho. O Termo de Conciliação detém natureza de ato jurídico 
perfeito, e representa a livre manifestação de vontade, constituindo-se 
em título executivo extrajudicial. Recurso de revista conhecido e 
provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO.166  
 
RECURSOS DE REVISTA DE TELEMAR NORTE LESTE S.A. E 
DE TELECOMUNICAÇÕES E ENGENHARIA LTDA - TELENGE. 
MATÉRIA EM COMUM. EXAME CONJUNTO. COMISSÃO DE 
CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TERMO DE CONCILIAÇÃO. 
EFICÁCIA LIBERATÓRIA. O termo de conciliação lavrado no 
âmbito da respectiva comissão de conciliação prévia, regularmente 
constituída, sem notícia de vício de consentimento, tem eficácia 
liberatória geral, excetuando-se apenas as parcelas ressalvadas 
expressamente. Precedentes. Recursos de revista conhecidos e 
providos.167  
 
RECURSO DE REVISTA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA - TERMO DE CONCILIAÇÃO - QUITAÇÃO - EFICÁCIA 
LIBERATÓRIA GERAL. Ressalvado o entendimento pessoal do 
Relator, a Eg. SBDI-1 do TST decidiu que o termo de conciliação 
firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia - CCP tem eficácia 
liberatória geral, exceto se houver ressalva expressa e específica 
quanto a determinadas parcelas (art. 625-E, parágrafo único, da CLT). 
Assim, quando o termo de conciliação consubstancia a quitação de 
determinadas parcelas e do contrato de trabalho, o empregado não 
pode reclamar perante o Poder Judiciário diferenças resultantes dos 
títulos que tenham sido objeto do termo de conciliação, porquanto este 
constituí ato jurídico perfeito com força de título executivo. Recurso 
de revista conhecido e provido.168  
 

Eis a seguir, notícias de alta repercussão no cenário jurídico no mesmo viés 

do anteriormente apresentado, emanado pelas 5ª e 6ª Turmas do TST.Vejamos: 

 
Quitação plena. Acordo em conciliação prévia vale se falta ressalva 
A 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a quitação 
geral e irrestrita de todas as verbas rescisórias trabalhistas em um 
termo de conciliação assinado por um motorista da empresa 
Transportes Única Petrópolis Ltda. Na comissão de conciliação 
prévia, ele assinou documento considerando que não havia ressalvas 
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Emmanoel Pereira. Julgamento em 24 nov 2010. Publicação em 3 dez 2010. 
168 BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. RR 52000-60.2006.5.01.0471. 1ª Turma. Rel. Ministro Luiz 
Philippe Vieira de Mello Filho. Julgamento em 10 nov 2010. Publicação em 19 nov 2010. 
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no acordo. Para o relator, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, “não 
havendo qualquer ressalva, o termo de conciliação tem eficácia geral, 
abrangendo todas as parcelas oriundas do vínculo de emprego”. 
Ao analisar a questão, o ministro Corrêa da Veiga esclareceu que, ao 
aderir ao acordo estabelecido perante a comissão de conciliação, “foge 
à razoabilidade que se retire o objetivo maior decorrente da 
necessidade de submissão prévia da demanda à referida comissão, 
como um mecanismo de composição dos conflitos trabalhistas, se, em 
seguida, o trabalhador recorre ao Poder Judiciário com o fim de buscar 
direitos aos quais ele já havia conferido quitação plena” 
O motorista, ao ser demitido da Transportes Única, assinou termo de 
quitação por intermédio de comissão de conciliação prévia. No 
entanto, logo depois, recorreu ao Judiciário. Alegou não ter recebido 
todas as verbas a que teria direito, como férias, horas extras, 13º 
salário e integração de comissões. O pedido foi acolhido pela 2ª Vara 
do Trabalho de Petrópolis (RJ) e ratificado pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 1ª Região (RJ), que rejeitou recurso da empresa. 
Para o TRT-RJ, a exigência da submissão à comissão, além de 
contrariar a garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário, seria 
mera formalidade administrativa e, portanto, não teria eficácia para 
extinguir supostos direitos trabalhistas não abrangidos no termo de 
rescisão. A empresa recorreu ao TST. Questionou esse entendimento, 
com o argumento de que o termo de conciliação teria validade para 
quitação ampla e irrestrita das verbas trabalhistas. 
Na 6ª Turma, ao propor a reforma do acórdão do TRT, o ministro 
Corrêa da Veiga afirmou que a Lei 9.958/00 instituiu a comissão 
conciliação prévia como uma forma alternativa de solução dos 
conflitos trabalhistas, buscando evitar ações judiciais nas situações em 
que as partes podem se conciliar previamente. Segundo o ministro, o 
termo de rescisão assinado perante essas comissões tem eficácia 
liberatória geral, ou seja, trata-se de “título executivo extrajudicial 
com efeito de coisa julgada entre as partes”, conforme determina 
dispositivo da CLT. Abrange, assim, todas as parcelas decorrentes do 
vínculo empregatício. 
Contudo, o ministro Maurício Godinho Delgado registrou 
entendimento diverso sobre o tema. Para ele, a quitação geral dada ao 
termo de conciliação está submetida ao critério geral interpretativo da 
Súmula 330, pela qual se dá eficácia restritiva ao recibo de rescisão, 
ou seja, eficácia liberatória somente em relação às parcelas 
consignadas no termo. A 6ª Turma, no entanto, determinou a extinção 
do processo.169  
 
