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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como tema central a homologação de acordo extrajudicial na Justiça 

do Trabalho. Incluído na legislação por meio da Reforma Trabalhista de 2017, trata-se de um 

procedimento de jurisdição voluntária por meio do qual as partes submetem à apreciação do 

Juiz um acordo firmado extrajudicialmente, requerendo a sua homologação. Considerado uma 

inovação recente na esfera trabalhista, muitos questionamentos têm surgido, principalmente em 

virtude de algumas lacunas legais acerca do procedimento. Desse modo, optou-se por uma 

análise acerca do posicionamento de alguns doutrinadores em conjunto com uma pesquisa 

jurisprudencial. Como forma de melhor entender o tema, foi realizada ainda uma pesquisa de 

opinião acerca do novo instituto, bem como uma análise específica em relação aos processos 

dessa natureza distribuídos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. 

O objetivo central do estudo é obter uma melhor compreensão acerca dos aspectos processuais 

e materiais envolvidos no procedimento para homologação do acordo extrajudicial trabalhista. 

 

Palavras-chave: acordo extrajudicial; Justiça do Trabalho; jurisdição voluntária; conciliação; 

Reforma Trabalhista. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This work has as its central theme the ratification of an extrajudicial agreement in the Labor 

Court. Included in the legislation through the 2017 Labor Reform, it is a voluntary jurisdiction 

procedure whereby the parties submit to the Judge an extrajudicially signed agreement, 

requiring its ratification. Considered to be a recent innovation in the labor sphere, many 

questions have arisen, mainly due to some legal gaps about the procedure. Thus, we opted for 

an analysis about the positioning of some doctrines in conjunction with a jurisprudential 

research. In order to better understand the theme, an opinion poll was also carried out on the 

new institute, as well as a specific analysis in relation to the processes of this nature distributed 

within the Regional Labor Court of the First Region. The main objective of the study is to obtain 

a better understanding of the procedural and material aspects involved in the procedure for 

ratifying the extrajudicial labor agreement. 

 

Keywords: extrajudicial agreement; Labor Court; voluntary jurisdiction; conciliation; Labor 

Reform. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nada é permanente, exceto a mudança (Heráclito). 

 

O Direito, assim como a sociedade da qual emerge, está em constante alteração. O 

conjunto de normas que regula as relações sociais constitui-se como um sistema dinâmico, em 

constante transformação. Aos operadores do Direito impõe-se o dever da constante atualização, 

diante do crescente número de alterações legislativas, as quais atingem a todos sem distinção e 

até mesmo aqueles que, em tese, não necessitariam conhece-la, sofrem os efeitos da nova lei, 

nos exatos termos do art. 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)1.  

As constantes mudanças nas estruturas sociais fazem com que o ordenamento jurídico 

esteja em permanente alteração, buscando adequar-se. A realidade, no entanto, está sempre à 

frente. No mundo do trabalho, as modificações ocorrem em ritmo cada vez mais veloz. A rotina 

de trabalho de um artesão do século XVIII, seu inteiro conhecimento acerca de todas as etapas 

de fabricação de uma mercadoria, difere-se imensamente de qualquer empregado do século 

XXI.  

A sociedade digitalizada e o mundo globalizado impõe mudanças cada vez mais 

céleres ao mundo do trabalho. A automação e o incremento da inteligência artificial criam 

novos tipos de profissionais ao mesmo tempo em que se estabelecem novas formas de prestação 

de serviços por meio de plataformas digitais. O mundo moderno, no entanto, não eliminou 

resquícios de outros tempos, o que pode ser constatado por meio das constantes denúncias sobre 

trabalho em condições análogas à escravidão. O futuro e o passado convivem no mesmo espaço 

social e as conexões possíveis no mundo do trabalho são cada vez mais diversas. 

Regular as relações de trabalho, por meio de um conjunto de princípios, regras, valores 

e institutos, principal função do Direito do Trabalho, apresenta-se como um grande desafio 

diante das constantes mudanças. No Brasil, o principal diploma legal para o Direito do Trabalho 

é o Decreto-Lei nº 5.452, conhecido como Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

promulgado em 1943 e que desde então, não havia tido mudanças tão significativas. Isso foi 

alterado, no entanto, com a lei 13.467/2017 que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017 

e alterou mais de cem artigos do texto celetista. 

 
1 “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.” Art. 3º. LINDB. 
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O contexto de crise política e institucional que culminou no processo de impeachment 

da ex-presidente Dilma Roussef, aliado a um cenário de recessão econômica e consequente 

aumento do desemprego, formaram um cenário propício para que a flexibilização e a 

desregulamentação da Legislação Trabalhista passassem a ser anunciadas como o meio ideal 

para a solução dos problemas. Nesse sentido, a “modernização” da CLT foi apresentada como 

a forma de combater o desemprego e superar a crise econômica do Brasil.  

A suposta adequação da CLT ao mundo do trabalho contemporâneo já havia sido 

iniciada pelo governo do presidente Michel Temer com a aprovação da lei 13.429/2017, a 

chamada lei da terceirização, cuja principal inovação foi a permissão para a contratação de 

empregados terceirizados para a execução de atividades-fim, contrapondo-se assim ao 

entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. 

Poucos meses após aprovação da Lei da Terceirização, o Governo de Michel Temer 

concentrou seus esforços na aprovação da lei 13.467/2017. Conhecida como a Reforma 

Trabalhista, o projeto representava o mais profundo conjunto de alterações já realizado na CLT. 

Não obstante a complexidade das mudanças propostas, a tramitação do projeto de lei foi 

extremamente célere (4 meses na Câmara dos Deputados e 3 meses do Senado) e a reforma foi 

aprovada. 

Dentre as alterações realizadas pelo legislador com o objetivo de “modernizar” as leis 

trabalhistas destaca-se a criação de um capítulo específico para tratar do processo de 

homologação de acordo extrajudicial. Ao estabelecer regras para o processo de jurisdição 

voluntária, a reforma criou um novo tipo de ação trabalhista, na qual as partes submetem ao 

Poder Judiciário, por meio de uma petição conjunta, a apreciação de um ajuste entabulado 

extrajudicialmente.  

Por se tratar de uma nova espécie de ação trabalhista, a partir da sua vigência 

proliferaram questionamentos práticos, principalmente, por conta das lacunas legais. Nesse 

sentido, surgem questões como a competência territorial para apreciação do acordo e a 

recorribilidade nesse tipo de ação. Além disso, os Tribunais têm divergido acerca dos limites 

da intervenção do Magistrado nos termos do acordo extrajudicial submetido a homologação.  

O presente trabalho pretende analisar a natureza da ação de homologação de acordo 

extrajudicial e suas implicações processuais e materiais, bem como os critérios utilizados pelo 

Poder Judiciário para a homologação. Para tal, faz-se necessário inicialmente, apresentar um 

breve histórico do Mundo do Trabalho no Brasil e as alterações legais atinentes ao tema. É 

importante ainda entender as motivações envolvidas no projeto da reforma trabalhista, o que 

está diretamente ligado ao contexto histórico. Dessa forma, a lei 13.467/2017 e os conceitos de 
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flexibilização e desregulamentação necessitam ser compreendidos à luz da dita necessária 

“modernização” da legislação trabalhista. 

