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RESUMO 

Atendendo um anseio esperado por muitos operadores do Direito, foi promulgada em 13 de 

Janeiro de 2000, a Lei.nº 9.958/2000, que alterou a redação do art.876 e acrescentou os arts.625-

A a 625-H e 877-A à CLT. Referida Lei deu surgimento às Comissões de Conciliação Prévia – 

CCP, como forma de desafogar a Justiça do Trabalho do excessivo número de processos, bem 

como incentivar a solução extrajudicial, conferindo a estas, competência para promover a 

conciliação entre as partes de uma demanda trabalhista individual. Ocorre que a referida lei vem 

sendo alvo de grandes discussões doutrinárias e divergência jurisprudencial acerca de sua 

constitucionalidade. Debate-se primordialmente a constitucionalidade da exigência de 

exaurimento da via extrajudicial conciliatória como requisito para ingresso no Judiciário, 

havendo doutrinadores que entendem tal requisito como constitucional e outros que se 

posicionam pela sua  inconstitucionalidade.  

 

 

Palavras-chave: Comissões de Conciliação Prévia. Submissão obrigatória. Acesso ao judiciário. 

Condição da ação. Pressuposto processual. Juízo natural. Quitação geral 
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ABSTRACTS 

 

Taking care of a yearning waited for many operators of the Right, it was promulgated in 13 of 

January of 2000, the Law number  9.958/2000, that it modified nets of art.876 and it added 

arts.625-A 625-H and 877-A in CLT. Related Law it gave to Commissions of Previous 

Conciliation -  CPC, as form to disencumber the Work Justice of extreme number of processes, as 

well as stimulating solution of it are of the judiciary one, conferring to these, ability to promote it 

conciliates it enters the parts of an individual working demand. It occurs that the cited law comes 

being white of great arguement it doctrinaire and of the requirement of the it are of the judiciary 

one  way has been struggled primordially conciliation as requisite for ingression in the Justice, 

having doctrinetors that understand such requirement as constitutional and others that if locate for 

its unconstitutionality. 

 

 

Word-keys: Commissions of Previous Conciliation. Obligator submission. Access to the judiciary 

one. Condition of the action. Right of action. Natural judgment. General repayment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    “Entre o forte e o fraco a liberdade oprime; é a lei que salva” 

 

                                                                                                                                     Lacordaire 

 



 

 

15  

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.......................................................................................................................  8 

2 COMISSÕES DE CONCILIAÇÃOPRÉVIA..........................................................................12 

2.1 Constituição....................................................................................................................13 

2.1.1 Constituição nos sindicatos....................................................................................15 

2.2 Composição.....................................................................................................................16 

2.2.1 Composição nas empresas.....................................................................................16 

2.2.2 Composição nos sindicatos................................................................................... 18 

2.3 Competência...................................................................................................................18 

2.4 Procedimento..................................................................................................................21 

2.4.1 Atuação dos advogados..........................................................................................25 

2.5 Efeitos da Conciliação....................................................................................................25 

3 A FACE CONSTITUCIONAL DA SUBMISSÃO OBRIGATÓRIA DA DEMANDA 

TRABALHISTA ÀS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA PARA POSTERIOR 

ACESSO AO JUDICIÁRIO.......................................................... ..........................................  29 

3.1 O esgotamento da via extrajudicial como condição da ação..........................................33 

3.1.2 O esgotamento da via extrajudicial como condição de ação sui generis.............. 38 

3.2 O esgotamento da via extrajudicial como pressuposto processual.................................40 

4 A FACE INCONSTITUCIONAL DA SUBMISSÃO OBRIGATÓRIA DA DEMANDA 

TRABALHISTA ÀS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA PARA POSTERIOR 

ACESSO AO JUDICIÁRIO....................................................................................................... 

45 

4.1 Da incondicionalidade do direito de ação......................................................................... 50 

4.2 Da ofensa ao princípio do juízo natural.............................................................................54 

4.3 Da eficácia liberatória geral do termo de conciliação........................................................55 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................................59 

6 BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................................61 

 

 

 



 

 

16  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A quase unanimidade dos operadores do direito sabe que nenhum outro fator 

envergonha mais o Judiciário do que a demora verificada na solução das lides, sendo urgente a 

necessidade de novos rumos e novas fórmulas capazes de agilizar a resolução dos conflitos 

submetidos ao Judiciário. 

Com o intuito de atenuar essa situação de morosidade crônica do Judiciário 

trabalhista, foi promulgada em 13 de Janeiro de 2000, a Lei.nº 9.958/2000, que alterou a redação 

do art.876 e acrescentou os arts.625-A a 625-H e 877-A à Consolidação das Leis do Trabalho. 

Referida Lei deu surgimento às Comissões de Conciliação Prévia – CCP, atendendo 

um anseio esperado por muitos operadores do Direito e trabalhadores, como forma de desafogar a 

Justiça do Trabalho do excessivo número de processos, bem como incentivar a solução 

extrajudicial e combater a cultura do demandismo, na medida em que  confere a estas Comissões 

a competência para promover a conciliação entre as partes de uma demanda trabalhista 

individual. 

Tais Comissões, quando existentes, terão por atribuição tentar a conciliação dos 

interesses das partes, sendo que, somente após essa tentativa, é que as partes poderão se socorrer 

do Poder Judiciário. Assim, com a efetivação desta norma, antes de acionar o Judiciário para 

promover a defesa de seus direitos, o trabalhador terá que submeter-se obrigatoriamente a uma 

tentativa de conciliação com seu empregador a ser realizada junto à Comissão de Conciliação 

Prévia. 
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É fora de dúvida a conveniência social de se incentivarem mecanismos idôneos de 

autocomposição dos dissídios, pelos quais os sujeitos estariam aptos a definir, pela livre 

disposição da própria vontade, a melhor sentença que lhes sirva ao interesse. Há nisto uma 

tendência internacional e uma reflexão já bastante sedimentada de sua importância, bastando citar 

a recomendação nº94 da OIT, que é de 1952. O momento histórico e cultural não permite 

apologia contra as fórmulas autocompositivas. 

Mas o que se põe em debate aqui não é a importância da nova lei, senão o limite em 

que se pode transitar para estimular os sujeitos à adoção de uma via não jurisdicional de solução 

dos dissídios. Até que ponto se pode caminhar nesse território, encontrando-se termo médio e 

racional entre a completa inação e a incondicional imputação de uma obrigatoriedade, onde se 

subtrai a liberdade de escolha, para a tentativa conciliatória e é isto que se deve aqui considerar. 

Desta forma, desde a sua promulgação até os dias atuais a Lei nº 9.958/00 vem sendo 

alvo de acaloradas discussões doutrinárias e de grande divergência jurisprudencial acerca de sua 

constitucionalidade. Debate-se primordialmente a constitucionalidade da exigência de 

exaurimento da via extrajudicial conciliatória como requisito inicial para o acesso ao Judiciário, 

exigência esta prevista no art.625-D que a referida lei introduziu na CLT. 

Ocorre que, com a instituição das Comissões de Conciliação Prévia, o direito de 

acesso ao judiciário teria ficado um pouco limitado, tendo em vista a obrigatoriedade imposta 

pela norma de ser indispensável submeter o dissídio trabalhista à comissão competente antes do 

ingresso na Justiça do Trabalho. Acontece que, com a medida, entendem alguns juristas que o 

direito de ação, assegurado pela Constituição Federal de 1998, encontra-se ameaçado e, por 

conseguinte, o direito de acesso ao poder judiciário também restaria prejudicado. Em detrimento 
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de tal posicionamento, há outros doutrinadores que afirmam que a exigência de submissão da 

demanda à CCP representa apenas mais um acréscimo nas condições da ação ou ainda, representa 

um mero pressuposto processual perfeitamente constitucional 

Face a este quadro de discussões doutrinárias e judiciais, tornou-se relevante saber se 

este novo procedimento de solução de conflitos trabalhistas, instituído por lei infraconstitucional, 

pode coexistir com a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, sem prejudicar o livre 

acesso a Justiça Laboral. Analisando-se, assim, a constitucionalidade da norma em comento. 

Metodologicamente o presente trabalho foi desenvolvido através de pesquisa 

bibliográfica em obras de autores que se dedicam ao assunto. Também foi utilizada a pesquisa 

jurisprudencial e documental, através de leis, normas, resoluções, portarias, assim como textos 

extraídos de revistas jurídicas e sites da Internet.  

Dividimos o presente trabalho de forma a proporcionar uma maior visualização e 

contextualização acerca dos fundamentos das correntes doutrinárias que discutem a exigência de 

esgotamento da via extrajudicial conciliatória para o acesso ao Judiciário. 

  Para entendermos o macro, iniciamos o estudo tratando da Comissão de Conciliação 

Prévia em si mesma considerada, como o primeiro capítulo, e em suas subdivisões falamos da sua 

competência, constituição, composição e os efeitos do termo de conciliação lavrado perante as 

mesmas.  O segundo capítulo trata especificamente da corrente doutrinária que entende por 

constitucional a submissão obrigatória da demanda à CCP antes do ajuizamento de ação judicial. 

Nele destacaremos tal obrigatoriedade como condição da ação, como condição de ação sui 

generis e como pressuposto processual. O terceiro capítulo descreve os fundamentos da corrente 

doutrinária que acredita ser inconstitucional a submissão obrigatória da demanda à CCP antes do 
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ajuizamento de ação judicial, com ênfase na questão da ofensa ao princípio do Juízo Natural e da 

incondicionalidade do direito de ação. Por fim apresentam-se algumas considerações acerca das 

explanações declinadas ao longo do trabalho. 
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2 COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA 

 

As comissões de Conciliação Prévia (CCP) são organismos de conciliação 

extrajudicial, de constituição facultativa, dentro das empresas ou grupo de empresas e dentro dos 

sindicatos patronais ou laborais. As comissões não têm nenhuma relação administrativa ou 

jurisdicional com o Ministério do Trabalho e Emprego ou com a Justiça do Trabalho. Também 

não estão subordinadas a qualquer registro ou reconhecimento de órgãos públicos. 

As CCP foram criadas com o objetivo de tentar conciliar os conflitos individuais de 

trabalho, sem a necessidade da intervenção ou homologação do Poder Judiciário assim aliviando 

a sobrecarga de processos na Justiça Trabalhista. 

A maioria das reclamações trabalhistas não é complexa, sendo que a ampla maioria 

delas resulta em acordo. A maior parte tem baixo valor, de modo que o custo do processo é mais 

elevado do que o valor postulado pelo empregado. Daí a necessidade de mecanismos alternativos 

de solução de conflitos trabalhistas, como as Comissões de Conciliação Prévia. 

 Disciplina o art. 625-A, caput: “As empresas e os sindicados podem instituir 

Comissões de Conciliação Prévia, de composição paritária, com representantes dos empregados e 

dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais de trabalho.” 

A utilização do verbo “poder” mostra que a instituição das Comissões de Conciliação 

Prévia não é obrigatória, ficando a critério das empresas e dos sindicatos optarem pela criação 

destas comissões conciliatória, como forma extrajudicial de soluções de conflitos individuais de 

trabalho. 

 



 

 

21  

 

Eduardo Gabriel Saad (2002, p. 428), Comenta: 

A lei não obriga os empregadores a organizar as CCP: trata-se de mera faculdade legal. 

Contrariados no seu desejo de organizar uma CCP, os empregados nada podem fazer, 

uma vez que a Justiça do Trabalho está impedida de exercer, na hipótese, seu poder 

normativo, pois a matéria é regulamentada por lei. É válida a recíproca: o empregador 

pretende instalar uma CCP, mas os empregados não aceitam. 

A comissão deverá ser constituída por representantes de empregados e empregadores, 

de forma paritária, atuando na conciliação dos conflitos individuais de trabalho. 

A norma trabalhista não menciona os conflitos coletivos de trabalho, já que o 

ordenamento jurídico constitucional já prevê as formas de autocomposição (convenção e acordo 

coletivo de trabalho – art. 7º, XXVI, CF), além de arbitragem facultativa (art. 114, § 1º, CF). 