Conciliação extrajudicial não pode ser anulada 
O termo assinado na comissão de conciliação prévia tem eficácia 
plena e não pode, assim, ser anulado. Com esse entendimento, a 6ª 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de Jacques 
Araujo Netto, ex-técnico de vôlei do Flamengo, que entrou na Justiça 
para anular a conciliação. 
De acordo com o processo, o técnico foi demitido, sem justa causa, 
em dezembro de 2004, quando coordenava as equipes infanto-juvenil, 
juvenil e adulto da seleção de vôlei do clube. Na reclamação 
trabalhista, disse que exerceu essa função por mais de 10 anos, desde 
que fora contratado, em 1995, como auxiliar técnico de voleibol 
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feminino. Alegou trabalhar mais do que a jornada contratual e de 
participar dos jogos em todas as categorias nos fins de semana, sem 
que o Clube o remunerasse com horas extras. 
O técnico disse que soube de sua demissão por meio da imprensa no 
dia 3 de dezembro de 2004. Segundo ele, a demissão foi decidida “de 
forma leviana” por um diretor do clube, a partir de acusações 
infundadas feitas por pessoas ligadas ao voleibol. Isso teria trazido 
sérios abalos de ordem moral e profissional porque “sempre trabalhou 
na formação de atletas com boa conduta, desenvolvendo um trabalho 
inquestionável de descobrir novos talentos”. A rescisão foi feita 
extrajudicialmente na comissão de conciliação prévia. Posteriormente, 
ele ajuizou a reclamação trabalhista na 11ª Vara do Trabalho do Rio 
de Janeiro pedindo a nulidade do acordo extrajudicial e o pagamento 
de diversas verbas que considerava devidas, mais indenização por 
dano moral de mais de R$ 100 mil. 
Em seu depoimento, afirmou que fez o acordo com base em 
experiências passadas por outros colegas de trabalho. Disse que 
“deveria receber naquele momento ou então não receberia mais, uma 
vez que só poderia receber se entrasse na Justiça”. A primeira 
instância extinguiu o processo sem julgar o mérito. O Tribunal 
Regional do Trabalho do Rio de Janeiro analisou seu recurso e 
observou que ele não ressalvou, no termo de conciliação, o direito de 
postular qualquer pedido na Justiça, e manteve a decisão de primeiro 
grau. 
No recurso ao TST, sustentou que a quitação ampla, incluindo até 
mesmo parcelas não constantes no contrato, esbarra nos princípios da 
irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas e da inafastabilidade da 
jurisdição, previstos no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição 
Federal. O relator, ministro Horácio de Senna Pires, manteve as 
decisões anteriores. Afirmou que, “quando as partes procuram 
solucionar o conflito através de foro extrajudicial, suas manifestações 
de vontade devem ser respeitadas”. 
O ministro fundamentou sua decisão no artigo 625-E da CLT que, em 
seu parágrafo único, afirma que “o termo de conciliação [perante 
comissão de conciliação prévia] é título executivo extrajudicial e terá 
eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente 
ressalvadas”. Os Embargos de Declaração interpostos pelo técnico 
contra esta decisão aguardam julgamento pela 6ª Turma.170  
 