No contexto de necessidade de adequação da CLT aos novos tempos, o procedimento 

de jurisdição voluntária da homologação de acordo extrajudicial, na Justiça do Trabalho, foi 

apresentado como uma forma de evitar lides desnecessárias, diminuindo assim a demanda dos 

Tribunais trabalhistas. Tal ramo do Direito, no entanto, possui princípios norteadores 

específicos. Dessa forma, as implicações processuais desse novo tipo de ação no cotidiano da 

Justiça do Trabalho podem suscitar um interessante debate acerca da efetividade do instituto.  

Para tal, realizou-se uma pesquisa voltada para as opiniões daqueles que estão 

cotidianamente na Justiça do Trabalho – servidores, advogados e Juízes. A percepção dos que 

lidam diretamente com o procedimento pode revelar aspectos interessantes acerca do tema. 

Grande parte da análise do presente trabalho, no entanto, foi centrada na jurisprudência. Por ter 

tido uma regulamentação relativamente recente, muitas questões processuais só surgiram 

efetivamente com o julgamento das demandas. O estudo da jurisprudência buscou 

entendimentos diversos acerca do procedimento, estabelecendo uma relação com conceitos do 

Direito Processual do Trabalho. A partir dos julgados foi possível verificar situações específicas 

que ajudam a compreender melhor essa ação. 

Os objetivos do legislador reformista, ao disciplinar o procedimento para homologação 

do acordo extrajudicial, podem, na prática forense não ser alcançados. Por isso, as implicações 

práticas do instituto só podem ser observadas nas decisões judiciais. Para tal, optou-se em 

analisar processos dessa natureza distribuídos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 

1º Região, de modo a comparar os termos da petição inicial com a decisão proferida.  

O presente estudo orientar-se-á no sentido de verificar as consequências práticas da 

regulamentação do procedimento de homologação de acordo extrajudicial na Justiça do 

Trabalho. Os questionamentos e reflexões propostos não tem o condão de esgotar o tema, mas 

podem representar uma válida contribuição para um debate extremamente fértil.   
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CAPÍTULO I 

DAS MUDANÇAS NO DIREITO DO TRABALHO: DA CRIAÇÃO DA AÇÃO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL 

 

1.1 Breve histórico do Mundo do Trabalho no Brasil 

 

Não há dúvidas que o mundo do trabalho sofreu profundas alterações ao longo dos 

séculos. No Brasil, a abolição da escravidão constituiu-se como um marco alterando 

profundamente as relações de trabalho no Brasil. No período que se seguiu a abolição da 

escravatura, foram editados alguns decretos que tratavam da regulamentação trabalhista. Em 

1891, o Decreto nº 1.313 proibiu o trabalho de menores de 12 anos em fábricas e fixou a jornada 

de sete horas para menores entre 12 e 15 anos do sexo feminino e entre 12 e 14 do sexo 

masculino. Alguns outros decretos com regras específicas foram editados nos anos seguintes, 

como o Decreto nº 4.982 de 1925, por exemplo, o qual regulamentava férias anuais de 15 dias 

aos empregados e operários de estabelecimentos comerciais, industriais e bancários.  

Já o posterior processo de industrialização fez com que surgisse um proletariado, setor 

que cresceu cada vez mais. A partir da década de 1930 o intervencionismo estatal nas relações 

de trabalho passou a ser maior, por meio da política varguista. Ainda em 1930 houve a criação 

do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Por meio de decretos do poder executivo, foi 

instituída a Carteira profissional, em 1932 e muitas foram as normas criadas, sendo uma para 

cada profissão (NASCIMENTO, 2011, pos. 3107).  

Em 1935, a Lei nº 62 representou a primeira tentativa legislativa de regulamentação 

para mais de uma profissão, pois destinava-se a industriários e comerciários. A lei regulamentou 

a indenização por dispensa sem justa causa, definiu as hipóteses para dispensa por justa causa, 

estabeleceu o aviso prévio e a estabilidade de 10 anos. Da grande quantidade de leis esparsas 

surgiu a necessidade da junção em um único texto. Assim, em 01 de maio de 1943 foi 

promulgada a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que passou a ser a base legal em 

relação as relações de trabalho. Como afirma, Cassar (2017, p. 19): 

A sistematização e consolidação das leis num único texto (CLT) integrou os 

trabalhadores no círculo de direitos mínimos e fundamentais para uma 

sobrevivência digna. Além disso, proporcionou o conhecimento global dos 

direitos trabalhistas por todos os interessados, principalmente empregados e 

empregadores. 

 

Desde a criação da CLT muitas foram as tentativas de sua revisão, porém, quase 

sempre, sem sucesso. Embora algumas leis tenham sido editadas, a Consolidação permaneceu 
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sendo a principal referência legal sobre as relações de trabalho. A Constituição de 1988, 

promulgada no período da redemocratização representou um novo marco, estabelecendo no 

capítulo relativo aos direitos sociais alguns direitos mínimos a todos os trabalhadores. Trata-se 

da primeira estruturação de direitos trabalhistas na constituição, possibilitando assim o Direito 

Constitucional do Trabalho no Brasil (DELGADO, 2018, p. 71). 

 

1.2 A Reforma Trabalhista 

 

A crise financeira e política que teve início em meados de 2014 ocasionou recessão 

econômica e desemprego. Nesse cenário, prejudicado pela crise política que culminou no 

impeachment de Dilma Rousseff, os direitos trabalhistas passaram a ser apontados como 

empecilhos a reestruturação da economia. A flexibilização e até mesmo de desregulamentação 

passaram a ser apresentadas como soluções para o desemprego e retomada do crescimento 

econômico.  

Tal fórmula, apontada pelos setores empresariais e pelo governo como a solução para 

a retomada do crescimento e diminuição do desemprego não foi uma invenção recente. Como 

leciona Maurício Godinho Delgado, desde o final da década de 1970, o viés liberal interpretava 

que o Direito do Trabalho clássico “criaria obstáculos desnecessários e inconvenientes à livre 

gestão das relações econômicas e sociais, prejudicando a produtividade e a concorrência 

empresariais”. (DELGADO, 2018, p. 75) 

Tais políticas, nos países em que foram aplicadas, aumentaram a concentração de 

renda e contribuíram para a precarização das condições de trabalho. A partir de 2008, com o 

colapso do sistema financeiro nos Estados Unidos da América, as teses de desregulamentação 

retornaram, tendo no Brasil atingido o ápice em 2016 com a gestão de Michel Temer.  

Nesse contexto, o projeto de Lei nº 6787/2016 que originou a Lei nº 13467/2017, 

conhecida como reforma trabalhista, trazia em sua proposta original a necessidade de aprimorar 

as relações de trabalho no Brasil. Encaminhada ao parlamento ao final de 2016, sua tramitação 

durou de fevereiro a julho de 2017, tendo entrado em vigor em novembro do mesmo ano. A lei 

representou a maior alteração na CLT desde a sua criação, modificando 54 artigos, revogando 

9 e criando outros 43. 