As Comissões podem ser instituídas tanto no âmbito das empresas como nas 

entidades sindicais, havendo a possibilidade da constituição por grupos de empresas e sindicatos 

(art. 625-D, parágrafo único, Lei 9.958/2000). 

2.1 Constituição 

As Comissões de Conciliação Prévia podem ser constituídas de quatro modos, porém 

sempre observando a composição paritária dos representantes de empregados e de empregadores. 

Assim as Comissões podem ser constituídas no âmbito de uma só empresa (empresarial); no 

âmbito de mais de um a empresa (interempresarial), isto é, formada por grupos de empresas 

distintas ou do mesmo grupo econômico; no âmbito de um só sindicato (sindical) e no âmbito de 

mais de um sindicato (intersindical).  

Na empresa a comissão pode ser instituída por livre decisão patronal, sem qualquer 

contribuição sindical e em grupo de empresas aplicam-se as mesmas regras a que se submetem as 
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comissões na empresa, podendo, no entanto, envolver empresas do mesmo grupo econômico ou 

de atividades variadas. 

Através de uma interpretação literal do art. 625-B da CLT, conclui-se que os 

sindicatos não participam da constituição das comissões no âmbito das empresas ou dos grupos 

de empresas, uma vez que lhe parece ser atribuído tão somente a fiscalização da eleição dos 

representantes dos empregados. O contrário ocorre no art. 625-C da Consolidação, que prevê que 

a constituição da CCP no âmbito do Sindicato terá sua instituição definida em Convenção ou 

Acordo Coletivo. O que pressupõe o consentimento entre os empregadores e empregados 

A Lei não traz nada expresso sobre alguma participação do sindicato patronal no  

funcionamento da CCP instituídas nas empresas. O art. 625-B estabelece apenas critérios de 

composição das comissões, não fazendo referência quanto à sua criação.  Será que é suficiente 

um simples acordo entre a empresa e os trabalhadores, de forma direta e objetiva, sem a 

intervenção da entidade sindical que represente os trabalhadores? Entende-se que não. È 

necessária a intervenção da entidade sindical, representativa dos trabalhadores da referida 

empresa para que haja legalidade e respeito da comissão a ser constituída. É muito importante 

destacar que é inaceitável que as comissões, no âmbito das empresas ou grupo de empresas, 

sejam constituídas sem a participação do sindicato que representa os trabalhadores da empresa 

onde se vai instalar a comissão. Entendimento esse que deve ser robustamente defendido, visto 

que os trabalhadores, por serem a parte  mais  fraca  na  relação  de  emprego, teriam seus direitos 

facilmente lesados. 

Embora existam outras espécies de comissões, a de maior relevância, no que diz 

respeito aos objetivos a serem alcançados, é a comissão nas empresas, porque os representantes 
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são eleitos no local de trabalho pelos companheiros trabalhadores. Esses representantes são, na 

prática, os mais indicados, já que vivenciam os problemas nos locais de trabalho, têm melhores 

condições para buscar soluções adequadas e condizentes com a realidade e o desejo dos 

trabalhadores e do próprio empregador. 

2.1.1Constituição nos sindicatos 

A comissão sindical será constituída por consenso entre o sindicato profissional e 

uma ou várias empresas, mediante normas estabelecidas em acordo coletivo de trabalho. Sendo o 

acordo coletivo o que vai determinar as normas sobre tais comissões, como o número de 

representantes, a estabilidade, a eleição de membros, a permanência nos cargo de conciliador, o 

horário de funcionamento das comissões etc. 

A comissão intersindical também será constituída por decisão consensual entre 

patrões e empregados, da mesma forma que as comissões sindicais, apenas com diferença de 

abrangência. Nessa, os membros da comissão são os sindicatos profissionais e patronais, e sua 

atuação pode atingir a uma única ou várias categorias econômicas e profissionais. Tudo, mais 

uma vez, vai depender da disposição das partes. 

As comissões intersindicais, também, são de grande importância, já que os sindicatos 

profissionais devem ter o controle sobre as comissões para evitar que este instrumento legal 

converta-se em meios contrários aos interesses dos trabalhadores, como o que ocorre com as 

comissões criadas pelas empresas apenas para resolver seus problemas de passivo trabalhista. 

Outra preocupação diz respeito à formação  dos conciliadores eleitos pelos trabalhadores, que é 

realmente necessária para um melhor desenvolvimento na função que lhes é atribuída. 
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2.2 Composição 

O art. 625-A da CLT determina que as Comissões tenham composição paritária, com 

representantes de empregados e de empregadores, com a atribuição de tentar  conciliar  os 

conflitos individuais do trabalho. Nelas, deve ser preservada a igualdade de representação das 

categorias econômica e profissional. 

2.2.1 Composição nas empresas 

Nas empresas, as comissões serão compostas de no mínimo dois e no máximo dez 

membros, sendo a metade indicada pelo empregador e a outra metade eleita pelos empregados em 

escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato da categoria profissional, havendo tantos suplentes 

quantos forem os titulares, com mandato de um ano, seja para o titular como para o suplente 

permitida uma recondução
1
.  

Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, possuem a estabilidade no 

emprego, até um ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos termos da lei 

(art. 625-B, § 1º da CLT). O referido dispositivo não determina quanto ao termo inicial da 

estabilidade. A aquisição, em entendimento unânime pela doutrina, valendo-se da analogia, 

inicia-se a partir do registro da candidatura, assim como ocorre na CIPA e nos sindicatos, de 

acordo, respectivamente com o art. 10, II, “a”, das Disposições Transitórias da Constituição 

Federal e art. 8º, VIII, CF e art. 543, § 3º da CLT. A dispensa de um representante eleito, na 

qualidade de titular ou suplente, só é admissível em caso de falta grave, a qual deverá ser apurada 

em inquérito judicial,  como ocorre para o dirigente sindical – art. 543, § CLT. O representante 

dos empregados desenvolverá suas atividades normais na empresa, afastando-se de suas 

                                                 
1
 Art. 625-B, itens I, II e III. 
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atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo 

de trabalho efetivo o despendido nessa atividade (art. 625-B, § 2º, CLT).   

Acrescenta Vicente José de Malheiros da Fonseca (2000, on-line) que as reuniões  

ordinárias das Comissões de Conciliação Prévia sejam realizadas durante o expediente normal da  

empresa.  O trabalhador integrante da  Comissão,   na   qualidade  de   representante  dos 

empregados, não terá seu contrato de trabalho suspenso.  Prossegue suas atividades normais, 

excetuando-se os períodos em que esteja à disposição da Comissão Conciliatória. 

A lei 9.958/2000 não enumera outros requisitos que devam ser observados quanto a 

Comissão de Conciliação Prévia criada para atuação no âmbito da empresa. Como se percebe, a 

norma em destaque limita-se a determinar quantidade mínima e máxima de integrantes. A eleição 

para os representantes dos empregados, a indicação do empregador quanto aos seus, a duração do 

mandato, a estabilidade para os representantes dos empregados e os efeitos da participação deste 

membro na comissão e o seu contrato de trabalho. As normas dispostas são mínimas, nada de 

impor condições sobre lugar de instalação e funcionamento. E apesar de não trazer nenhum 

impedimento na participação do sindicato da categoria profissional no processo de constituição 

das Comissões de Conciliação no âmbito da empresa, também não determina a obrigatoriedade 

da participação deste. 

Assim entende Francisco Ferreira Jorge Neto (2000, on-line): 

As normas exigíveis são mínimas, nada dispondo sobre os demais critérios de 

constituição e funcionamento. Tal ponderação nos leva a corroborar a tese de que a 

origem da Comissão, cuja atuação seja no âmbito da empresa, necessita para sua 

validade a participação efetiva da entidade sindical, representativa dos empregados, não 

se justificando os entendimentos diretos entre trabalhadores e a empresa. 
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2.2.2 Composição nos sindicatos 

No âmbito sindical, sua composição e suas normas de funcionamento serão fruto da 

autonomia coletiva de vontade, porque a convenção ou acordo coletivo é que estabelecerão o 

número de conciliadores, a possibilidade ou não da garantia de emprego, o afastamento o ou não 

do conciliador das atividades normais na empresa ou outras regras não previstas para as 

Comissões no âmbito das empresas (art. 625-C da CLT). Assim, a Comissão a ser instituída no 

âmbito sindical, nas dependências deste, seja patronal ou profissional não  necessita  da  

observância  das  regras  previstas  no art. 625-B, observado, porém, a sua composição paritária 

(art. 625-A, caput). 

 Aplicam-se aos núcleos intersindicais de conciliação em funcionamento ou que 

vierem a ser criados, no que couber, as disposições previstas nos arts. 625-A e 625-H, desde que 

observados os princípios da paridade e da negociação coletiva em sua constituição (art. 625-H da 

CLT).  

2.3 Competência 

A competência das Comissões está delimitada no art. 625-A da CLT, que lhes dá a 

atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais de trabalho. Percebe-se que elas não têm a 

função de julgar, ou seja, de dizer o direito, de decidir como juiz ou árbitro, de proferir sentenças, 

mas apenas de tentar a conciliação e de resguardar o direito dos trabalhadores. 

A lei é bem clara em afirmar que a competência está delimitada apenas em tentar 

conciliar os conflitos individuais de trabalho, excluindo-se a possibilidade de conciliar conflitos 
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coletivos. As conciliações envolvendo conflitos coletivos continuam sendo da competência das 

entidades sindicais, assim como determina a Constituição Federal de 1988. 

As Comissões de Conciliação Prévia podem receber demandas com objetivo de tentar 

a conciliação de dissídios individuais trabalhistas ou de dissídios individuais plúrimos. No 

primeiro caso, a demanda é proposta por apenas um reclamante. No segundo, a demanda é 

formulada por mais de um trabalhador, havendo, neste caso, o litisconsórcio ativo, como 

estabelece o art. 842, da CLT. A norma não impede que sejam reclamadas várias empresas, na 

mesma demanda, formando-se, assim, o litisconsórcio passivo, como na hipótese de chamamento 

de empresas integrantes do mesmo grupo no caso de terceirização. 

Os conflitos individuais de trabalho que podem ser apreciados pelas Comissões de 

Conciliação Prévia não são apenas aqueles que envolvem empregados com contrato em vigor, 

porque, a lei não delimita a atuação deste modo. Como expresso na norma, têm as Comissões a 

atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais, surgidos entre empregador ou tomadores de 

serviços, como no caso da terceirização, e empregados com contrato em vigor e também aqueles 

cujo contrato de trabalho já se extinguiu. Sendo este quadro a realidade da Justiça do Trabalho 

onde, como é de conhecimento de todos os operadores do direito, o maior número de reclamações 

são de ex-empregados.  

Não aceitar este tipo de reclamação seria um afronta a um dos principais objetivos da 

lei, que foi o de dirimir o número assustador de demandas trabalhistas, portanto não teria sentido 

que a norma se aplicasse apenas aos trabalhadores com contrato em vigor, os quais não tem 

qualquer garantia de emprego, fato que inibe os empregados de reclamar seus direitos trabalhistas 

violados durante a vigência da relação de emprego, quer perante a Comissão de Conciliação, quer 
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diante da Justiça Laboral. Seria uma discriminação impedir que os trabalhadores sem contrato em 

vigor se submetessem à CCP, dado que , este é o momento em que eles mais precisam de uma 

proteção rápida para obtenção de seus direitos, que não é obtida com celeridade perante o 

Judiciário. Assim, fica claro que qualquer trabalhador pode ter sua reclamação a uma demanda 

perante a Comissão, se existente na localidade da prestação dos seus serviços, porque a lei não 

proíbe e não foi seu objetivo restringir a atuação das comissões. 

