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PROPOSTA DE EXPOSIÇÃO

• O que é arbitragem?

• Legislação brasileira e o caso da Reforma

• Possibilidade de uso na área trabalhista

• Vantagens e desvantagens



CONCEITO

• ... Modalidade de solução de conflitos por um terceiro imparcial 
heterocomposição de litígios. 

• Não se confunde com outros métodos alternativos de solução de disputas 
(as ADR) como negociação, conciliação, mediação por ser jurisdicional

• Instituto híbrido -> envolve questões atinentes ao direito material 
(convenção de arbitragem, limites à autonomia privada e à liberdade 
individual) e também questões de direito processual (procedimento, 
requisitos, etc). 



LEGISLAÇÃO NO BRASIL

• Constituição de 1824, artigo 160; Código Comercial de 1850.

• Código Civil de 1916 e alterado pelo Novo Código Civil (art. 852).

• Código Processual de 1939 e repetido pelo CPC/1973 ->

necessidade de homologação judicial.

• Lei 9.307/96 (LA)/Convenção de Nova Iorque de 1958 sobre

arbitragem (Dec. 4.311, de 23/07/2002)

• Reforma da Legislação Trabalhista



A REFORMA LEGAL

A Reforma Trabalhista, recentemente aprovada pela Câmara dos Deputados e 
ainda sujeita à apreciação do Senado, autoriza a arbitragem nos contratos
individuais de trabalho (novo art. 507-A da CLT), desde que (i) a 
remuneração do empregado seja superior a duas vezes o limite máximo
estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social; e (ii) 
a cláusula compromissória seja pactuada "por iniciativa do empregado ou
mediante sua concordância expressa, nos termos previstos na lei 9.307 [Lei 
de Arbitragem]."



MAS...PRECISAMOS FLEXIBILIZAR 
CLT?

• Para isso, precisamos ver se realidade social mudou desde 
aprovação da CLT

• Precisamos recorrer aos dados…

























• Arbitragem nacional (laudos proferidos no Brasil) e b) internacional
(laudos proferidos no exterior.

• A arbitragem pode ser b1) institucional ou controlada (como a CCI, a
AMCHAM) ou b) meramente ad hoc.

• A arbitragem pode ser de direito ou equidade. Arbitros devem aplicar
normas de ordem pública/imperativas

CLASSIFICAÇÃO



PONTOS FAVORÁVEIS

• Celeridade;

• Sigilo;

• Especialidade do árbitro, que não precisa sequer ser bacharel;

• Menor formalismo

• Menos custosa?

• Mais imparcial?



PONTOS DESFAVORÁVEIS

• Ausência de jurisprudência;

• Sigilo?;

• Especialidade não é um problema na área trabalhista;

• Mais custosa?



SERÁ QUE ARBITRAGEM É MAIS CARA?

• O procedimento judicial pode até ter 
taxas diretas mais baratas, mas abarca 
custos “escondidos”: são os custos de 
transação e os custos de oportunidade.

PAGAMENTO

FINANCEIRO
CUSTO

- “Lentes” da Ciência Econômica

Escassez

Maximização Racional

Incentivos

Eficiência

- Análise Econômica do Direito: “aplicação das teorias e métodos empíricos da economia para as

instituições centrais do sistema jurídico” (POSNER, 1975);



 Custo econômico de uma alternativa que foi 
deixada de lado. Custo alocativo alternativo do 
recurso financeiro, que, durante uma disputa 
litigiosa, fica parado pois a parte credora está 
sem receber o correspondente monetário ao 
seu direito (COOTER; ULLEN, 2010).

Todos os custos envolvidos numa operação

de troca ou comércio. Abarcam os três passos

de uma transação comercial: (i) custo para

busca de realização de um negócio; (ii) custo

da negociação; (iii) custos do cumprimento do

que foi negociado (COASE, 1960).

CUSTOS DE TRANSAÇÃOCUSTOS DE OPORTUNIDADE



CELERIDADE DO PROCEDIMENTO ARBITRAL

- À medida que uma disputa se perdura no tempo, a intensidade do conflito tende a aumentar de forma exponencial; (Gráfico 01)

- O custo da solução de um conflito é variável de acordo com o grau de hostilidade da disputa: quanto maior o grau de litigiosidade do

conflito, maior o seu custo. O litígio judicial é o que mais se prolonga no tempo, sendo, portanto, o meio de resolução de conflitos mais

hostil; (Gráfico 02)

- A disputa judicial é mais cara que a arbitragem, a qual reduz os custos de transação envolvidos, tornando-se um meio mais eficiente que o

judiciário.



SERÁ QUE ARBITRAGEM É MAIS 
IMPARCIAL

- Maior independência e imparcialidade dos árbitros.

- Diminuição da probabilidade de que o investidor seja “prejudicado”

- Pesquisa do IDESP (Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e Políticos de São Paulo):

 “Argumenta-se que o Judiciário tornou-se mais politizado em anos recentes, o que frequentemente 
leva a decisões que são baseadas mais nas visões políticas do juiz do que em uma interpretação 

rigorosa da lei. Em sua opinião, quão frequentemente isso acontece?”

 Frequência da politização das decisões judiciais por tipo de causa – Resposta dos Magistrados:

Muito frequente Algo frequente Pouco frequente

Privatização 25% 31,4% 17,5%

Regulação de 

Serviços 

Púbicos

17,9% 32,5% 20,9%



A.ARBITRAGEM COMO UM FATOR DE ESTÍMULO AOS 
INVESTIMENTOS

• Objetivo da Empresa  Agente Racional  Maximização do Lucro:

 Termos teóricos: a última unidade produzida por uma empresa deve ser aquela que iguale o valor
da receita marginal ao do custo marginal.