Para o legislador reformista, a existência de muitas normas trabalhistas e o fato de 

serem rígidas ocasionava dificuldades na contratação. Além disso, a legislação trabalhista teria 

um detalhamento acentuado das obrigações trabalhistas e regras processuais que estimulariam 

o litígio (2017, p.22). Assim, a Justiça do Trabalho, no cenário pré-reforma, é apresentada como 
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responsável pela tramitação de um grande número de processos que poderiam ser evitados. As 

interpretações dadas, principalmente pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) aos dispositivos 

legais, seriam tidas muitas vezes contrárias ao texto legal criando um indesejado ativismo 

judicial trabalhista. De acordo com o relator do projeto de lei, em parecer perante a comissão 

especial da Câmara dos deputados (2017, p.24),  

a modernização das leis trabalhistas também será importante para conter o 

avanço dessa excessiva busca pelo Judiciário para solução dos conflitos entre 

as partes, pautando não só o desestímulo ao ativismo judicial, mas criando 

mecanismos que estimulem a solução desses conflitos antes que seja 

necessário submetê-los ao Poder Judiciário. 

Dentre as principais alterações empreendidas pela reforma trabalhista, merece 

destaque a prevalência do negociado sobre o legislado, expressa por meio da inclusão do art. 

611-A na CLT e a limitação dos efeitos das decisões nos Tribunais com a previsão do §2º do 

art. 8º da CLT, o qual veda a restrições a direitos legalmente previstos e a criação de obrigações 

que não estejam previstas em lei por parte do TST e dos Tribunais Regionais do Trabalho. 

No que diz respeito ao excessivo número de demandas judiciais, a reforma aumentou 

os riscos quando do ingresso de uma demanda judicial por meio da instituição de honorários de 

sucumbência, nos termos do art. 791-A, de modo que a improcedência de determinado pedido 

passou a representar um custo real para o litigante. Além disso, a concessão do benefício da 

gratuidade de justiça, conforme art. 790, §3º, passou a limitar-se “àqueles que perceberem 

salário igual ou inferior a 40%(quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime 

Geral de Previdência Social”.  

Embora a lei 13.467/2017 tenha ficado conhecida como a reforma trabalhista, a dita 

reforma já havia se iniciado com outras iniciativas legislativas, dentre as quais destaca-se a Lei 

nº 13.429/2017 que mudou profundamente as relações entre empresas e trabalhadores 

terceirizados. A principal alteração foi a permissão para a terceirização das atividades-fim. 

Trata-se de uma flexibilização tida à época como essencial para a modernização das relações 

de trabalho. 

Flexibilização e desregulamentação são apontados muitas vezes como necessárias à 

modernização das relações de trabalho. Sendo assim, faz-se necessário compreender o 

significado de tais conceitos. Como afirma Delgado (2018, p. 71), a flexibilização trabalhista 

diz respeito a “diminuição da imperatividade das normas justrabalhistas ou da amplitude de 

seus efeitos, em conformidade com autorização fixada por norma heterônoma estatal ou por 

norma coletiva negociada”. 

A flexibilização pode ser heterônoma, quando há autorização constitucional ou legal, 

ou autônoma, quando há possibilidade prevista em Convenção Coletiva de Trabalho ou em 
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Acordo Coletivo de Trabalho. A desregulamentação trabalhista, por outro lado, refere-se a 

retirada por completo, por meio de lei, das normas trabalhistas, de modo a ser regido por outras 

normas. A desregulamentação é, portanto, mais extremada que a flexibilização. A reforma 

aprovada em 2017 trouxe medidas de flexibilização e de desregulamentação.  

 

1.3 O histórico da conciliação na Justiça do Trabalho 

 

Dentre muitas alterações realizadas pela reforma trabalhista, houve a inclusão da alínea 

“f” no art. 652 da CLT, a qual passou a prever a competência da Justiça do Trabalho para 

“decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça 

do Trabalho.” A resolução dos conflitos trabalhistas por meio da conciliação remonta às origens 

do Direito Processual do Trabalho. O cenário pós revolução industrial e as profundas mudanças 

no mundo do trabalho impuseram ao Estado a necessidade de buscar soluções para os conflitos 

entre os empregados e empregadores. Antes mesmo, na França do século XV, haviam os 

chamados Conseils de Prud´hommes (Conselhos de Homens Prudentes), definidos por Sérgio 

Pinto Martins como um grupo de homens: 

(...) sisudos ou íntegros, de alguma sabedoria, que são versados em certa 

matéria. A expressão referida é encontrada na época das corporações de ofício 

em que havia certos homens que eram eleitos para administração de tais 

organismos, por terem a confiança de seus pares. Na época, também se 

utilizava a expressão prud´hommes para designar os juízes dos tribunais 

ordinários, os funcionários municipais e ainda os peritos (MARTINS, 2018, 

p. 39).  

 

Os Conselhos dos homens prudentes buscavam uma solução para os litígios 

individuais, enquanto que os coletivos eram decididos pela arbitragem. Tais conselhos, ainda 

permanecem em atuação na França, constituindo-se como um órgão paritário na primeira 

instância da Justiça Trabalhista Francesa (MARTINS, 2018, p. 39). 

No Brasil, a primeira tentativa de criação de um órgão jurisdicional trabalhista está 

ligada a conciliação. Trata-se dos Conselhos Permanentes de Conciliação e Arbitragem, 

instituídos pelo Decreto nº 1.637 de 1907, o qual disciplinava o funcionamento dos sindicatos 

profissionais. Conforme previa o art. 8º do referido decreto, 

Art. 8º Os syndicatos que se constituirem com o espirito de harmonia entre 

patrões e operarios, como sejam os ligados por conselhos permanentes de 

conciliação e arbitragem, destinados a dirimir as divergencias e contestações 

entre o capital e o trabalho, serão considerados como representantes legaes da 

classe integral dos homens do trabalho e, como taes, poderão ser consultados 

em todos os assumptos da profissão. (BRASIL, 1907) 
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Tal esforço, no entanto não surtiu efeito, uma vez que não houve organização de 

qualquer sindicato como previa o referido decreto (NASCIMENTO, 2011, pos. 3525). O 

esforço estatal em estabelecer um órgão para solucionar conflitos somente foi posto em prática 

em 1932 pelo governo provisório de Getúlio Vargas com a criação das Comissões Mistas de 

Conciliação (Decreto nº 21.396 de 12 de maio de 1932), para os conflitos coletivos e das Juntas 

de Conciliação e Julgamento (Decreto nº 22.132, de 25 de novembro de 1932) e para os 

conflitos individuais. De acordo com Nascimento, por conta de as Comissões não terem um 

caráter impositivo, sua atuação não teve relevância (NASCIMENTO, 2011, pos. 3599). 

No que diz respeito às Juntas de Conciliação e Julgamento, não obstante seu caráter 

administrativo, poderia haver a imposição de eventual solução aos litigantes, embora não 

tivessem competência para a execução, a qual deveria ser realizada pela Justiça Comum. As 

decisões das juntas eram passíveis de uma revisão administrativa no âmbito do Ministério do 

Trabalho, constituindo-se em uma espécie de instância recursal. Em relação à composição, as 

Juntas de Conciliação e Julgamento tinham uma representatividade paritária, com 

representantes dos empregadores e dos empregados. (NASCIMENTO, 2018, posição 3633). A 

paridade na representatividade foi mantida pela Constituição Federal de 1934, a qual instituiu 

a Justiça do Trabalho, conforme previsão do art. 122: 

Art. 122 - Para dirimir questões entre empregadores e empregados, regidas 

pela legislação social, fica instituída a Justiça do Trabalho, à qual não se aplica 

o disposto no Capítulo IV do Título I.  