Quanto ao objeto, segundo nosso ordenamento jurídico, são transacionados pela 

comissão todas as demandas que envolvam interesse ou direitos disponíveis, passíveis de 

conciliação e de transação entre trabalhadores e empregados, excetuando-se os que envolvam 

interesse público. Para exemplificar, pode-se citar as demandas referentes à proteção e defesa do 

meio ambiente do trabalho, sobre salário mínimo, trabalho da criança e do adolescente, imposto 

de renda etc. Também fogem da competência das comissões as questões urgentes, como as que 

requeiram concessão de liminares e antecipação de tutela, por exemplo. Assim como estabelece o 

§ 3º do art. 625-D, da CLT, ao citar motivo relevante, cujo objetivo é evitar que pereçam, os 

direitos dos trabalhadores. 

Não se pode permitir que as comissões sejam utilizadas para atuar na defesa de 

interesses de empresários, causando prejuízos aos trabalhadores e a seus interesses. Para isso,  

faz-se necessária uma boa atuação dos representantes laborais nas CCP, evitando, desta forma, 

que este novo mecanismo de proteção aos trabalhadores se torne um empecilho para garantia dos 

seus direitos trabalhistas. 
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2.4 Procedimento 

 

Às Comissões, como dito anteriormente, compete a tentativa de solução de conflitos 

individuais de trabalho, já os conflitos coletivos são solucionados através de negociação coletiva, 

com efetiva participação dos sindicatos, anterior ao dissídio coletivo, conforme disposto nos 

parágrafos 1º e 2º do art. 114 da Constituição Federal
2
. 

Quanto instituída, a Comissão deverá ser provocada pelos interessados para tentar 

solucionar o conflito individual de trabalho. Assim, de acordo com o texto legal, surge a 

obrigatoriedade de submeter à lesão trabalhista à comissão competente, antes de procurar a 

Justiça do Trabalho. Havendo, na mesma localidade e para a mesma categoria, mais de uma 

Comissão, cabe ao interessado a faculdade de escolha, devendo a outra parte comparecer perante 

a comissão escolhida para a solução do conflito trabalhista. A lei também não estipula qualquer 

sanção ao empregador que se recusa a comparecer ao chamamento para tentar a conciliação 

perante o órgão conciliatório. O que a lei comina é tão somente a  ausência de submissão prévia 

da demanda trabalhista à Comissão de Conciliação, pois diante do não comparecimento de uma 

das partes à CCP, a única conseqüência prevista é o fornecimento de declaração de tentativa 

conciliatória frustrada.  Já em outros ordenamentos jurídicos estrangeiros prevê, para essa 

hipótese, uma sanção de natureza administrativa ou penal.  

 

                                                 
2
 Dispõe o art.114, §§1º e 2º da CF/88 que: 

§1º Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 

§2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum 

acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas 

as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. 
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Francisco Ferreira Jorge Neto (2000, on-line), que também repudia a ausência de 

qualquer das partes ao procedimento conciliatório, defende: 

Na medida em que a demanda trabalhista for submetida à Comissão de Conciliação 

Prévia, a parte contrária que não atender a um chamado para a conciliação deveria ser 

penalizada pela sua ausência. Nada impede que haja, nos instrumentos normativos que 

constituírem as referidas comissões, a fixação de uma multa para a parte que não 

responde ao convite para a conciliação. 

Deste modo, a ausência de cominação para aquele que se recusa a comparecer à CCP 

só beneficia o empregador, na medida em que o pagamento das verbas trabalhistas será protelado 

no tempo. Verifica-se esse benefício até mesmo quando a empresa em questão é a autora da ação, 

como nos casos de Ação de Consignação em Pagamento, onde se poderia verificar alguma 

espécie de punição à empresa-autora, como no caso de ver sua ação extinta sem julgamento de 

mérito por ausência de submissão prévia à Comissão de Conciliação. 

Ora, nestas ações judiciais, o empregador comumente oferece como pagamento dos 

direitos trabalhistas, valores muito inferiores àqueles efetivamente devidos ao obreiro. Esta 

situação acaba por subordinar o pagamento de verbas trabalhistas à finalização de processo 

judicial, cuja morosidade, infelizmente, é nossa velha conhecida.  

A demanda pode ser formulada durante a vigência ou após a extinção do contrato de 

trabalho. Contudo não cabe às partes transigir sobre coisa julgada derivada de processo da Justiça 

do Trabalho. Também é possível a conciliação perante as comissões no curso do processo 

judicial, desde que haja desistência da ação judicial devidamente homologada pelo juiz. 

A comissão pode ser provocada através de uma petição do trabalhador ou de um 

termo redigido por um de seus membros. Não é necessário que a petição ou o termo sejam 

acompanhados de documentos ou indicação de testemunhas, pois não prevê como fase instrutória 
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obrigatória. Assim como disciplina o art. 625-D, § 1º: “A demanda será formulada por escrito ou 

reduzida a termo por qualquer dos membros da comissão, sendo  entregue cópia datada e 

assinada pelo membro aos interessados”. 

Serão distribuídas cópias aos interessados, a comissão designará sessão, a ser 

realizada no prazo máximo de dez dias da data da provocação, para tentativa de conciliação, 

como dispõe o art. 625-F: “As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de dez dias para 

realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação do interessado”. Caso não 

haja a realização da sessão será fornecida, no último dia do prazo, a declaração de tentativa 

conciliatória frustrada. 

 Na sessão previamente designada, haverá a tentativa de conciliação entre as partes 

auxiliada pelo conciliador. Celebrado o acordo, lavra-se um termo, assinando as partes e os 

conciliadores, no qual deve constar, de forma clara e precisa, as parcelas e os direitos objeto da 

conciliação, os valores pagos ao trabalhador e o registro das pretensões a respeito da quais a 

composição não foi possível, visto que o texto legal admite a negociação parcial do objeto do 

conflito. Entretanto ressalta-se que o as parcelas transacionadas e expressas no termo de 

conciliação tem eficácia liberatória geral, afastando outras pretensões. Assim as ressalvas devem 

ser claramente mencionadas naquele. 

 O termo de conciliação vale como título executivo, de natureza extrajudicial, 

permitindo, por conseqüência, imediato ajuizamento de ação de execução, caso o acordo não seja 

cumprido na data estipulada. 

 Se não for alcançada a conciliação, será fornecida ao trabalhador e à empresa 

declaração da tentativa de conciliação frustrada com a descrição do seu objeto, a fim de 
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comprovar a negociação diante de uma eventual reclamação trabalhista. Quando do ajuizamento 

de uma demanda trabalhista, será necessário juntar á reclamação trabalhista o termo de 

conciliação.  

Em caso de motivo relevante que impossibilitou a análise do conflito trabalhista pela 

comissão de conciliação, será declinada na reclamação intentada perante a Justiça Trabalhista, 

cabendo ao juiz trabalhista analisar se aceita ou não a exposição de motivos que impediu o 

conflito trabalhista de ser analisado previamente pela comissão. 

Existem motivos que realmente impossibilitam a prévia apreciação da demanda pela 

comissão de conciliação. É o caso de matéria que envolva direitos indisponíveis, como discussão 

de direitos trabalhistas de ordem pública ou até mesmo sobre a existência de relação de emprego. 

Ainda pode se considerar motivo relevante, nos termos da lei em exame, o fato de as Comissões 

de Conciliação Prévia não conseguirem realizar a sessão de tentativa de conciliação no prazo de 

dez dias, a partir da reclamação, considerando o disposto no parágrafo único do art. 625-F, da 

CLT. Não se descarta razão política, em virtude de integrar facção adversária àquela que o 

representa junto às Comissões de Conciliação Prévia.  

Quando houver declinação de motivo relevante no petitório, caso o mesmo não for 

acatado pela Vara do Trabalho, que se possibilite, a parte interessada, o suprimento desta 

exigência e a sua comprovação nos autos, suspendendo o andamento do feito, nos termos do art. 

265, IV, b, do Código de Processo Civil. 

A partir da provocação da Comissão de Conciliação Prévia, ficará suspenso o prazo 

prescricional, recomeçando a fluir da tentativa frustrada de  conciliação ou  quando  ocorrer  o  

esgotamento do prazo de dez dias para o  procedimento. 
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2.4.1 Atuação dos advogados 

O texto legal informa que a participação de advogados na sessão de tentativa de 

conciliação não é obrigatória. Contudo, em hipótese alguma, poderá ser impedida ou obstada a 

participação do advogado, já que é direito do mesmo, munido de poderes especiais, ingressar 

livremente “em qualquer assembléia ou reunião de que participe ou possa participar o seu 

cliente”, conforme dispõe o art. 7º, inciso VI, alínea d, da lei n° 8.906/94. 

O advogado terá função importante para o desenvolvimento das comissões, desde que 

passe a entender que o ajuizamento de ações individuais ou a defesa de empregadores nessas 

ações, não é o mais importante. A orientação de empregados, de empregadores e de membros das 

comissões seria mais um serviço que traria bons frutos para os causídicos, além de permitir que 

as partes envolvidas na sessão conciliatória sejam bem informadas sobre seus direitos. 

É preciso romper os paradigmas e entender que o papel do advogado não ser restringe 

à atuação judicial, mas também, extrajudicialmente, na orientação preventiva e assessoria aos 

seus clientes. 

2.5 Efeitos da conciliação 

Dispõe o art. 625-E do Digesto Obreiro Consolidado 

Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou 

seu preposto e pelos membros da Comissão, fornecendo-se cópias às partes. 

Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia 

liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. 

 

Havendo acordo sobre o conteúdo da demanda proposta, haverá a elaboração de um 

termo de conciliação, que será assinado pelas partes envolvidas no processo conciliatório e pelos 

membros da comissão, sendo entregues cópias aos interessados. O termo conciliatório é título 

executivo extrajudicial e tem eficácia liberatória geral em relação ao objeto da demanda. 
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De acordo com a disposição normativa acima transcrita, a eficácia do termo de 

conciliação é liberatório geral, devendo as demais verbas e direitos não conciliados serem 

cuidadosamente ressalvadas, uma vez que o termo de conciliação adquire força de coisa julgada 

entre as partes, só sendo submetido a controle judicial por meio de ação anulatória
3
 ou nos 

embargos à execução do título extrajudicial decorrente do acordo. 

Pode acontecer que o empregado venha fazer acordo com o empregador, perante o 

órgão conciliatório, e não se lembre de ressalvar nenhum direito além das verbas previstas no 

termo de conciliação. Tal empregado, infelizmente, ficará impossibilitado de procurar a Justiça 

do Trabalho para pleitear o que se pactuou na Comissão sob pena de ser considerado litigante de 

má-fé. É que, de acordo com a Lei nº9.958/00 que instituiu o artigo supracitado, referido acordo é 

plenamente válido. 

Há quem entenda que a expressão adotada pelo legislador quanto à eficácia, nada 

mais representa do que o instituto de direito civil de quitação, e sendo assim, este instituto trata-

se meramente de ato jurídico. 

Ora, é do conhecimento de todos que qualquer ato jurídico submete-se ao controle 

judicial, quando eivado de vícios. No caso do termo de conciliação, quando se verificar alguma 

irregularidade, será facilmente atacado por ação anulatória e embargos à execução. 

 

                                                 
3
A Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais, consiste numa ação de conhecimento de natureza constitutivo-

negativa que tem por objetivo a declaração de nulidade de cláusulas estabelecidas em Convenção Coletiva, acordo 

coletivo de trabalho ou mesmo em contratos individuais de trabalho, que violem as liberdades individuais ou 

coletivas, ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores (art.83, IV da LC 75/93). 
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Importante salientar que, diferentemente da orientação disposta no art.625-D, 

parágrafo único celetista, o § 2º do art. 477 do Digesto Obreiro Consolidado estabelece que: 

O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de 

dissolução do contrato de trabalho, deve ter especificado a natureza de cada parcela paga 

ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente 

às mesmas parcelas. 

Observe que a eficácia liberatória prevista no art.477, §2º da CLT, restringe-se às 

parcelas expressamente consignadas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, não 

conferindo quitação a outras parcelas que não estejam claramente dispostas no recibo. 

Também sobre o mesmo assunto, tem-se jurisprudência dos tribunais trabalhistas 

consubstanciada na Súmula 330, do TST, assim disposto: 

A quitação passada pelo empregado, com assistência de Entidade Sindical de sua 

categoria, ao empregador, com a observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do 

art. 477 da Consolidação das leis do Trabalho, tem eficácia liberatória geral em relação 

as parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e 

especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. 