 Termos práticos: diminuição das despesas + maximização das receitas.

• Empresário  Investimentos  Confiança:

 Empresários são avessos aos riscos: MENOS CUSTOS = MAIS NEGÓCIOS

LOGO: ARBITRAGEM  MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA E INCENTIVOS AOS 

INVESTIDORES PARA CONTRATAREM MAIS



B. MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA E PREVISIBILIDADE AOS INVESTIDORES

• IMPACTO DA INEFICIÊNCIA DO JUDICIÁRIO SOBRE A FIRMA:

 “As deficiências do Judiciário brasileiro aumentam o risco e/ou o custo de fazer negócios, trabalhar
com o setor público e fazer investimentos. Gostaríamos de saber se alguma vez os custos ou a falta
de confiança na agilidade ou na imparcialidade do Judiciário foram o principal fator que levou a
sua empresa a”:

C Sim Não Sem opinião

Não realizar ou realizar poucos negócios com empresas 

estatais ou a administração pública

48,2% 34,9% 16,9%

Não fazer negócio com determinada empresa ou pessoa 50,0% 39,2% 10,8%



Crise econômica global                Mudança dos fatores que                   Novas oportunidades

2008-2009                          incentivam investimentos por                  de negócios para

empresas multinacionais                     empresas e Estados

 - Pesquisa em 87 países do mundo - indicadores que medem como os países facilitam as operações de entrada de empresas estrangeiras:

 Leis internas do país que permitem à estrangeiros a aquisição de empresas locais;

 Tempo e burocracia envolvendo o estabelecimento de subsidiárias locais;

 Acesso pelo investidor estrangeiro à propriedade privada;

 Arbitragem comercial: análise do ordenamento jurídico do país relativo aos métodos alternativos de disputa, em especial a arbitragem

comercial.

• INVESTING ACROSS BORDERS 2010 - World Bank/International Finance Co.



• ARBITRATING AND MEDIATING DISPUTES 2013 - World 
Bank / International Finance Co.: 

 Análise dos regimes jurídicos de arbitragem e mediação para disputas comerciais relacionadas à 
investimentos estrangeiros:

 ‘An effective commercial arbitration regime MATTERS FOR FOREIGN INVESTORS.”

 “Foreign investors view arbitration as a way to MITIGATE RISKS by PROVIDING LEGAL
CERTAINTY ON ENFORCEMENT RIGHTS, DUE PROCESS, AND ACCESS TO
JUSTICE.”



PERGUNTAS

Base de Dados:

1.Decisões de 1ª instância do TRT-2 (SP capital) = 104 decisões

(somente questões de mérito, excluindo questões meramente

processuais: Embargos, etc.)

2.Decisões de 2ª instância do TRT-2 = 57 acórdãos.

3.Decisões de 2ª instância do TRT-4 (RS) = 38 acórdãos.

Período de observação: Julho de 2012.

(Cf. Apresentação de Luciana Yeung,

Congresso da ABDE, 2013)



Estatísticas Descritivas (TRT-2, 1ªinst.)

Sexo dos autores

% Mulheres = 39,4%

% Homens = 58,7%

Réu

% Pessoas = 9,6%

% PME = 72,1%

% Grandes = 15,4%

Reclamação Principal

Remuneração e benefícios econômicos = 31,7%

Jornada = 13,5%

Emprego, vínculo, demissão = 52,9%

Insalubridade e periculosidade = 1,9%

Reclamação Secundária

Remuneração e benefícios econômicos = 32,7%

Jornada = 29,8%

Emprego, vínculo, demissão = 12,5%

Danos morais e outros direitos civis = 7,7%

Outras Reclamações Assunto 3 Assunto 4

Remuneração e benefícios econômicos = 10 4

Jornada = 11 1

Emprego, vínculo, demissão = 5 0

Insalubridade e periculosidade = 5 3

Danos morais e outros direitos civis = 15 7



Estatísticas Descritivas (TRT-2, 1ªinst.)

 Média condenação/valor da causa = 49,3%

Decisão

% majoritariamente pró trab = 36,5%

% pró empresa = 28,8%

% parcial =  34,6%

Decisão

% pró trab = 21,2%

% pró empresa = 28,8%

% parcial =  50,0%

Valor da causa Valor da condenação 

Média = 48.188 10.801

Mediana = 27.000 5.000

Max = 1.240.008 70.000

Min = 533 0



Estatísticas Descritivas (TRT-2 e 4, 2ª)

Autores 

Indivíduos 45 47,4%

Associação trabalhista = 4 4,2%

PME = 22 23,2%

Grandes empresas = 24 25,3%

Sexo dos autores

% Mulher = 14,7%

% Homem = 35,8%

Réu

Indivíduos 43 45,3%

Associação trabalhista = 1 1,1%

PME = 24 25,3%

Grandes empresas = 24 25,3%

Associação patronal = 1 1,1%

Reclamação Principal

Remuneração e benefícios econômicos = 33

Jornada = 21

Emprego, vínculo, demissão = 19

Insalubridade e periculosidade = 7

Danos morais e outros direitos civis = 5



Estatísticas Descritivas (Total)

Decisão 2o Grau

Pró trabalhador = 33 34,7%

Pró empresa = 25 26,3%

Parcial 37 38,9%

Decisão 1o Grau

% pró trabalhador = 21,2%

% pró empresa = 28,8%

% parcial =  50,0%

Decisão 1o Grau

% “majoritariamente” pró trab = 36,5%

% pró empresa = 28,8%

% parcial =  34,6%



ARBITRAGEM E JUDICIÁRIO

• Antes da arbitragem

• Durante a arbitragem

• Após arbitragem
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