Parágrafo único - A constituição dos Tribunais do Trabalho e das Comissões 

de Conciliação obedecerá sempre ao princípio da eleição de membros, metade 

pelas associações representativas dos empregados, e metade pelas dos 

empregadores, sendo o presidente de livre nomeação do Governo, escolhido 

entre pessoas de experiência e notória capacidade moral e intelectual.  

 

 Segundo a previsão constitucional, a Justiça do Trabalho, ainda ligada ao Poder 

Executivo, teria um caráter administrativo, com juízes que não gozavam das garantias da 

magistratura nacional (NASCIMENTO, 2018, posição 3646). A Constituição de 1937 em seu 

artigo 139 assim definia a instituição da Justiça do Trabalho: 

Art. 139 - Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre empregadores 

e empregados, reguladas na legislação social, é instituída a Justiça do 

Trabalho, que será regulada em lei e à qual não se aplicam as disposições desta 

Constituição relativas à competência, ao recrutamento e às prerrogativas da 

Justiça comum.     

 

Não havia ainda, no entanto, uma legislação infraconstitucional que efetivamente 

regulamentasse o funcionamento da Justiça do Trabalho, o que somente ocorreu por meio do 

Decreto nº 1.237 de 2 de maio de 1939. O principal órgão da Justiça do Trabalho passa a ser a 
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Junta de Conciliação e Julgamento, composta por um presidente, um representante dos 

empregados e um dos empregadores. Segundo o referido decreto, instalado o conflito, a 

conciliação seria a etapa preliminar, só havendo a conversão em Juízo arbitral em caso 

impossibilidade de acordo, o qual poderia ser celebrado até mesmo após o encerramento do 

juízo conciliatório. 

Em 1943, a CLT passa a prever dois momentos obrigatórios para a propositura de um 

acordo entre as partes. O Primeiro, ao iniciar a audiência, conforme o art. 846 do texto celetista. 

Trata-se do primeiro ato da sessão, no qual o Magistrado deve buscar a celebração do acordo 

para pôr fim a lide. De acordo com Felipe Bernardes, o Juiz do Trabalho deve adotar uma 

postura ativa na fase conciliatória inicial, buscando analisar os pedidos formulados, os 

documentos juntados e a divisão do ônus da prova. (BERNADES, 2018: 378). O segundo 

momento ocorre no término da instrução processual, conforme previsão do art. 850 da CLT. 

Assim, cabe ao Juiz renovar a proposta de conciliação, antes da sua decisão. A proposta 

conciliatória final é feita levando-se em conta as provas já produzidas e o risco para ambas as 

partes, de modo que o Juiz já possui elementos suficientes para proferir o julgamento 

(BERNADES, 2018, p. 378). 

Tais etapas obrigatórias, no entanto, ocorrem quando já está instalada a lide. Como 

alternativa à instauração do litígio, a conciliação foi incorporada a CLT em 12/01/2000 por 

meio da Lei nº 9.958, a qual instituiu as Comissões de Conciliação Prévia (art. 625-A a 625-

H). De acordo com a exposição de motivos nº 509, de 28 de Julho de 1998, a qual integrava o 

Projeto de Lei 4694/1998 que viria a ser transformado na Lei Ordinária 9958/2000, o objetivo 

principal era introduzir: 

“(...) na sistemática de composição dos conflitos trabalhistas de natureza 

individual a Comissão de Conciliação Prévia, no âmbito das próprias empresas, 

em caráter paritário, que evite a chegada ao Judiciário de grande parte das 

demandas trabalhistas. (BRASIL, 1998). 

 

Ainda segundo a justificativa, aos Juízes caberia a competência para homologação dos 

acordos, “(...) o que não acarretaria maiores trabalhos para o Poder Judiciário, na medida em 

que a homologação constitui apenas formalidade que demanda muito menor desgaste de tempo 

do que a obtenção do acordo”. (BRASIL, 1998). Embora no projeto haja menção à necessidade 

de homologação do Poder Judiciário, ainda que por simples formalidade, o texto legal aprovado 

conferiu ao termo de acordo firmado pela comissão de conciliação prévia a natureza de título 

executivo extrajudicial, nos termos do art. 625-E, parágrafo único da CLT: 
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Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo 

empregador ou seu proposto e pelos membros da Comissão, fornecendo-se 

cópia às partes 

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

eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente 

ressalvadas.  

 

O entendimento do TST reafirma a eficácia liberatória geral do acordo extrajudicial 

firmado no âmbito das Comissões de Conciliação Prévia (CCP). Segue julgado nesse sentido: 

RECURSO DE REVISTA. ACORDO CELEBRADO PERANTE 

COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. 

EFICÁCIA LIBERATÓRIA AMPLA. I – Resta incontroverso nos autos o 

fato de  as partes terem celebrado acordo extrajudicial perante a Comissão de 

Conciliação Prévia, sem aposição de ressalvas, não ficando evidenciado 

nenhum vício de vontade que invalidasse o termo de conciliação, razão pela 

qual este deve ser considerado válido e eficaz, tendo efeito liberatório geral. 

II – Esta Corte tem reiteradamente decidido pela eficácia liberatória geral do 

termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia, 

quando não há aposição de qualquer ressalva, como dispõe claramente o artigo 

625-E da CLT. Precedentes. III – Recurso de Revista conhecido e provido. 

(TST – RR: 2103420105190006, Relator: Min. Antonio José de Barros 

Levenhagen, Data de Julgamento: 29/03/2017, 5ª Turma, Data de Publicação: 

DEJT 31/03/2017). 

 

O doutrinador Carlos Henrique Bezerra Leite enfatiza que a chamada eficácia 

liberatória geral, no entanto, não significa a quitação ampla e irrestrita quanto a todo o contrato 

de trabalho. Daí a necessidade de uma interpretação teleológica, independente de eventual 

ressalva por parte do trabalhador, de modo que o acordo firmado no âmbito da CCP restringe-

se às parcelas expressamente consignadas (BEZERRA LEITE, 2018, p. 148). A eficácia 

liberatória geral é rechaçada pelo doutrinador Mauro Schiavi (2020, p. 57), o qual entende que 

o acordo firmado no âmbito da CCP não impede a discussão da transação no Judiciário, tanto 

no que diz respeito à capacidade, à forma prevista em lei e à manifestação espontânea da 

vontade quanto à verificação da observância dos princípios fundamentais. 

Nesse sentido, à Justiça do Trabalho caberia a execução do termo de acordo firmado 

perante a CCP, nos termos do parágrafo único do art. 625-E da CLT. O acordo firmado nesse 

âmbito, no entanto, pode ser passível de questionamento em caso de vício de vontade, em 

relação a aspectos contratuais não especificados no termo consignado ou ainda em relação ao 

próprio mérito da transação. 