A lei 9.958/2000 deve ser interpretada à luz da jurisprudência de valores e de 

valorização do trabalhador, não sendo permitido estabelecer valores que afronte os princípios 

informadores do Direito do Trabalho, como o protetivo e o da irrenunciabilidade. Portanto, a 

inversão da norma, afirmando uma eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas 

expressamente ressalvadas, não pode ter nenhuma validade jurídica, devendo ser declarada 

inconstitucional. Assim, alógica impele que  a leitura desse dispositivo (CLT, art. 625-D, 

parágrafo único) deve ser exatamente o contrário: o termo de conciliação tem eficácia liberatória 

geral somente quanto às parcelas negociadas e quitadas expressamente. 

Existe uma diferença fundamental em relação ao problema da quitação de verbas 

rescisórias nos termos do art. 477, § 2º da CLT e Enunciado 330 do TST. É que, quando do 
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pagamento das verbas rescisórias perante o sindicato ou a delegacia regional do trabalho, não há 

nenhuma negociação entre empregado e empregador, mas apenas o pagamento pela empresa, 

daquilo que entende ser devido ao empregado, justificando, maiores cuidados apenas quanto aos 

efeitos liberatórios do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), que só podem atingir 

os valores pagos e discriminados. O contrário ocorre com o termo de conciliação perante os 

órgãos conciliadores, os quais têm outra característica em face da negociação feita entre patrões e 

empregados, com a assistência dos seus representantes e de advogados, se assim o quiserem, 

quando o trabalhador não é obrigado a aceitar o acordo. Porém, aceitando-o, tem que estar ciente 

de que tal ajuste, quanto à parcela negociada, e somente quanto a esta, tem efeito liberatório 

geral. 

Nos termos do art. 876 da CLT, são considerados títulos executivos trabalhistas as 

decisões judiciais, os acordos homologados pela Justiça do Trabalho, os termos de conciliação 

celebrados perante as Comissões de Conciliação Prévia e os termos de ajuste de conduta firmados 

junto ao Ministério Público do Trabalho. A execução dos títulos judiciais e extrajudiciais cabe a 

Justiça do Trabalho, sendo competente para processar e julgar as Varas da Justiça do Trabalho 

que atuar no processo de conhecimento relativo à matéria objeto da demanda junto ao órgão 

extrajudicial. 
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3 A FACE CONSTITUCIONAL DA SUBMISSÃO OBRIGATÓRIA 

DA DEMANDA TRABALHISTA ÀS COMISSÕES DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA PARA POSTERIOR ACESSO AO 

JUDICIÁRIO  

Embora as Comissões de Conciliação Prévia fossem um reclamo antigo da doutrina 

como meio extrajudicial alternativo para solução dos conflitos trabalhistas, a instituição das 

mesmas através da Lei nº9.958/00, veio cercada de polêmica jurídica sobre a constitucionalidade 

ou não da imposição legal de submissão prévia do litígio às referidas comissões para, só então 

poder acionar o Judiciário. 

Em síntese, segundo a L.9958/00, que acrescentou os arts. 625-A  a 625-H na 

Consolidação das Leis do Trabalho, onde houverem sido instituídas as Comissões de Conciliação 

Prévia - CCPs (seja no âmbito empresarial ou sindical), necessariamente de composição paritária 

entre empregados e empregadores, estas constituirão órgão inicial de apreciação de demandas 

trabalhistas, tendo competência para solucioná-las de modo conciliatório, ou seja, sem juízo 

decisório quanto à legitimidade e legalidade da pretensão dos litigantes, sendo que em caso de 

conciliação o termo lavrado terá eficácia de título executivo extrajudicial, executável perante o 

juiz do trabalho que teria competência para apreciar a reclamatória. Somente no caso de 

frustração da tentativa conciliatória ou de impossibilidade de observância de tal procedimento, 

ambas devidamente justificadas, é que estaria autorizada a proposição da demanda trabalhista 

perante a Justiça do Trabalho. 
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Assim, para os defensores da constitucionalidade da legislação em comento, o 

legislador infraconstitucional não criou letra morta quando alterou e acrescentou artigos à CLT, 

em especial atenção ao art.625-D celetista, a seguir transcrito: 

Art. 625-D 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 no Sindicato da categoria. 

De acordo com a o entendimento dos defensores da constitucionalidade de 

supracitado artigo, a Lei 9.958/00 apenas estabeleceu a obrigação de vencer-se a esfera 

extrajudicial de negociação para viabilizar a apreciação da reclamação pela Justiça do Trabalho. 

Semelhante exigência resta prevista na própria CF/88, onde seu art 114 §2º, dispõe 

que apenas após frustrada a negociação coletiva é que se faculta ao interessado o ajuizamento de 

dissídio coletivo, e apesar disto não se suscitou conflito entre dispositivos legais o que 

comprovaria que este direito de ação não é absoluto uma vez que referido dispositivo 

constitucional condiciona a propositura do dissídio coletivo à prévia negociação ou arbitragem: 

Nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que o exaurimento das 

tratativas negociais é requisito indispensável à propositura da ação coletiva
4
. 

Em conformidade com entendimento constitucional supra, afirma-se que a CF/88, ao 

reproduzir princípio inserto em Constituições anteriores, garantiu acesso ao judiciário ao 

estabelecer que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito 

(art.5º, XXXV). Ora, é fato que tal dispositivo trata-se de um dos postulados do Estado 

Democrático de Direito e, como o ordenamento jurídico é um edifício sistematicamente 

concebido, um texto deve ser estudado em confronto com outros, pautando-se por uma 

interpretação que não venha a conflitar como sistema normativo estabelecido.  

                                                 
4
 STF. Ag. 166962-4 – Rel.: Min. Carlos Velloso, 2ª Turma. Decisão 30/04/96. DJ 1 de 30/08/96, p.30.607. 
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Partindo-se deste fundamento, a outro entendimento não se pode chegar que não ao 

de que o art.5º, XXXV da CF/88 significa que  lei alguma poderá auto-excluir-se da apreciação 

do Poder Judiciário quanto à sua constitucionalidade, nem poderá dizer que ela seja invocável 

pelos interessados perante o Poder Judiciário pela resolução das controvérsias que surjam da sua 

aplicação. 

Logo, poder-se-ia afirmar que, apesar de ser assegurado na Norma Ápice, o acesso à 

Justiça segue disciplina traçada por normas infraconstitucionais, as quais estabelecem as 

condições e os pressupostos necessários ao conhecimento de determinada demanda pelos órgãos 

jurisdicionais.  

Com espeque nos argumentos acima delineados, pode-se afirmar que a pretensa 

inconstitucionalidade vislumbrada por alguns, na obrigatoriedade da passagem prévia da 

demanda perante a comissão de conciliação, não tem qualquer procedência, uma vez que as 

comissões não constituem óbice de acesso ao Judiciário, assegurado pelo art.5º, XXXV, da 

Constituição Federal, na medida em que a comissão deve dar resposta à demanda em 10 dias
5
, o 

que, de forma alguma, representa óbice ao acesso ao Judiciário.  

Importante relembrar que STF entendeu constitucional questão análoga da submissão 

do postulante de benefício, a comunicar o INSS a ocorrência de acidente, antes de ir à postulação 

judicial. 
6
 

Pode-se argumentar ainda que o §1º do art.217 da Constituição de 1988
7
 só admite a 

propositura de ação perante o Poder Judiciário questionando a disciplina e as competições 

                                                 
5
 Art.625-F da CLT.  

6
 RE 144.840-SP, Rel.Min.Moreira Alves, julgado em 02/04/96, informativo nº25 do STF. 
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desportivas após esgotarem as instâncias da Justiça desportiva, que terá o prazo máximo de 

sessenta dias, contados da instauração do processo, para proferir decisão final (art.267, §2º da 

CF/88). Somente após transcorrido o prazo de sessenta dias para a justiça desportiva proferir 

decisão final, será possível a propositura de ação perante a Justiça Comum. Tal previsão 

normativa guarda profunda similitude com a regra insculpida no art. 625-F da CLT, que 

estabelece prazo para a tentativa de conciliação entre o trabalhador e o empregador ou o preposto 

deste. Da mesma forma, depois de caso transcorrido referido lapso temporal sem a realização de 

conciliação, será fornecida ao obreiro, declaração comprovando o pedido de tentativa de 

conciliação frustrada, para somente então ser lhe possível o ajuizamento de eventual reclamação 

trabalhista. 

Ora, se Lex non est textus, sede contextus, o art.5º,incisos XXXIV,alínea a
8
 e XXXV 

e o art.217, §1º, Carta Republicana de 1988 tem que ser interpretados de forma unitária, caso 

contrário chegaremos à conclusão absurda de que na própria Constituição há norma 

inconstitucional.  

Mister ressaltar ainda, o magistério do ilustre Juiz da 10ª Vara do Trabalho, Sr. 

Emmanuel Teófilo Furtado (2000, p.98), verbis: 

Há de se deduzir, outrossim, que a chegada do autor à Justiça do Trabalho sem a 

comprovação de que previamente buscou a conciliação extrajudicial por intermédio da 

comissão competente é caso de arquivamento da reclamação, com escora na presente lei 

e no artigo 283 do Código de Processo Civil, uma vez que tal documento comprobatório 

da prévia tentativa de acordo extrajudicial passa a ser considerado, na dicção do 

mencionado artigo da lei adjetiva civil, documento indispensável para a propositura da 

ação, propiciando a sua não apresentação o indeferimento da petição inicial.  

                                                                                                                                                              
7
 O art.217,§1º da CF/88 dispõe que “O poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 

desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei”. 
8
 Dispõe o art.5º, XXXIV, “São a todos assegurados,independentemente do pagamento de taxas: a)o direito de 

petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder”. 
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Relevante também o posicionamento de Luiz Arthur de Moura (2001, on-line) 

segundo o qual “deve o juiz, na dúvida, reconhecer a constitucionalidade de lei, ou seja, deve o 

magistrado sempre partir da premissa de que o legislador, ao inovar o universo jurídico, 

prestigiou a ordem constitucional em vigor” dado que a declaração de inconstitucionalidade de 

uma lei é ato sempre traumático na medida em que interfere na estabilidade e segurança das 

relações sociais. 

Portanto, consoante a corrente doutrinária que concebe como constitucional a 

imposição legal de submissão prévia do litígio às referidas comissões para posterior ingresso no 

Judiciário, desde que não traduza requisito impossível de ser alcançado, a instituição de regras 

procedimentais, inerentes ao conhecimento de determinada demanda, não encerra 

inconstitucionalidade, porquanto, em linhas gerais, não há vedação de acesso ao Poder Judiciário. 

Na legislação em apreço a submissão do conflito à CCP não caracterizaria condição ou 

pressuposto inatingível, até mesmo porque a constituição dessas comissões não é obrigatória. 

Ademais a norma contida no art.114 da CF, não exclui a criação de mecanismos extrajudiciais de 

conciliação. Sob tal ótica, portanto, o requisito imposto pela nova legislação é válido.   

3.1 O esgotamento da via extrajudicial como condição da ação 

Dentre os defensores da constitucionalidade da exigência de prévia submissão da 

demanda trabalhista à apreciação das CCPs, pode-se destacar aqueles que entendem tal exigência 

como espécie de condição da ação.  

De acordo com tal posicionamento, imprescindível se faz que vislumbremos o direito 

de ação sob dois ângulos: na esfera constitucional e na esfera infraconstitucional. Somente assim 

poderíamos perceber que o art.5º, XXXIV, “a” e XXXV da Carta Magna garantem o direito de 
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ação, mas não de forma absoluta, porque as condições da ação são estabelecidas pela lei 

ordinária, não havendo, portanto, inconstitucionalidade no art.625-D da CLT, o qual criou mais 

uma condição da ação, qual seja, a tentativa de conciliação.   