Quinta Turma extingue processo que passou por comissão de 
conciliação 
Sem julgamento do mérito, a Quinta Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho pôs fim a processo em que ex-empregado da Telemar Norte 
Leste requeria diferenças salariais, apesar de ter firmado acordo em 
comissão de conciliação prévia dando quitação do contrato de 
trabalho. 
Em votação unânime, o colegiado acompanhou entendimento do 
relator do recurso da empresa, ministro Emmanoel Pereira, no sentido 
de que, como não houve vício de consentimento, o termo de 
conciliação assinado na comissão tem eficácia liberatória geral para as 
partes, com exceção das parcelas ressalvadas no recibo de quitação. 
O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Rio de Janeiro, não 
tinha reconhecido a eficácia liberatória do termo de conciliação, por 
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interpretar que o empregado poderia discutir judicialmente parcelas 
não ressalvadas no recibo, do contrário, haveria negativa de prestação 
jurisdicional. Para o TRT, a eficácia liberatória dizia respeito somente 
às parcelas expressamente mencionadas no recibo, e não poderia 
impedir o ajuizamento de ação pelo trabalhador com pedido de 
eventuais créditos salariais. 
No TST, a empresa defendeu a validade do acordo extrajudicial e 
pediu a extinção do processo com o argumento de que o termo de 
quitação assinado perante a comissão de conciliação prévia tem 
eficácia liberatória geral do contrato de trabalho. Afirmou ainda que 
houve violação dos artigos 625-A e 625-E da CLT, que tratam 
justamente da solução de conflitos trabalhistas por meio de comissões 
de conciliação. 
O ministro Emmanoel Pereira concordou com os argumentos da 
empresa. De acordo com o relator, a eficácia liberatória decorre da 
própria lei e tem como objetivo evitar que demandas resolvidas 
previamente, por meio de composição entre as partes, cheguem ao 
Poder Judiciário. Por fim, a Quinta Turma decidiu pela extinção do 
processo sem resolução do mérito.171 
 

 

Retirar a possibilidade de quitação plena nos acordos homologados pelas 

Comissões de Conciliação Prévia é asseverar que as mesmas possuem similar eficácia 

de uma homologação feita pelos Sindicatos. O objetivo da lei que instituiu as 

Comissões de Conciliação Prévia foi justamente criar algo entre as homologações 

sindicais e o Poder Judiciário.  

Ora, se os acordos não possuem natureza de quitação total, então jamais 

poderão desafogar o Judiciário, pois os empregadores não irão se submeter a elas, uma 

vez que, para eles, não há segurança quanto ao pagamento realizado. 

 

5.3 COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. VANTAGENS 

 

Por fim, em apartada síntese, ante a complexidade do tema abordado, faz-se 

mister destacar algumas vantagens trazidas pelas Comissões de Conciliação Prévia. São 

elas: 

-  menor custo por parte das ações, de modo que comparado ao dispêndio 

que o processo resulta para o Judiciário, o valor é mais elevado que o pretendido pelo 

autor  da ação; 

- menor complexidade por parte das reclamações trabalhistas, haja vista que 

mais de 60% destas têm como resultado o acordo entre as partes;  
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- Solução mais célere e satisfatória para as partes, com o recebimento do 

que lhe é devido;  

-  maior eficácia na prestação jurisdicional pelo Judiciário, atendendo as 

metas elencadas atualmente  pelo Conselho Nacional de Justiça de forma promover a 

efetividade nos seus julgados; 

- o advogado trabalhista irá dispensar mais tempo dentro da empresa de 

modo a oferecer meios sempre adequados para a entrega do Direito aos trabalhadores, 

sem que estes precisem pedir socorro ao Judiciário, pois estará dispensando menos 

tempo na solução do conflito de forma judicial nas audiências; 

- no tocante à aplicação da revelia em matéria fática em virtude da citação 

deficiente haverá diminuição de forma acentuada; 

-  impedimento de ajuizamento de ações trabalhistas pelo empregado que já 

concedeu quitação geral perante a CCP (parágrafo único do art. 625-E da CLT), tanto da 

matéria referente a parcelas constantes da dispensa quanto aquelas ocorridos durante a  

vigência contratual; 

-  elemento de triagem das CCPs, uma vez que o conflito de interesses pode 

ser resolvido tanto no âmbito sindical, quanto na própria empresa; 

-economia substancial ao país, uma vez que cada processo tem um custo 

expressivo para o Estado;  

- por fim, o  tão almejado descongestionamento da Justiça do Trabalho, que 

poderá se dedicar a promover maior efetividade aos processos que estão sob o seu 

domínio . 



6 CONCLUSÃO 

Com base nas considerações descritas no presente trabalho, necessário que 

se conclua o tema abordado da seguinte forma. 

O desfecho das disputas trabalhistas deve atender às mutações políticas, 

financeiras, sociais, tecnológicas, uma vez que o conjunto desses fatores ecoam 

diretamente da renda de uma nação.  

Até mesmo a Consolidação das Leis do Trabalho ,datada de 1943, com 

vistas à adequação social tem passado por transformações vividas em pleno século XXI, 

a fim de atender de forma mais eficaz e célere a população do país. Aliás, a norma tem 

de acompanhar o crescimento social, pois uma sociedade presa a ditames dos anos 50,  

ficaria engessada, haja vista o progresso constante que vivenciamos nesta Justiça 

Especializada.  