A composição paritária da Comissão de Conciliação Prévia apresenta-se como um 

esforço do legislador em buscar decisões justas para empregadores e empregados. A submissão 

da demanda à CCP é definida como obrigatória pelo art. 625-D da CLT: “Qualquer demanda 

de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da 



19 
 

prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato 

da categoria”.  

Tal obrigatoriedade, no entanto, foi afastada pelo STF no julgamento da ADI 2139, 

conforme segue abaixo: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º A 4º 

DO ART. 625-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - 

CLT, ACRESCIDO PELA LEI N. 9.958, DE 12.1.2000. COMISSÃO DE 

CONCILIAÇÃO PRÉVIA - CCP. SUPOSTA OBRIGATORIEDADE DE 

ANTECEDENTE SUBMISSÃO DO PLEITO TRABALHISTA À 

COMISSÃO PARA POSTERIOR AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA. INTERPRETAÇÃO PELA QUAL SE PERMITE A 

SUBMISSÃO FACULTATIVAMENTE. GARANTIA DO ACESSO À 

JUSTIÇA. INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 

PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AOS 

§§ 1º A 4º DO ART. 652-D DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO – CLT. 

 

A interpretação à luz do princípio constitucional da Garantia de Acesso à Justiça 

reservou às Comissões de Conciliação Prévia um caráter facultativo, o que esvaziou o objetivo 

do legislador em diminuir o número de demandas trabalhistas. Dessa forma, a conciliação no 

âmbito das CCP´s passou a ser apenas uma opção na busca pela conciliação.  

Antes da Reforma trabalhista, a validade de acordos extrajudiciais resumia-se àqueles 

firmados no âmbito da CCP. Por ausência de previsão legal, a Justiça Trabalhista, em regra, 

não homologava acordos extrajudiciais. Nesse sentido, seguem dois julgados do TST que 

demonstram tal entendimento: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 

HOMOLOGAÇÃO   DE   ACORDO   EXTRAJUDICIAL.   JUSTIÇA   DO 

TRABALHO.  Ainda que por fundamento diverso da decisão recorrida, a 

jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é no sentido de que não 

compete a esta Especializada homologar acordo extrajudicial firmado entre 

empregado   e   empregador,  haja   vista   a   ausência   de   previsão   legal. 

Precedentes.    Agravo    de    Instrumento    conhecido    e    não    provido" 

(AIRR-2042-37.2015.5.02.0027, 4ª Turma, Relatora Ministra Maria de Assis 

Calsing, DEJT 16/03/2018) 

 

"AGRAVO   DE   INSTRUMENTO.   RECURSO   DE   REVISTA. 

COMPETÊNCIA MATERIAL. JUSTIÇA DO 

TRABALHO.HOMOLOGAÇÃODEACORDOEXTRAJUDICIAL1. Não 

compete à Justiça do Trabalho homologaracordo extrajudicial firmado entre 

empregado e empregador, haja vista a ausência de previsão legal. Precedentes 

do TST.  2.  Agravo de instrumento da Reclamada de que se conhece e a que 

se nega provimento." (AIRR - 1542-77.2012.5.04.0234, Relator Ministro João 

Oreste Dalazen, 4ª Turma, DEJT 7/10/2016). 
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Tal entendimento também era observado na Orientação Jurisprudencial nº 34 da 

SDC/TST: 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. JUSTIÇA DO 

TRABALHO. PRESCINDIBILIDADE (INSERIDA EM 07.12.1998). É 

desnecessária a homologação, por Tribunal Trabalhista, do acordo 

extrajudicialmente celebrado, sendo suficiente, para que surta efeitos, sua 

formalização perante o Ministério do Trabalho (art. 614 da CLT e art. 7º, 

inciso XXVI, da Constituição Federal). 

 

Mauro Schiavi lembra que sempre houve resistência por parte da Justiça do Trabalho 

em relação aos procedimentos de jurisdição voluntária principalmente por conta dos princípios 

da irrenunciabilidade de direitos e do acesso à justiça do trabalhador economicamente fraco 

(SCHIAVI, 2020, p. 72). Sendo assim, por ser o empregado parte hipossuficiente na relação 

com seu empregador, eventual acordo firmado no âmbito extrajudicial poderia favorecer ao 

empregador, já que não haveria uma relação de igualdade. 

 

1.4 O acordo extrajudicial no âmbito cível 

 

Se no âmbito trabalhista o procedimento de homologação de acordo extrajudicial só 

foi disciplinado em 2017, por meio da lei. 13.467, na esfera civil já havia previsão anterior. 

Nesse sentido, o art. 57 da lei dos Juizados Especiais Cíveis (9.099/1995) prevê a possibilidade 

de homologação de acordo extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, valendo a sentença 

como título executivo judicial. O disposto está em consonância com os princípios que norteiam 

os Juízos especiais Cíveis, especificamente a simplicidade, informalidade, economia processual 

e celeridade, nos termos do art. 2º. 

A homologação de acordos extrajudiciais por parte do Poder Judiciário, antes mesmo 

do advento do Código de Processo Civil (CPC) de 2015 encontrava na jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma resistência. Nesse sentido, segue o julgado: 

 

PROCESSO CIVIL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 

HOMOLOGAÇÃO. LEI 9.099/95. ART. 57. IMPOSSIBILIDADE. 

1. É imprescindível preservar o escopo da Lei 9.099/95, criada para facilitação 

de acesso ao Poder Judiciário pelos titulares de direitos relacionados a lides 

de menor complexidade, com procedimento simplificado e julgamento célere, 

desafogando-se, com isso, os Tribunais em causas de procedimento ordinário 

ou sumário. 

2. O art. 57 da Lei 9.099/95 tem, em princípio, eficácia transcendente à Lei 

dos Juizados Especiais. Essa norma, contudo, teria o papel de regular 

provisoriamente a matéria, até que ela encontrasse regulação específica nos 

diplomas adequados, a saber, o Código de Processo Civil e o Código Civil. 
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3. O CPC, nas sucessivas reformas ocorridas desde meados dos anos 90, vem 

tendo alterada a redação de seu art. 584, III, de modo a contemplar, com maior 

ou menor extensão, a possibilidade de homologação de acordos extrajudiciais. 

4. Na última alteração a que se sujeitou o código, contudo, incluiu-se o art. 

475-N, que em lugar de atribuir eficácia de título executivo judicial à sentença 

que homologue acordo que verse sobre matéria não posta em juízo, passou a 

falar em transações que incluam matéria não posta em juízo. 

5. Uma transação que inclua matéria não posta em juízo está claramente a 

exigir que a transação, para ser homologável, tem de se referir a uma lide 

previamente existente, ainda que tenha conteúdo mais amplo que o dessa lide 

posta. Assim, a transação para ser homologada teria de ser levada a efeito em 

uma ação já ajuizada. 

6. É necessário romper com a ideia de que todas as lides devem passar pela 

chancela do Poder Judiciário, ainda que solucionadas extrajudicialmente. 

Deve-se valorizar a eficácia dos documentos produzidos pelas partes, 

fortalecendo-se a negociação, sem que seja necessário, sempre e para tudo, 

uma chancela judicial. 