 Segundo os partidários desta tese, o art.5º, inciso XXXV da CF/88 garante a todos o 

direito de ação, mas não exime a parte de observar as regras processuais pertinentes a cada 

procedimento. Assim, se o dispositivo consolidado determina que todas as demandas sejam 

submetidas à Comissão de Conciliação Prévia, a qual fornecerá declaração de tentativa 

conciliatória frustrada, evidentemente que o legislador criou uma condição para o ingresso em 

juízo e determinou qual o documento hábil para prová-lo. 

Sobre o tema em apreço, o Prof. Sérgio Pinto Martins(2002, p.37) faz a seguinte 

observação:  

Nota-se que o procedimento instituído representa condição da ação para o ajuizamento 

da reclamação trabalhista. Reza o inciso V do art.267 do CPC que o processo é extinto 

sem julgamento do mérito quando não concorrer com qualquer das condições da ação. 

Consoante tal concepção, 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.5ºda 

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. 

Acrescentando-se a esses argumentos os comentários da Profª. Ada Pellegrini 

Grinover (2000, p.68), o procedimento estabelecido pela Lei 9.958/00 não é gravado de 

inconstitucionalidade, dado que:  
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A proposta que estabelece a tentativa obrigatória da conciliação prévia, que não contraria o 

inciso XXXV, do art.5º da CF, pois o direito de ação não é absoluto, sujeitando-se a condições 

(as condições da ação), a serem estabelecidas pelo legislador. 

É bom lembrar que a Itália possui exigência semelhante a prevista no art.625-D da 

CLT, para empregados de ferrovias, estradas e linhas de navegação. Antes de propor medida 

judicial, deve o trabalhador formular diretamente sua reclamação à empresa, podendo ajuizar a 

ação somente depois de decidida a reclamação ou ultrapassado o prazo de 30 dias. A 

inconstitucionalidade dessa exigência, chamada jurisdição condicionada, já foi suscitada perante 

a Corte Constitucional Italiana, pois o art.24.1 da Constituição desse país prevê que “todos 

podem demandar em juízo para a tutela de seus próprios direitos e interesses legítimos” e o art.25 

dispõe que “ninguém poderá ser privado do juiz natural pré-constituído por lei”. 

A Corte Constitucional Italiana afastou a inconstitucionalidade, dizendo que o 

legislador ordinário tem a prerrogativa de diferir no tempo a acionabilidade da pretensão, desde 

que não torne difícil ou impossível o exercício do direito de ação. Também na França, exige-se a 

tentativa prévia de conciliação, sob pena de não ser recebida a demanda nos tribunais de 1ª 

instância, como se infere do art.48 do CPC. 

Logo, consoante o arrazoado acima, as técnicas de conciliação prévia, à semelhança 

do que já ocorre nos processos de dissídio coletivo, constituiriam pré-requisito da ação, 

inspirando-se, é claro, em exigências de economia processual. Ademais, urge salientar o 

posicionamento de Alice Monteiro de Barros (2005, p.194) ao afirmar o que segue:  

[...] a conciliação prévia não retira da Justiça do Trabalho a apreciação de qualquer lesão 

ou ameaça de lesão a direito, mas apenas difere no tempo a acionabilidade, ficando 

afastada a inconstitucionalidade ou afronta ao art.5º, inciso XXXV, da Constituição da 

República de 1988.   
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Segundo essa corrente, a obrigatoriedade da tentativa de conciliação prévia jamais 

poderia enquadrar-se como pressuposto processual, uma vez que pressupostos processuais são 

requisitos que devem existir ou não existir, como no exemplo dos pressupostos processuais 

negativos
9
, para que o processo se constitua validamente. A ausência de submissão da demanda à 

comissão de conciliação prévia não impede que a relação processual se instaure e tenha 

desenvolvimento regular. O que ocorre, na verdade, é que a inobservância desse requisito 

impossibilita a apreciação do mérito da causa. Esse fato transporta a questão para o âmbito das 

prejudiciais de mérito da causa, qual sejam, as condições da ação, já se tendo, nesse momento, 

transposto a sede das preliminares, ou seja, dos pressupostos processuais. 

Com relação ao argumento de que o pressuposto processual emergiria do fato da lei 

exigir que a petição inicial se faça acompanhar dos documentos comprobatórios da passagem 

pela comissão de conciliação prévia( CLT, art.625-D, §2º), ou nela haja declaração do motivo 

relevante que impossibilitou a observância da submissão da demanda à comissão( CLT, art.625-

D, §3º). Pode-se contra-argumentar que pressupostos processuais de validade não são os 

requisitos da petição inicial, mas sim, a petição inicial apta. A ausência de um dos requisitos da 

petição inicial a torna inapta, e é pelo motivo da inaptidão da petição inicial que o processo é 

extinto sem julgamento de mérito( CPC, arts.267, IV e 295, inc.VI). A exigência legal quanto aos 

requisitos da petição inicial (CPC, artigo 282 e CLT, arts. 840 e 852-B) aí incluídos os 

documentos que devem instruí-la(CPC, art.283 e CLT, arts.787 e 6285-D, §2º, in fine), não 

constitui pressuposto processual destacado, uma vez que se contém no âmbito de petição inicial 

apta. 

                                                 
9
 Além dos pressupostos processuais de existência e validade, que devem estar presentes, em cada caso concreto, sob 

pena de inexistência ou invalidade da relação jurídica processual, há também os chamados pressupostos processuais 

negativos, que se situam fora da ralação jurídica processual que se esteja analisando, por isso que são também 

chamados pressupostos extrínsecos ou exteriores. São eles: litispendência e coisa julgada. 
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Com os argumentos acima, esses nobres jurisconsultos sustentam a 

constitucionalidade da Lei 9.958/00, que institui as Comissões de Conciliação Prévia, criando 

assim mais uma condição do exercício do direito de ação, posto que, as condições da ação, 

segundo tais doutrinadores, não são apenas aquelas relacionadas no compêndio processual civil, 

quais sejam, a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual; 

pois tal determinação legal não é exaustiva, e sim exemplificativa, ficando claro que a lei 

infraconstitucional poderá estabelecer outras condições para o exercício do direito de ação, como 

o fez a Lei 9.958/00. 

Em virtude desse tema ser ainda recente e face à divergência doutrinária apontada, a 

jurisprudência ainda não chegou a um consenso, podendo ser encontradas decisões em vários 

sentidos. Assim, para melhor compreensão das correntes doutrinárias existentes, a seguir 

colacionamos somente decisões que seguem a entendimento neste tópico relatado, possibilitando, 

portanto, uma visualização prática acerca do tema em comento. 

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA – DEMANDA TRABALHISTA – 

SUBMISSÃO- OBRIGATORIEDADE. 1. A Lei 9.958/00, ao introduzir o artigo 625-D 

na CLT, elevou à condição da ação a submissão de demanda trabalhista às Comissões de 

Conciliação Prévia. Não se pode perder de vista que, conquanto não haja previsão 

expressa de sanção para a inobservância da norma caso instalada Comissão na 

localidade, a dicção legal é imperativa: a demanda será submetida à Comissão que, de 

resto, é qualificada como prévia. Ademais, patente o escopo da lei de implantar a 

Comissão como mecanismo alternativo. Destinado a evitar tanto quanto possível, a 

judicialização da lide trabalhista. 2. Tudo conduz, pois, à convicção de que a invocação 

da Comissão de Conciliação Prévia é obrigatória, salvo para a Administração Pública, 

razão pela qual a ausência de provocação da Comissão, instituída no âmbito da empresa 

ou do sindicato, anteriormente à propositura da ação, enseja a extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, por falta de interesse de agir.(art.267,VI do CPC). 3. Recurso de 

Revista conhecido e provido(TST- 1ª.T- Proc. RR 50957/2002-900-02-00-Rel. Min. 

João DJ 19.11.2004). 

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.5º, XXXV, DA CF. O art. 5º, XXXV, 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 
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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 constitui 

negativa de acesso à Justiça, uma vez que não obsta o direito de ação. Trata-se 

delimitação temporária do exercício do 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 conhecido e provido(TST- 4ª T.- Proc RR 96742/2003-90-04-00 – Rel 

Min. Milton de Moura França- DJ 08.10.2004). 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA- 

SUBMISSÃO DO LITÍGIO – CARÊNCIA DE AÇÃO. Evidenciada a divergência 

jurisprudencial, o provimento do apelo, no tópico, é medida que se impõe. Agravo de 

Instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA – COMISSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA – SUBMISSÃO DO LITÍGIO- CARÊNCIA DE AÇÃO. 

Entende esta Corte Superior que, uma vez existentes as Comissões de Conciliação 

Prévia, instaladas no âmbito da empresas ou dos sindicatos, o trabalhador que ingressar 

diretamente com a ação trabalhista, sem antes submeter o conflito a essas comissões, 

deverá ter o processo extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267,VI do 

CPC. Assim, ressalvado  o meu posicionamento em sentido contrário, nego provimento 

ao recurso de revista” (TST- 3ª T.- Proc. RR 1016/2001-009-04-40 – Rel. Juiz 

convocado Cláudio Couce de Menezes – DJ 25.02.2005). 

 

De acordo com tais afirmações, há que se considerar que a instituição das comissões 

de conciliação prévia poderá ser facultativa, contudo, uma vez instituída, deve a demanda 

trabalhista ser submetida à mesma, como cumprimento a uma das condições da ação. 

 

3.1.1 O esgotamento da via extrajudicial como condição de ação sui generis 

Apesar de minoritário, sobreleva-se relembrar o posicionamento daqueles que 

sustentam que a exigência de que a demanda laboral primeiro passe pela comissão de conciliação 

prévia é uma condição da ação sui generis, gerando os mesmos efeitos que as condições de ação 

clássicas, tais como, a legitimidade da parte, o interesse de agir e a possibilidade jurídica do 

pedido.  
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Segundo Arnaldo Süssekind, (2005, p.1386) “a mera tentativa de conciliação, 

obrigatoriamente prévia à instalação da lide, como condição específica da ação trabalhista, se 

revela providência auspiciosa.” 

As condições da ação podem ser genéricas ou clássicas, e específicas ou sui generis. 

As primeiras são comuns a todas as ações e estão previstas no art.267, VI do CPC. Já as 

condições de ação sui generis são peculiares a cada tipo de ação. Por esta forma, assim como a 

negociação coletiva é pressuposto específico do Dissídio Coletivo, o exaurimento prévio da via 

conciliatória, onde instituída a Comissão, seria requisito particular da ação trabalhista individual 

ou plúrima. 

Tal entendimento, muito provavelmente, é fruto da redação original do Projeto de Lei 

nº4.694/98, que entabulava: “os conflitos individuais do trabalho entre empregado e empregador 

serão submetidos, previamente, à Comissão de Conciliação Prévia, como condição para o 

ajuizamento da ação”(art.836-C). Contudo, há quem entenda que a exigência de passagem da 

demanda pela comissão de conciliação prévia não é condição da ação específica, inserindo-se, 

assim, no conceito de interesse de agir. 

Nesse sentido, Valentim Carrion (2001, p.460), conclui “não tratar-se de pressuposto 

processual, mas de  condição da ação trabalhista, já que inobservado esse requisito, faltaria 

interesse de agir”. 

No que pese a clareza dos argumentos acima delineados, a ampla maioria da corrente 

constitucionalista infere não se tratar de violação à Constituição, mas sim uma mera condição 

genérica da ação, surgindo o interesse de agir, somente a partir de quando tentada a conciliação. 

À vista disso, a não-satisfação da referida condição importaria carência da ação por ausência de 
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interesse processual, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art.267, 

VI, do CPC. 

Portanto esses doutrinadores concluem com clareza que não se trata aqui nem de 

pressuposto processual, nem de nova condição específica da ação, mas mero interesse de agir já 

contemplado como uma das três clássicas condições previstas no CPC. 

3.2 O esgotamento da via extrajudicial como pressuposto processual 

Dentre os que defendem a constitucionalidade da  obrigatoriedade do esgotamento da 

via extrajudicial para ingresso no Judiciário, há ainda aqueles que defendem não tratar-se tal 

exigência de condição da ação, mas sim de pressuposto processual. 