Certamente, a Lei 9.958 de 2000 foi criada com o objetivo de conceder 

maior eficácia e celeridade as querelas trabalhistas, de modo a oferecer tanto ao 

empregado quanto ao empregador uma nova modalidade de composição dos dissídios. 

As CCPs são órgãos sem personalidade jurídica própria e constituem a chamada 

conciliação extrajudicial privada. 

Para que haja efetividade social na Lei das Comissões tornar-se-ia 

imprescindível  a cooperação tanto dos sindicatos profissionais e patronais quanto das 

empresas, para que em suas negociações coletivas tivesse espaço salutar o implemento 

de mecanismos eficazes para o funcionamento das CCPs. De sorte que ao lado dos 

critérios ditados pela lei, outros são imperiosos para que ocorra a busca do trabalhador 

pela Comissão de Conciliação Prévia, tanto durante o contrato quanto na eventual 

extinção dele, com respeito à dignidade do empregado e observados os direitos e 

garantias preconizadas na Constituição da República. 

Acreditamos que a Lei 9.958/2000 veio para colaborar consideravelmente 

com a função social presente nos alicerces do Direito do Trabalho, como ferramenta 

para pôr fim a disputa entre patrão e empregado de comum acordo entre aqueles que 

compõem a relação de emprego, sem que haja necessidade de movimentar a justiça de 

forma desnecessária, apenas provocando lides eternas e um Judiciário moroso. 
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O novo arquétipo trazido com o advento das Comissões Prévias traz consigo 

inovação tão esperada pelos trabalhadores, empregadores e, sem dúvida para a própria 

Justiça do Trabalho, pois este paradigma de conciliação extrajudicial, devolve à parte a 

possibilidade de ver seu direito satisfeito de forma rápida e satisfatória, sem que demore 

anos e anos para que haja uma decisão passível de inúmeros recursos. De outro lado, 

facilita que  as demandas  existentes nesta Justiça encontrem solução jurisdicional 

diligente e breve. 

O Brasil apesar de possuir uma Justiça do Trabalho ainda muito recente, não 

deixa a desejar comparando-se a outros países, uma vez que o protecionismo laboral 

jamais deixou de ser preocupação basilar no regramento nacional. O país está 

acompanhando as inúmeras mudanças pelas quais vem passando o Direito do Trabalho 

e, não se diga que as Comissões de Conciliação Prévia não são uma realidade brasileira. 

Com o surgimento das CCPs, diversos conflitos foram solucionados sem 

que houvesse a necessidade de interferência do Judiciário, garantindo ao empregado o 

célere recebimento dos valores que tinha direito. E mais, caso houvesse qualquer tipo de 

vício de consentimento ou coação, estaria garantido ao trabalhador o direito de  pleitear 

perante a Justiça o que entendesse estar em desacordo com o estabelecido pelo 

ordenamento jurídico.   

É extremamente salutar para a democracia brasileira e para todas as 

instituições, que o Poder Judiciário entenda que devem ser envidados todos os esforços 

para credibilizar as Comissões de Conciliação Prévia, entendendo-as como órgãos que 

muito colaboraram com a Justiça do Trabalho. Esta é a principal premissa, e deve ser 

sempre perseguida, diametralmente oposta àqueles que pretendem ignorar o sistema 

autocompositivo e trazer para o Judiciário todo e qualquer conflito, sem oferecer 

alternativas mais eficazes que trarão benefícios diretos e indiretos a toda sociedade.   

Este esforço tem que contar com a participação de todos os Poderes, inclusive com o 

Conselho Nacional de Justiça, que pretende dar efetividade às demandas judiciais 

espalhadas por todo o País. 

Diante das conclusões formadas, imperioso asseverar que o paradigma 

constante nas Comissões de Conciliação Prévia no contexto do processo conciliatório é 

indubitavelmente imperioso para que se proteja o interesse do trabalhador em primeiro 

plano.  

O que reporta  este Trabalho é na defesa das Comissões de Conciliação 

Prévia, haja vista a dimensão imensa pela qual conseguiu abraçar este mecanismo no 
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que se refere a satisfação das partes e apoio ao processo do trabalho como um todo. 

Óbvio, que as críticas à lei são válidas e devem existir sempre, mas a continuidade  das 

CCPs deve ser perseguida, pois o maior vitorioso com a criação destas reside naquele, 

objeto do foco trabalhista: o trabalhador. 
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