7. A evolução geral do direito, num panorama mundial, caminha nesse 

sentido. Tanto que há, hoje, na Europa, hipóteses em que ações judiciais 

somente podem ser ajuizadas depois de já terem as partes submetido sua 

pretensão a uma Câmara Extrajudicial de Mediação, como corre, por exemplo, 

na Itália, a partir da promulgação do Decreto Legislativo nº 28/2010. 

8. Ao homologar acordos extrajudiciais, o Poder Judiciário promove 

meramente um juízo de delibação sobre a causa. Equiparar tal juízo, do ponto 

de vista substancial, a uma sentença judicial seria algo utópico e pouco 

conveniente. Atribuir eficácia de coisa julgada a tal atividade implicaria 

conferir um definitivo e real a um juízo meramente sumário, quando não, 

muitas vezes, ficto. Admitir que o judiciário seja utilizado para esse fim é 

diminuir-lhe a importância, é equipará-lo a um mero cartório, função para a 

qual ele não foi concebido. 

9. Recurso especial não provido. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.184.267 – MS (2010/0038495-2) Relatora: 

Ministra Nacy Andrighi. Data de julgamento: 13/11/2012.DJe: 05/12/2012. 

 

De acordo com tal entendimento, a previsão do art. 57 da lei 9099/95 estendia-se a 

toda a esfera cível, uma vez que não havia regramento específico no CPC. Tal panorama, no 

entanto, foi alterado com a inclusão do art. 475-N no CPC de 1973 (Lei nº 5.869/1973), por 

meio da lei 11.232, de 2005, o qual passou a definir a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação como título executivo judicial. Dessa forma, na concepção do STJ, tal transação 

deveria ser necessariamente homologada pelo Juízo por meio de uma lide já existente e não 

pela simples submissão de uma transação extrajudicial à homologação. 

A partir de 2015, o CPC passou a prever no parágrafo 3º do art. 3º o estímulo à 

conciliação, à mediação e a outros métodos de solução consensual de conflitos. Como leciona 

Humberto Theodoro Junior (2015, p. 103) 

Não se trata de desacreditar a Justiça estatal, mas de combater o excesso de 

litigiosidade que domina a sociedade contemporânea, que crê na jurisdição 

como a única via pacificadora de conflitos, elevando a um número tão 
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gigantesco de processos aforados, que supera a capacidade de vazão dos 

órgãos e estruturas do serviço judiciário disponível. 

 

Dessa forma, a busca por soluções consensuais de conflitos passa a ser um dever do 

Poder Judiciário, de modo a diminuir o número de demandas e consequentemente tornar a 

justiça mais célere e efetiva. É dentro dessa perspectiva que se insere o capítulo XV do CPC, 

intitulado “Dos procedimentos de jurisdição voluntária”, o qual inclui no inciso VIII do art. 725 

a homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza e valor. O CPC de 1973 

já continha um capítulo com tal título, no entanto não incluía expressamente entre seus incisos 

a autocomposição extrajudicial. 

A chamada jurisdição voluntária norteia-se por princípios diversos da jurisdição 

contenciosa. Enquanto esta representa o dever estatal na pacificação de litígios, aquela 

constitui-se como a gestão pública de interesses privados. Na jurisdição contenciosa, as partes 

necessitam que o Estado-Juiz se pronuncie acerca de um conflito instaurado. O litígio inexiste 

na Jurisdição voluntária, na qual os interessados requerem a chancela do Judiciário para 

conceder eficácia a determinado negócio jurídico. 

Para alguns, a atividade jurisdicional não engloba a chamada jurisdição voluntária. 

Isso porque nesta última predomina o caráter administrativo. Isso pode ser evidenciado pelo 

fato de muitos procedimentos tidos no passado como de jurisdição voluntária terem migrado 

para a competência de órgãos administrativos, tais como a possibilidade de processamento da 

consignação em pagamento de forma extrajudicial, conforme art. 334 do Código Civil e 539, 

§1º do CPC, ou a separação e o divórcio consensuais, nos termos do art. 733 do CPC. Nesse 

sentido, a jurisdição voluntária possui características totalmente diversas do papel 

constitucionalmente atribuído ao Judiciário na solução de litígios. (THEODORO JR. 2015, p. 

144). 

Considerando que a atuação do Juiz na jurisdição contenciosa deve ser diversa daquela 

adotada na voluntária, o art. 723 do CPC em seu parágrafo único determina que nos 

procedimentos de jurisdição voluntária, “o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade 

estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou oportuna”. 

A conveniência e oportunidade concedidos à atuação do Juiz devem-se exatamente à 

natureza diversa desse tipo de procedimento. Homologada a autocomposição extrajudicial, esta 

passa a ter natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515, III do CPC. 

 No processo do trabalho, antes da Reforma Trabalhista, não havia a jurisdição voluntária 

tal como prevista pelo Código Civil. Existiam, no entanto, alguns procedimentos identificados 



23 
 

pela doutrina como inerentes à jurisdição voluntária. Bezerra Leite cita como exemplo o art. 

500 da CLT: 

O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com 

a assistência do respectivo Sindicato e, se não o houver, perante autoridade 

local competente do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou da Justiça 

do Trabalho 

 

Segundo o doutrinador, a parte final do artigo equipara a Justiça do Trabalho a um 

órgão administrativo, meramente homologador de rescisão de contrato de trabalho de 

empregado estável (BEZERRA, 2018, p. 190). 

Outros procedimentos de jurisdição voluntária seriam a liberação do FGTS e o 

pagamento do seguro-desemprego, conforme o Enunciado nº 63 da 1ª Jornada de Direito 

Material e Processual do Trabalho (TST, 2007): 

 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDIMENTO DE 

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LIBERAÇÃO DO FGTS E PAGAMENTO 

DO SEGURO-DESEMPREGO. Compete à Justiça do Trabalho, em 

procedimento de jurisdição voluntária, apreciar pedido de expedição de 

alvará para liberação do FGTS e de ordem judicial para pagamento do 

seguro-desemprego, ainda que figurem como interessados os dependentes 

de ex-empregado falecido. 

 

Na esfera cível, a Lei 13.105 de 16 de março de 2015 que instituiu o Novo Código de 

Processo Civil, além de estabelecer a obrigatoriedade da realização da audiência de conciliação, 

salvo em caso de negativa expressa das partes, nos termos do art. 334, previu a criação de 

centros judiciários específicos para a conciliação, nos termos do art. 165. No processo do 

trabalho, o art. 2º, item IV, da Instrução Normativa nº 39/2016 do TST não autoriza a aplicação 

subsidiária ou supletiva do art. 334 do CPC, em razão da inexistência de omissão.  

O estabelecimento de diretrizes para a conciliação na Justiça do Trabalho veio por 

meio da resolução 174/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), cujo 

principal objetivo é o estimulo da prática da conciliação e da mediação na Justiça do Trabalho. 

Segundo a referida resolução, a Conciliação ocorreria em lides já instauradas, por meio de uma 

terceira pessoa – magistrado ou servidor público – que tem como função aproximar, empoderar 

e orientar as partes na construção de um acordo, com a criação ou proposta de opções para 

composição do litígio (art. 1º, I). Na mediação, por outro lado, o auxílio de uma terceira pessoa 

ocorre sem a criação ou proposta de opções para composição do litígio (art. 1º, II). 