Para esta corrente doutrinária, a obrigatoriedade de tentativa de conciliação prévia é, 

na verdade, pressuposto processual, matéria concernente às regras de direito processual e que  

não se atrita com o direito de ação assegurado constitucionalmente, tampouco com as condições 

da ação, pois estas encontram-se declinadas no art.267, inciso VI do CPC. 

Destarte, referida exigência constituir-se-ia pressuposto processual, pois 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, o que se configura como  

pressuposto processual para o ajuizamento de ação trabalhista, caso não seja bem sucedida a 

conciliação. 

Ora, de acordo com o entendimento ora explanado, não se poderia supor que uma 

nova condição da ação tenha sido criada, pois enquanto os pressupostos processuais são 

requisitos de formação do processo, sua estrutura formal, as condições de ação são requisitos da 



 

 

49  

 

pretensão válida, e a pretensão é válida sempre que for possível ao Juiz o provimento de mérito, 

seja de acolhimento ou de rejeição. Porquanto as condições da ação não se confundiriam com as 

condições de acesso ao judiciário, até mesmo porque o interesse de agir já surge no momento da 

violação do direito material. 

Oportuno relembrar que a relação processual é constituída por iniciativa de quem 

provoca a manifestação do Judiciário, e se desenvolve com a realização de atos pelos que a 

integram, até que se obtenha a prestação jurisdicional.Assim, não estando presentes os requisitos 

legais para que o processo seja instaurado e prossiga até o seu final, de forma regular, a lei prevê 

a conseqüência, qual seja a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Ademais, como instrumento da Jurisdição, o processo encerra a relação processual 

que, para a garantia da prestação jurisdicional perfeita, há que se desenvolver conforme os 

princípios e normas legais que o regem. Entretanto, há circunstâncias extrínsecas à relação 

processual que impedem ou podem impedir sua constituição, sendo pressuposto de formação da 

relação processual a inexistência de fatos impeditivos. 

No art.625-D do Digesto Obreiro Consolidado há um fato impeditivo para a formação 

da relação processual e que impede a constituição válida do processo, qual seja, a ausência de 

comprovação da tentativa de conciliação prévia, circunstância extrínseca e condição  sine qua 

non para que a pretensão seja colocada à apreciação do órgão jurisdicional. 

Logo, pode-se afirmar que a exigência instituída pela L. 9.958/00 de submissão 

prévia e obrigatória do conflito trabalhista à CCP é compatível com o art.5º, XXXV da CF, 

configurando-se como pressuposto processual para formação válida da reclamação trabalhista, eis 
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que, embora garantido o direito de ação, este não eximiria aos litigantes o dever de observar as 

regras processuais relativas a cada procedimento. 

De outra sorte, o enquadramento da exigência como pressuposto processual seria 

mais acertado, uma vez que a ausência de submissão prévia à via extrajudicial constituiria fato 

impeditivo da formação válida e regular do processo trabalhista, causando-lhe a extinção sem 

julgamento do mérito nos termos do art.267, IV do CPC c/c o art.769 da CLT
10

. 

Também não se pode dizer que falta interesse processual ao empregado que não se 

dirigiu à Comissão de Conciliação, porque o interesse processual ou interesse de agir, a que 

corresponde o interesse de agir na terminologia do CPC/39, surge exatamente quando a satisfação 

creditícia é resistida ou desatendida. Em outras palavras, somente tem interesse de agir quem tem 

interesse em exigir, e interesse em exigir significa posição favorável que o sujeito revela em 

relação ao objeto da pretensão, ou seja, o direito lesado. Se o empregado tem essa posição 

favorável em relação ao objeto da demanda para dirigir-se à Comissão de Conciliação, ele tem-na 

para ir à Juízo.  

Portanto, estará presente o interesse processual sempre que o titular do direito lesado 

se apresentar impotente para obter, ele mesmo, a satisfação do crédito, vislumbrando-se aqui a 

necessidade e utilidade da intervenção do juiz.  

Apreciando o assunto, o TRT-SP tem decidido reiteradamente que a tentativa de 

conciliação em Comissão de Conciliação Prévia não se traduz em condição da ação. A lei 

9.958/00 que deu redação ao artigo 625-D da CLT em nenhum momento fixa penalidade ao 

                                                 
10

 Dispõe o art.769 da CLT “Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito 

processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título.” 
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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 5º, 

XXXV da Constituição Federal, sendo inadmissível através de lei ordinária a afronta ao referido 

mandamento constitucional
11

. 

Como já dito alhures, a jurisprudência ainda não está pacificada, podendo ser 

encontradas decisões em vários sentidos. A seguir, para efeito didáticos, transcrevemos somente 

decisões que seguem a entendimento aqui relatado, possibilitando uma maior visualização prática 

acerca do tema em comento. 

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 

– CARÊNCIA DE AÇÃO- AUSÊNCIA DE PRÉVIA SUBMISSÃO DA DEMANDA À 

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 625-D DA 

CLT. O disposto no artigo 625-D da CLT conduz ao entendimento de que a submissão 

prévia da demanda à Comissão de Conciliação represente verdadeiro pressuposto de 

constituição e validade do processo trabalhista, tal é o expresso comando da lei. E isto 

não representa qualquer ofensa ao inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da 

República, uma vez que o direito de ação não é absoluto, ao contrário, pois submete-se a 

determinados pressupostos e condições previstos na lei processual. No caso, a Comissão 

de Conciliação Prévia, quando existente na localidade da prestação de serviços, constitui 

um pressuposto a ser cumprido por aquele que busca o acertamento de direitos no 

âmbito da justiça do Trabalho, sob pena de ser julgado extinto o processo sem 

julgamento do mérito, na forma do artigo 267,IV, do CPC. Recurso de revista conhecido 

e parcialmente provido”(TST – 5ª T. – Proc. RR 1005/2002-086-15-00 – Rela. Ministra 

Rosita de Nazaré Sidrim Nassar – DJ  22.10.2004). 

 

AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA DEMANDA À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 

PRÉVIA- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO- FALTA 

DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – VIOLAÇÃO  DO ARTIGO 625-D DA CLT. A 

submissão da demanda à Comissão de Conciliação Prévia não constitui mera faculdade 

da parte reclamante. Trata-se de imposição da Lei. N.9.958/2000, que incluiu o artigo 

625-D na Consolidação das Leis do Trabalho, dispondo que a submissão da demanda à 

referida comissão representa verdadeiro pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo. Recurso de revista conhecido e provido” (TST – 3.ª T. 

Proc. RR 54323/2002-902-02-00 – Rela. Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi – DJ 

10.12.2004). 
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 TRT/SP 20010405644 RSAc. 03ªT. 20010749343, DOE 27/11/2001. Rel. Marcelo Freire Gonçalves. 
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Todavia, em que pese toda a clareza dos argumentos declinados no presente capítulo, 

há quem entenda de modo diverso.  Afinal, tomando-se por empréstimo as palavras de 

Soibelman, “se todos os operadores do direito entendessem, de forma pacífica o que se diz, não 

teríamos a ciência do direito”, ou seja, não se teria as calorosas discussões acerca de algum tema, 

como é o caso das CCPs. Assim, no próximo tópico passaremos a analisar os aspectos 

inconstitucionais da obrigatoriedade da submissão da demanda trabalhista à Comissão de 

Conciliação Prévia. 
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4 A FACE INCONSTITUCIONAL DA SUBMISSÃO OBRIGATÓRIA 

DA DEMANDA TRABALHISTA ÀS COMISSÕES DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA PARA POSTERIOR ACESSO AO 

JUDICIÁRIO 

A despeito dos coerentes argumentos aduzidos por aqueles que defendem a 

constitucionalidade da exigência de exaurimento prévio da via extrajudicial como requisito para 

posterior acionamento do Judiciário, consoante dispõe o art.625-D da CLT, significativa parte da 

doutrina entende de modo diverso. Os defensores da inconstitucionalidade do referido comando 

normativo argumentam que a garantia individual de apreciação do poder judiciário de todos os 

litígios, consagrado no art. 5º, XXXV, da CF, está sendo violentamente ignorada. 

Segundo essa corrente doutrinária, não se pode impedir nem restringir o direito de 

ação, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição, está contido no art. 5º, XXXV, do texto 

constitucional. Sendo assim, o legislador ordinário não poderia, por mais relevante que lhe 

parecesse o motivo, cercear ou restringir o exercício desse direito de invocar-se a prestação da 

tutela jurisdicional, com a finalidade de promover-se a satisfação de interesses ligados a bens ou 

a utilidades da vida. 

Importante observar ainda, o absurdo da impropriedade de que se trata a L.9.958/00, 

ao dispor sobre conciliação prévia sem determinar a configuração do litígio que deverá ser 

submetido às Comissões de Conciliação Prévia. Assim reza o art.625-D da CLT: 

Art. 625-D: 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. 
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É certo que o cenário juslaboralista necessitava de uma alternativa de autocomposição 

dos dissídios, mas uma alternativa de algo viável, factível. Por exemplo, não faz sentido submeter 

à CCP o objeto de uma ação de cumprimento, um inquérito para apuração de falta grave, a ação 

de consignação em pagamento, a ação rescisória, a declaratória, a reconvenção, a ação revisional, 

tutelas urgentes (cautelar, tutela antecipada, mandado de segurança), a ação anulatória, dentre 

outras. Essas hipóteses não desvendam a utilidade de uma tentativa de conciliação prévia, muito 

embora estejam inseridas no conceito de “qualquer demanda”, expressão que, inadvertidamente, 

o legislador ordinário utilizou para definir o tipo de lide que deveria ser submetida à CCP.  

Na prática, o sentido da expressão “qualquer demanda” deverá obrigatoriamente ser 

interpretado de modo restritivo, pois do contrário a competência das CCP recairá sobre demandas 

que não satisfazem a razoabilidade do propósito de utilidade ideado pela lei, que no caso da 

legislação ora em comento é a conciliação.  

Deve-se ressaltar que não pode ser submetida à conciliação extrajudicial questão que 

envolve discussão sobre a relação de emprego insuscetível de livre negociação, ainda que perante 

uma comissão de Conciliação Prévia, uma vez que abrange matéria de ordem pública, a respeito 

da qual as partes não podem transigir, salvo para reconhecer o vínculo empregatício. 

Seria uma excentricidade, por exemplo, a tentativa de conciliação prévia tendo como 

devedor uma Massa Falida. Invariavelmente, a empresa está lacrada e a Massa não dispõe de 

ativos disponíveis. Além disso, o síndico nada poderia fazer sem a prévia autorização do juiz da 

falência. Desse escorço advém uma conclusão irrefutável: andou mal o legislador ao utilizar 

expressão absolutamente genérica, vale dizer, “qualquer demanda”, para disciplinar o tipo de 
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litígio que a CCP seria competente para apreciar. Desnecessário discorrer mais profundamente 

sobre a flagrância dessa inidoneidade.  

Outro ponto que precisa ser observado é que, para a realização da intenção legislativa 

de esgotamento prévio da via conciliatória, é imprescindível a própria vontade subjetiva dos 

sujeitos envolvidos. O autor da demanda precisa ter a vontade de se submeter a uma tentativa de 

solução conciliatória. Ele não está obrigado a fazer acordo
12

, nem mesmo a negociá-lo. O credor 

tem o direito subjetivo de tentar impor ao devedor a integralidade de sua pretensão. 

Assim como o empregado pode negociar uma solução conciliatória, ele também pode 

não a desejar. E caso não a deseje, exteriorizará essa sua vontade, esse seu interesse, 

encaminhando ao Estado-Juiz a sua pretensão. 

Consultado sobre seu entendimento acerca da questão debatida Luiz Salvador (2002, 

on-line), manifesta-se nos termos adiante: 

Não considero que a passagem elas comissões seja sequer uma condição da ação. Diante 

de uma reclamação trabalhista, não deve o juiz extinguir o processo sem julgamento de 

mérito porque a via negocial extrajudicial não fora tentada e pronto. Sob o ponto de vista 

da luta por um direito mais justo, não sou muito a favor de se acomodar com o mal 

menor, ou seja, de se acatar o entendimento de que a tentativa de acordo nas comissões 

de conciliação prévia, quando existentes, constitui uma condição de ação e não um 

pressuposto processual. 