Conciliação e mediação são definidas, portanto, como meios alternativos de resolução 

de conflitos, sendo a única diferenciação o fato de na mediação não haver a criação de proposta, 

cabendo às partes a iniciativa e a construção do acordo. Nos dois casos, a lide já está instaurada 
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e o conciliador/mediador atua como facilitador a fim de evitar que seja necessária uma instrução 

e uma sentença de mérito.  

 

1.5 A arbitragem  

 

Uma outra alternativa na resolução do conflito pode ser encontrada na arbitragem, por 

meio da qual um terceiro, previamente escolhido pelas partes, soluciona o conflito. No âmbito 

cível, o procedimento é regulado pela Lei 9.307/1996 e expressamente permitido pelo parágrafo 

1º do art. 3º do CPC. Dentre os principais argumentos a favor da utilização da arbitragem, 

destaca-se a agilidade das decisões, uma vez que não há recursos. Além disso, pelo fato do 

árbitro ser previamente escolhido pelas partes e ter real dimensão do conflito, a decisão seria 

imparcial.  

No Direito Coletivo do Trabalho, o artigo 114, §1º da Constituição Federal de 1988 

autoriza a eleição de árbitros para a solução de conflitos, se assim convencionarem as partes. 

No que diz respeito aos conflitos trabalhistas individuais, tradicionalmente sua aplicabilidade 

não é aceita. Nesse sentido, o seguinte julgado: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

ARBITRAGEM. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.307/96 NOS 

CONFLITOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO. Embora o artigo 31 da Lei 

nº 9307/96 disponha que – a sentença arbitral produz, entre as partes e seus 

sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder 

Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo -, entendo-a 

inaplicável ao contrato individual de trabalho. Com efeito, o instituto da 

arbitragem, em princípio, não se coaduna com as normas imperativas do 

Direito Individual do Trabalho, pois parte da premissa, quase nunca 

identificada nas relações laborais, de que empregado e empregador negociam 

livremente as cláusulas que regem o contrato individual de trabalho. Nesse 

sentido, a posição de desigualdade (jurídica e econômica) existente entre 

empregado e empregador no contrato de trabalho dificulta sobremaneira que 

o princípio da livre manifestação da vontade das partes se faça observado. 

Como reforço de tese, vale destacar que o artigo 114 da Constituição Federal, 

em seus parágrafos 1º e 2º, alude à possibilidade da arbitragem na esfera do 

Direito Coletivo do Trabalho, nada mencionando acerca do Direito Individual 

do Trabalho. Agravo de instrumento a que se nega provimento” (Processo 

TST/AIRR 415/2005-039-02-40.9, Relator Ministro Horácio Raymundo de 

Senna Pires, 6ª Turma, DEJT 26/06/2009). 

 

A hipossuficiência do empregado, de acordo com o referido entendimento, impediria 

que a via arbitral fosse imparcial. Buscando vencer tal argumento, o legislador acrescentou à 

CLT o art. 507-A por meio da Lei n 13.467/17, a Reforma Trabalhista. O referido artigo 

estabelece a possibilidade de pactuação de cláusula compromissória de arbitragem ente 
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empregador e empregado, desde que esse último receba remuneração superior a duas vezes o 

limite estabelecido para os benefícios do RGPS. 

Mauro Schiavi critica o dispositivo por conta da possibilidade de fixação da cláusula 

na vigência do contrato de trabalho e do consequente estado de subordinação, o que 

influenciaria a “vontade” do empregado. Além disso, o valor da remuneração estabelecido pelo 

legislador é relativamente baixo não descaracterizando o estado de vulnerabilidade do 

empregado. Por fim, pelo fato do litigante mais comum na Justiça do Trabalho ser o 

desempregado, a arbitragem torna-se inacessível por ser um procedimento de alto custo 

(SCHIAVI, 2020, p. 68). 

A utilização da arbitragem na Justiça do Trabalho certamente possibilita soluções mais 

céleres, tendo em vista que a estrutura do Judiciário não consegue atender ao grande número de 

demandas. Entretanto, o empregado dificilmente terá condições de indicar um árbitro, de modo 

que tal escolha ficará a cargo do empregador, o que certamente macula a desejada 

imparcialidade das decisões. Além disso, embora a dependência e subordinação do empregado 

se encerrem com o término do contrato de trabalho, persiste a situação de vulnerabilidade, tendo 

em vista que a maioria dos litigantes é formada por desempregados. Nesse sentido, o 

procedimento será sempre passível de questionamentos por meio de demanda própria, o que 

não contribuirá para a diminuição efetiva do número de ações trabalhistas. 

 

1.6 A ação de homologação de acordo extrajudicial 

 

A resolução de litígios de forma extrajudicial de modo a desafogar o Judiciário é 

apresentada como um dos objetivos da ação de homologação de acordo extrajudicial. Sendo 

assim, o legislador reformista acrescentou dentre as competências da Justiça do Trabalho a 

decisão quanto à homologação de acordo extrajudicial, nos termos do art. 652, “f” da CLT. O 

procedimento foi regulamentado em um capítulo intitulado “do processo de jurisdição 

voluntária para homologação de acordo extrajudicial”. Assim dispõe o texto legal: 

Art. 855-B.  O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início 

por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por 

advogado.                 

§ 1o  As partes não poderão ser representadas por advogado comum. 

§ 2o  Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua 

categoria. 

 

 Art. 855-C.  O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo estabelecido 

no § 6o do art. 477 desta Consolidação e não afasta a aplicação da multa 

prevista no § 8o art. 477 desta Consolidação. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art477
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm#art477
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Art. 855-D.  No prazo de quinze dias a contar da distribuição da petição, o juiz 

analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e proferirá 

sentença. 

 

Art. 855-E.  A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o 

prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados.                     

Parágrafo único.  O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao 

do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. 

 

A lei estabelece os seguintes requisitos para o acordo: a petição inicial deve ser 

conjunta e subscrita necessariamente por advogados diversos, sendo vedado o jus postulandi e 

facultado ao trabalhador a assistência de advogado do sindicato de sua categoria; o prazo de 10 

dias para pagamento das verbas rescisórias, estabelecido pelo §6º do art. 477 da CLT, deve ser 

respeitado; a multa prevista no §8º do art. 477 da CLT, devida em caso de descumprimento do 

prazo supramencionado, não pode ser afastada. 

O art. 855-D estipula um prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição inicial 

para que o magistrado analise o acordo, podendo designar audiência se entender necessário, e 

profira a sentença. O prazo prescricional fica suspenso quanto aos pedidos especificados na 

ação, a partir do peticionamento, voltando a fluir no dia seguinte ao trânsito em julgado, nos 

termos do art. 855-E. 

Nos termos do parágrafo único do art. 831 da CLT, da decisão que homologar o acordo 

não caberá recurso, salvo quando aos valores devidos a previdência social. Em caso de sentença 

que não homologue o acordo, cabe Recurso Ordinário, nos termos do art. 895 da CLT. Caso o 

acordo homologado não seja cumprido, por ter natureza de título executivo judicial, nos termos 

do art. 515, III do CPC, cabe execução junto às Varas do Trabalho (SCHIAVI, 2020, p. 973). 