 

Além disso, o artigo 625-D celetista não fixou expressamente que a submissão da 

demanda à Comissão constitua condição para o ingresso em juízo, como havia no Projeto de Lei 

nº 4.694/98, que previa penalidade específica para o descumprimento de tal procedimento.  
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 Art. 5º, II, CF/88. 
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Ademais, não se poderá entender que a declaração da tentativa de conciliação, 

mencionada no §2º do art.625-D da CLT, seja um documento indispensável à propositura da ação 

trabalhista, cuja ausência seja capaz de ensejar a extinção do feito sem julgamento do mérito.  

Ora, tal cominação não está prevista na Lei e trata-se de princípio hermenêutico a 

noção de que as regras de restrição de direitos não se interpretam ampliativamente,  caso 

contrário, verificar-se-ia manifesta violação ao art.5º, II, da  CF/88, uma vez que ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. 

Com lastro nos argumentos acima, pode-se concluir que a passagem pela Comissão 

de Conciliação deve ser admitida como expressão da vontade do jurisdicionado, podendo a 

conciliação também ser obtida em juízo. Se o devedor não tem interesse em se conciliar com o 

credor nem em Juízo, não se pode dizer que teria interesse para a conciliação perante a Comissão. 

A ausência da tentativa conciliatória extrajudicial fica então suprida pela tentativa conciliatória 

judicial. 

Também não se poderia falar em nenhum tipo de nulidade, porque o nosso sistema se 

orienta pela teoria objetiva do nulo. Não se forma nulidade onde não haja prejuízo. Vale lembrar 

que desde 1967 o art.613, V da CLT, exige obrigatoriamente, que todas as convenções e acordos 

coletivos consagrem normas para a conciliação das divergências surgidas entre os convenentes 

por motivos da aplicação de seus dispositivos.  

Todavia, na realidade, a prática prova o contrário. A omissão dessa providência não 

invalida toda a Convenção Coletiva. Se há ausência dessa disposição numa Convenção Coletiva, 
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há presença da intenção de sobre ela nada dispor e o acesso à justiça está sempre assegurado pela 

Constituição Federal.
13

 

Deste modo, as Comissões de Conciliação Prévia - CCPs devem ser mantidas e 

estimuladas como meio alternativo, porém facultativo, de composição dos litígios de ordem 

trabalhista, assegurando-se sempre o exercício incondicionado e direto do direito de ação àqueles 

que não prefiram o meio extrajudicial de solução da lide, pois apesar do clamor do Judiciário por 

meios alternativos à jurisdição para pacificação dos conflitos, a instituição dos mesmos, sem 

dúvida, envolta por interesse legítimo, deve compatibilizar-se com o ordenamento jurídico 

vigente que passará a integrar. 

Com o mesmo entendimento, qual seja, o de que o fato de existir a CCP instaurada 

não obriga as partes a tentarem se compor extrajudicialmente, encontra-se significativa parcela 

dos magistrados trabalhistas. Veja-se apenas uma amostra da vasta jurisprudência acerca do tema 

debatido. 

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO – O credor não é obrigado a se conciliar com o 

devedor, nem é obrigado a se dispor a negociação(CF, 5º,II) O não comparecimento é 

uma faculdade (a ausência não está cominada), o endereçamento da demanda à 

Comissão não pode corresponder a uma obrigatoriedade
14

.  

 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA - ART.6285-D DA CLT- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO- ERROR IN PROCEDENDO- 

Comete erro de procedimento o juiz que determina a extinção do processo sem 

julgamento do mérito(art.267, IV, do CPC), de ofício, por dois fundamentos: a 

submissão do reclamante à CCP é facultativa, posto que a L.9.958/00 não teve o condão 

de criar novo pressuposto processual; de outro lado, sendo a questão matéria de defesa, 

só pode ser argüida em contestação, vedado ao magistrado conhece-la de ofício. 

Reforma-se a sentença para retorno dos autos à origem, com regular processamento do 

feito
15

.  
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 Art. 5º,  XXXV, CF/88. 

14
Boletim AASP nº 2206, de 09 a 15.04.2001.  (TRT 2ªR., 6ª T., ROPS 20010019795/SP, ac nº 20010022150, Rel. 

Juiz RAFAEL PUGLIESES RIBEIRO, J. 30.01.2001,vu) 

15
 TRT-PR-RO 1840/2001-PR-AC 1769/2001- Rel. Juiz LUIZ CELSO NAPP- DJPR 29.06.2001. 
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Observe-se que o intuito da L. 9.958/00 é semelhante ao de outras propostas de 

soluções alternativas de pacificação social, como a arbitragem e a mediação, todas tendentes a 

desafogar o Judiciário. Acontece que o legislador foi falho ao prescrever a necessidade de 

esgotamento da instância prévia conciliatória como requisito para o acesso ao Judiciário, uma vez 

que tal exigência é incompatível com o sistema constitucional vigente. 

Melhor seria se tivesse trilhado caminho semelhante à Lei de Arbitragem
16

, 

facultando às partes a eleição da via alternativa, o que não ofende a Constituição Federal, afinal 

não infringe a garantia de acesso à justiça. Trata-se de escolha das partes que preferiram, em 

matéria de direitos disponíveis, essa via à do processo tradicional. De onde se conclui que a via 

extrajudicial deve ser instituída como via alternativa, e não como oposição a processo, no sentido 

de constituir um obstáculo à via processual. 

Evidenciada, pois, a inconstitucionalidade da Lei nº9.958/00 quanto à obrigatoriedade 

de esgotamento da via extrajudicial trabalhista para posterior ingresso em juízo. 

4.1 Da incondicionalidade do direito de ação 

Segundo alguns expoentes da corrente doutrinária ora debatida, as garantias 

individuais constantes no rol do art.5º da CF/88, comportam interpretação extensiva, de sorte que 

os princípios da inafastabilidade e da indeclinabilidade da jurisdição constantes no inciso XXXV 

do citado artigo, não autorizam o legislador infraconstitucional a obrigar o cidadão que tem sua 

pretensão resistida a esgotar a via administrativa/extrajudicial em busca de solução de seu 

conflito, para somente depois poder submetê-lo ao Judiciário. 
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 A Lei nº 9.307/96 que dispõe sobre a arbitragem no Brasil, entabulou ser esta possível às pessoas capazes de 

contratar quando se tratasse o litígio de direitos patrimoniais disponíveis.  
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Exigência deste teor só seria compatível com nosso ordenamento se autorizada 

constitucionalmente, tal qual ocorria na Constituição Imperial, que, exigia a tentativa de 

conciliação extrajudicial antes de todo processo, como requisito para realização deste, bem como 

para julgamento da causa. 

Não é o que ocorre com a Constituição Federal vigente, onde consoante prescreve o 

art.5º, XXXV, “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, 

assegurando-se pois, o mais amplo acesso ao Judiciário, o que restringe a imposição de requisitos 

infraconstitucionais para o exercício do direito de ação. Somente podendo conceber-se como 

requisito para exercício do direito de ação,  exigências naturais, legítimas, indispensáveis e 

compatíveis com a ordenação da própria prestação jurisdicional, exigências estas, 

necessariamente, obedientes à supremacia constitucional. 

A impossibilidade de exigência infraconstitucional de submissão prévia e obrigatória 

da lide a um órgão extrajudicial como requisito para ingresso em juízo fica ainda mais evidente 

diante do §1º do art.217 da CF/88
17

, onde o Texto Magno estabelece a única exceção à 

inafastabilidade do Poder Judiciário, condicionando o esgotamento prévio da via administrativa 

da Justiça Desportiva para que se possa ingressar com ação judicial em matéria de desporto. 

Com relação ao art.217, §1º da CF/88, Nelson Nery Júnior(2002, p.189)“A norma é 

compatível com o princípio constitucional do direito de ação, já que a imposição que o texto 

constitucional faz(art.5º, XXXV) é à lei e não à CF mesma”.  
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 O art.217,§1º da CF/88 dispõe que “O poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições 

desportivas após esgotarem-se as instâncias da Justiça Desportiva, regulada em lei”. 
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Urge salientar, que o estabelecimento de exceção à incondicionalidade do exercício 

do direito de ação pela própria Constituição não afronta a harmonia do sistema jurídico. O 

mesmo não acontece, contudo, com exigência semelhante imposta por norma infraconstitucional, 

necessariamente submissa aos preceitos constitucionais. 

Ora, temos um ordenamento jurídico hierarquizado onde a CF ocupa o ápice do 

sistema, condicionando toda legislação infraconstitucional aos seus preceitos, sob pena de 

inconstitucionalidade. A rigidez constitucional constitui fundamento do Estado Democrático de 

Direito impondo ao próprio Poder Legislativo a observância da vontade da nação expressa pelo 

Poder Constituinte Originário. 

Como bem observa Bonavides, (2000, p.277) 

Os poderes do legislativo são definidos e limitados, sendo esta limitação a causa das 

constituições escritas. Se não fossem eles definidos e limitados, porque reduzi-los à 

forma escrita, se a cada passo poderiam estes poderes ser alterados por aqueles cuja 

competência se pretende restringir? 

Desse modo, evidente que o legislador infraconstitucional não pode instituir restrição 

ao direito de ação, condicionando o seu exercício ao esgotamento prévio de via extrajudicial de 

solução do litígio. 

É incontroverso que o direito de ação não exime as partes de observarem as regras 

processuais de cada procedimento. Contudo, devemos observar que as próprias regras processuais 

pertinentes a cada procedimento devem ser validamente instituídas, o que envolve 

necessariamente a compatibilidade das mesmas com a Norma Ápice diante da supremacia 

jurídica das normas constitucionais. Assim, as garantias processuais constitucionais insertas no 

art.5º da CF não comportam restrições pelo legislador infraconstitucional, senão na medida do 
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indispensável regulamento do direito de ação e do ordenamento da prestação jurisdicional, 

observada sempre a supremacia constitucional. 

Assim, verifica-se que são perfeitamente válidas as exigências relativas às condições 

da ação, quais sejam, legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido; e aos 

pressupostos processuais clássicos, tais como capacidade da parte, capacidade postulatória, 

investidura do juiz e inexistência de fato impeditivo, como por exemplo, a eleição facultativa da 

via arbitral ou suspeição do juiz. Todas compatíveis com as garantias constitucionais do processo, 

tais como a garantia do juiz natural, do direito de ação, de isonomia, de assistência judiciária, do 

contraditório, da ampla defesa, garantias estas todas assecuratórias de outra que a todas elas 

açambarca, a garantida do devido processo legal. 

Não é o que ocorre com a exigência instituída pela L.9.958/00 de submissão prévia e 

obrigatória do litígio trabalhista a órgão extrajudicial para posterior ingresso em juízo, pois tal 

requisito é manifestamente incompatível com o art.5º, XXXV da CF. 

O que os partidários da corrente constitucional fazem é trilhar o caminho inverso de 

verificação de validade da norma. Ora, diante da supremacia constitucional, as normas 

constitucionais é que são fundamento de validade das normas infraconstitucionais, de sorte que o 

pretendido requisito processual de esgotamento da via extrajudicial,  é que deve se compatibilizar 

com a garantia constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário, e não o contrário, ou seja, 

condicionar-se o exercício do direito de ação ao atendimento do pressuposto infraconstitucional. 

Não encontrando o aludido pressuposto, qualquer compatibilidade com os preceitos 

constitucionais, como demonstrado, ele é que não possui validade, por inconstitucional, já que 

incompatível com a incondicionalidade do direito de ação consagrada pelo art.5º, XXXV da CF. 
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Os argumentos até aqui despendidos já seriam suficientes para infirmar de 

inconstitucional a obrigatoriedade de submissão das demandas trabalhistas às CCPs diante do 

disposto no art.5º, XXV da CF. A inconstitucionalidade da exigência, contudo, não se restringe 

ao inciso anunciado. É o que passamos a analisar adiante. 

4.2 Da ofensa ao princípio do Juízo Natural 

Com efeito, a exigência de submissão obrigatória da demanda trabalhista às CCPs 

também não guarda compatibilidade com o inciso LIII do art.5º da CF. 

O art.5º, LIII da CF, consagra o princípio do juiz natural dispondo que “Ninguém será 

processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. 

Ora, o alcance do conceito de juízo natural trabalhista envolve não apenas a decisão 

normativa da lide, como também a própria solução conciliatória do litígio. Sobrelevando-se dizer 

que dado marcante do processo do trabalho é a importância dada à conciliação, prestigiada em 

diversos artigos, com previsão obrigatória de proposição em pelo menos duas ocasiões, quais 

sejam, quando aberta a audiência inaugural e na audiência de instrução, após terminadas as 

razões finais aduzidas pelas partes (art. 846 e art.850 da CLT). 

Diante disto, é certo que o texto consolidado prefere a solução conciliatória, 

realizável em qualquer momento, à de mérito, incumbindo expressamente aos juízes do trabalho 

o emprego de seus esforços persuasórios na solução conciliatória das demandas (art.764 da CLT). 

Ademais é sabido que em toda e qualquer audiência a autoridade máxima ali presente 

é o magistrado, em qualquer esfera do direito, seja em audiências cíveis, trabalhistas e até, por 

que não criminais, como no caso dos Juizados Especiais Criminais, existe a tentativa de 
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conciliação junto às partes, restando, portanto, ilegítima a obrigatoriedade de uma entidade de 

representação de determinada categoria sindical, seja patronal, seja de empregados, usurpar o 

poder indelegável do magistrado. 

Desse modo, a obrigatoriedade da submissão prévia da demanda às Comissões de 

Conciliação Prévia, além de incompatível com a incondicionalidade do direito de ação, fere o 

princípio do juízo natural de conciliação trabalhista, pois pretere o órgão constitucionalmente 

competente para conciliação dos conflitos, que é a Justiça do Trabalho, em favor das CCP. 

A propósito, sobre o princípio do juiz natural, leciona o emérito Carlos de Araújo 

Cintra (1997, p.27) “as modernas tendências sobre o princípio do juiz natural nele englobam a 

proibição de subtrair o juiz constitucionalmente competente”. 

Destarte, não obstante louvável a intenção da L.9.958/00, de desafogar o Judiciário, a 

obrigatoriedade de submissão prévia das demandas trabalhistas às CCPs como requisito para 

ingresso em juízo é inconstitucional, ofendendo tanto ao art.5º, XXXV, quanto ao art.5º, LIII. 

Diante do exposto acima, pode-se afirmar que o pressuposto processual introduzido 

pela L.9.958/00, consistente na obrigatoriedade de esgotamento da via extrajudicial para posterior 

ingresso em juízo, é inconstitucional, ofendendo as garantias constitucionais de direito de ação e 

do juízo natural conciliatório trabalhista. 

4.3 Da eficácia liberatória geral do termo de conciliação 

Outro aspecto que passamos a averiguar agora é a eficácia liberatória prevista no 

art.625-E celetista, o qual viola frontalmente o art. 5º, inciso XXXVI da CF/88. A submissão 

obrigatória à comissão de conciliação prévia de qualquer demanda individual trabalhista coloca 
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em grave risco e ameaça de perda, os direitos trabalhistas líquidos e certos dos trabalhadores, 

quais sejam, os créditos trabalhistas alimentares. Ora, o parágrafo único do art. 625-E, da CLT 

atribui à transação feita perante a comissão o efeito de coisa julgada, mesmo com relação às 

parcelas que sequer foram postuladas perante a comissão, violando-se, por conseguinte o direito 

adquirido tutelado pelo art. 5º, XXXVI, da CF/88, na medida em que inova sobre o direito 

constitucional de ação, tutelando a fraude material contra direitos inderrogáveis e de ordem 

pública (art.7º, VI da CF/88). 

É imprescindível que a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas cogentes seja 

assegurada. Não se pode admitir jamais que a Comissão de Conciliação Prévia possa legitimar 

renúncias do trabalhador, sejam estas tácitas ou expressas. Não podendo sequer aceitar que a 

simples expressão "eficácia liberatória geral" tenha o condão de contrariar as dicções do art. 9º., 

444 e 468 contidas na mesma Consolidação. Veja-se que até mesmo no que se refere a redução 

de salário a Carta Magna só a admite mediante Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo 

Coletivo de Trabalho.    

Na realidade, seria tolerável e até desejável – com organizações sindicais decentes, 

legítimas e representativas, ou comissões de empresa legitimamente instituídas – que a prática da 

negociação fosse revestida da maior autoridade. Nada obstante, nunca da forma como posta pelo 

legislador.  

A lei deveria estabelecer que a eficácia liberatória só ocorre em relação ao objeto da 

demanda submetida à comissão. Imagine-se, por exemplo, a hipótese de uma controvérsia banal 

sobre o acerto de contas na rescisão de um contrato de emprego que, quase invariavelmente, é 

marcada por certa intranqüilidade entre os envolvidos. Para a composição acerca de valores ou 
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critérios de cálculo, haverá o trabalhador de ressalvar imediatamente no termo de conciliação 

todas as questões que pretende discutir em juízo. E pior ainda, deverá fazê-lo de inopino, sem 

consultar advogado, sem meditar sobre os anos passados do contrato ainda não alcançados pela 

prescrição qüinqüenal, sem trocar idéias com familiares. Se nada lhe vier à memória, haverá 

quitação geral.  

A considerar constitucional a referida Lei, por certo, doravante, muitos empregadores 

passarão a exigir que a "homologação" das rescisões contratuais se realizem perante as 

comissões. Tal como hoje em dia uns tantos já se valem do artifício do aforamento de uma 

"demanda" judicial para o pagamento de verbas rescisórias, buscando exatamente a eficácia 

liberatória genérica agora consagrada na lei como regra. Logo, tal como está a lei, cada vez mais 

empresários passarão a correr às comissões prévias de conciliação e o resultado disso poderá ser 

o sacrifício dos direitos de milhões de humildes trabalhadores. 

 Mais acertado seria estabelecer que a conciliação só implica eficácia liberatória, isto 

é, só exime o devedor de qualquer obrigação, quando pactuada expressamente. As razões que 

levaram o legislador ordinário a redigir o art.625-E, parágrafo único da CLT tal como está, são 

políticas, e seguramente inconfessáveis, ou são a manifestação da ingenuidade coletiva de pelo 

menos uma parte dos membros do Congresso Nacional.  

Até mesmo uma sentença judicial deve estar limitada à chamada res in iudicio 

deducta. Como posta na Lei 9.958/2000, o termo de conciliação terá poder maior que aquele 

conferido à sentença, pois produzirá a mesma conseqüência jurídica, sem qualquer formalidade, 

sem contraditório, sem ampla defesa e principalmente sem os limites da demanda. Certo, pois, 

que o direito de ação assegurado na Constituição da República não se sujeita a nenhum limite, 
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nem autoriza submissão a um estágio prévio de tentativa conciliatória. Veja-se que quando o 

constituinte, efetivamente, quis limitar o direito constitucional, fê-lo de forma expressa, como por 

exemplo no art. 5º LVIII: "o civilmente indentificado não será submetido a identificação 

criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei". 

 O direito de acesso ao Judiciário, para a composição dos conflitos de interesses, é 

conquista evolutiva, sendo imoral seu retrocesso. É dever do Estado Democrático estruturar e 

manter o Poder Judiciário independente, para que prover a correta a composição dos conflitos de 

interesse. Logo, não é possível delegar essa magna tarefa a uma Comissão de Conciliação Prévia, 

sobretudo privatizá-la, sob pena de se admitir expressamente o retrocesso e o intento reducionista 

da dignidade humana.  

 Diante disto, pode-se afirmar que a lei 9.958/2000 materializa, em parte, a privatização da 

Justiça, na medida em que o Estado terceiriza a composição dos conflitos, retrocede e se 

desestrutura, deixando de existir na conciliação das demandas trabalhistas. Num enxergar em 

profundidade, poderemos constatar a flexibilização  não só dos direitos trabalhistas,mas também 

dos direitos humanos, sociais e culturais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo não podemos gravar de constitucional ou de inconstitucional a Lei 

nº9.958/00, haja vista tal função pertence ao Pretório Excelso. Neste, tramitam 4 Ações Diretas 

de Inconstitucionalidade- ADINs, todas ainda em tramitação, algumas de abrangência mais 

ampla, outras de cunho mais resTrito, entretanto todas atacando a obrigatoriedade de submissão 

do trabalhador às Comissões de Conciliação Prévia
18

. 

Não tendo obtido o efeito da suspensão liminar dos artigos impugnados nessas 

ADINs, somente a decisão de mérito possibilitará o encaminhamento de duas questões centrais 

no que se refere à sobrevida das comissões, ou seja, a obrigatoriedade de que a demanda tramite 

pela esfera de um organismo extrajudicial privado, sem a possibilidade de acesso direto à Justiça 

do Trabalho e a eficácia geral do termo de conciliação, no caso de não ser observada a ressalva de 

direitos. Somente a decisão do Supremo Tribunal Federal poderá convalidar a obrigatoriedade de 

submissão prévia da demanda aos organismos conciliatórios aqui tratados e aos seus termos de 

acordo. 

Por conseqüência, em vez de acolher argüição de carência da ação, quando suscitada, 

ao juiz caberá declarar, incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade da exigência 

de submissão obrigatória à comissões de conciliação prévia. Até porque não há razão plausível 

para obrigar quem não quer a submeter-se a tal tipo de constrangimento. E se a lei não pode 

                                                 
18

ADIn 2.237-7, onde figura como requerente a Confederação Nacional das Profissões Liberais- CNPL; ADIn 

2.160-5, onde é requerente a CNTC; ADIn 2.148-6, cuja requerente é a Confederação Nacional dos Trabalhadores 

em Estabelecimentos de Ensino - CONTEE; e ADIn 2.139-7, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B, 

Partido Socialista Brasileiro - PSB, Partido dos Trabalhadores - PT e Partido Democrático Trabalhista-PDT. 
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constranger ninguém à tal submissão, com muito mais razão também não poderão faze-lo as 

Comissões de Conciliação Prévia. 

Destarte, face à ampla pesquisa realizada e à análise dos argumentos das diferentes 

correntes doutrinárias, os quais foram declinados ao longo do presente trabalho, não podemos nos 

furtar de firmar posicionamento acerca desse tema tão discutido na doutrina e nos tribunais 

pátrios. 

Assim entendemos que, da forma como aprovado, o texto da Lei nº9.958/00 (art.625-

D da CLT) não estabeleceu condição para ajuizamento de ação perante o Judiciário Trabalhista, 

mas sim pressuposto processual da reclamatória a ser proposta em juízo. Pressuposto, contudo, 

inconstitucional, uma vez que as regras processuais devem ser compatíveis com a CF/88, tendo 

em vista a supremacia jurídica das normas constitucionais. Resta claro, portanto, que o citado 

pressuposto processual é incompatível com a garantia constitucional da inafastabilidade do Poder 

Judiciário (art.5º, XXXV da CF/88).     

O enquadramento dessa exigência como pressuposto processual nos parece mais 

acertado, pois realmente a ausência de submissão prévia à via extrajudicial, se válida fosse, 

constituiria fato impeditivo da formação válida e regular do processo trabalhista, causando-lhe a 

extinção do processo sem julgamento do mérito nos termos do art.26, IV do CPC c/c art.769 da 

CLT. Este, com todo respeito, é o nosso entendimento. 

Objetivamos, singelamente, contribuir para o deslinde das controvérsias acerca do 

tema analisado, através da exposição dos argumentos das diferentes correntes doutrinárias e de 

nosso modesto entendimento, sempre sujeito, é claro, a posicionamentos discordantes. 
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