Conforme leciona Felipe Bernardes, o acordo extrajudicial passou a ter aplicabilidade 

imediata, desde a aprovação da Reforma, inclusive para contratos de trabalho iniciados 

anteriormente. Tal entendimento decorre da adoção do “princípio da eficácia imediata da lei 

processual aos processos pendentes (tempus regit actum), respeitados o direito processual 

adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.” (BERNADES, 2019, p. 76). Dessa forma, 

as alterações processuais decorrentes do procedimento para homologação de acordo 

extrajudicial passaram a ser aplicáveis a partir do momento em que a Lei nº 13.467/2017 entrou 

em vigor, o que ocorreu em 11/11/2017. 
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1.7 As Lacunas Legais 

 

O legislador não deu conta de todas as possibilidades ao regular o instituto da 

homologação do acordo extrajudicial e certamente não teria como fazê-lo. A tramitação célere 

e a ausência de uma discussão aprofundada acerca da reforma trabalhista podem ser apontadas 

como possíveis razões. No entanto, há de se ressaltar a impossibilidade de previsão de tudo o 

que pode acontecer. Sendo assim, a existência de lacunas legais é inegável, o que de modo 

algum pode impedir a prestação jurisdicional, cabendo ao Juiz, diante do caso concreto, buscar 

outros meios para a decisão, nos termos do art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro (Lei 4.657/1942). 

 Na prática trabalhista, algumas questões relacionadas ao procedimento de 

homologação de acordo extrajudicial surgiram assim que as demandas começaram a ser 

julgadas. No que diz respeito a competência territorial para o julgamento da ação, não há uma 

definição no texto legal. Sabe-se que a competência territorial é relativa, de modo que não pode 

ser conhecida de ofício pelo Juiz. Desse modo, não sendo a competência territorial impugnada 

pelo reclamado, esta é prorrogada (SCHIAVI, 2020, p. 327). 

A arguição de incompetência territorial deve ser realizada pelo réu, no prazo de 5 dias 

a contar da notificação, nos termos do art. 800 da CLT. Cabe, portanto, ao reclamado, sinalizar 

a necessidade de mudança da competência territorial, de modo que a ação seja julgada pelo 

Juízo no qual efetivamente ocorreu a prestação de serviços, nos termos do art. 651 da CLT. 

Ocorre que a ação de homologação de acordo extrajudicial não possui reclamante e reclamado, 

mas sim requerentes que possuem pedidos comuns. A ausência de arguição de incompetência 

territorial poderia fazer com que as partes elegessem um Juízo específico para homologar o 

acordo. Um entendimento que busca evitar tal consequência pode ser encontrado no enunciado 

125 da 2º Jornada da Associação Nacional de Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) 

(2018): 

PROCESSO DE JURISDICAO VOLUNTARIA. HOMOLOGACAO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPETENCIA TERRITORIAL I - a 

competência territorial do processo de jurisdição voluntaria para homologacao 

de acordo extrajudicial segue a sistemática do art. 651 da CLT. II -aplica-se 

analogicamente o art. 63, § 3o, do CPC, permitindo que o juiz repute ineficaz 

de oficio a eleição de foro diferente do estabelecido no art. 651 da CLT, 

remetendo os autos para o juízo natural e territorialmente competente. 

 

Tal posicionamento não encontra resistência na Jurisprudência ou na doutrina e 

mostra-se como efetivamente a solução mais razoável. Existem, no entanto, outras questões 
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decorrentes da prática da ação de homologação de acordo extrajudicial. Como forma de 

regulamentar o procedimento, a presidência do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 1ª 

região editou o ato 82/2019, em 12/04/2019. 

Tal iniciativa é justificada pela necessidade de “(...) regulamentação para segurança 

das partes quanto ao procedimento a ser adotado (...). Dessa forma, o texto estabelece e seu art. 

2º alguns requisitos que devem ser verificados no exame do requerimento, dentre os quais 

destacam-se os seguintes: 

(...) III - Discriminação de cada uma das parcelas do ajuste, com a 

definição da natureza jurídica respectiva e a indicação dos valores objeto da 

transação;  

IV - Não será aceito acordo que se refira apenas a pagamento de 

parcelas incontroversas da rescisão contratual, como previsto no artigo 484-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho; 

(...)  

VI - Deverá constar da petição de acordo cláusula penal, com o seu 

percentual e sua base de incidência sobre o total do acordo ou das parcelas ou 

obrigações não adimplidas;  

VII - Comprovação do recolhimento do FGTS e, se for o caso, da 

multa de 40% sobre o FGTS, caso tais parcelas não integrem o valor do 

acordo;  

VIII - As custas serão calculadas sobre o valor do acordo e recolhidas 

conforme § 3° do artigo 789 da Consolidação das Leis do Trabalho;  

IX Comprovação do recolhimento dos tributos devidos 

(Contribuições previdenciárias e Imposto de Renda), nos termos da legislação 

correspondente;  

(…) 

 

XII - O Juízo determinará o comparecimento das partes ao CEJUSC, 

em pauta de audiência para ratificação dos termos do acordo, sendo 

indispensável a presença pessoal do trabalhador e de seu advogado, com 

prévia notificação das partes mediante seus procuradores. Na hipótese de as 

partes não comparecerem ou não haver possibilidade de acordo, os autos serão 

devolvidos, com a justificativa da não realização do acordo, ao Juízo de 

origem, para as providências que o Juiz entender cabíveis. 

 

O ato ainda determina que a execução de eventuais acordos homologados e não 

cumpridos caberá ao Juízo de origem, conforme art. 5º. Os requisitos vão além do texto 

celetista, como por exemplo, estabelecendo a necessidade de discriminação de cada uma das 

parcelas do ajuste ou a proibição de acordo que se refira ao pagamento de parcelas 



29 
 

incontroversas da rescisão contratual por acordo entre empregado e empregador (art. 484-A da 

CLT). O item IV busca evitar a utilização do instituto para pagamento de verbas previstas no 

art. 484-A da CLT. Trata-se da rescisão do contrato de trabalho por meio de acordo entre 

empregado e empregador, o qual não se confunde com o acordo extrajudicial.  

O referido ato, em seu item VI, ao estabelecer a necessidade de cláusula penal em caso 

de inadimplemento, interfere na autonomia das partes para transigirem como desejarem. Além 

disso, o item VII cria a necessidade de comprovação dos recolhimentos fundiários em caso de 

não integração de tais valores no acordo. No que diz respeito às custas, outra regra é criada com 

a necessidade de aplicação do §3º do art. 789 da CLT, o qual define o pagamento das custas em 

partes iguais pelas partes, no caso de acordo, se de outra forma não convencionarem.  

 

1.8 O CEJUSC 

 

O ato 82/2019, em seu art. 1º faculta aos Juízes o encaminhamento dos acordos 

extrajudiciais ao Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da Capital 

(CEJUSC – CAP), a quem caberia a intimação das partes para realização de audiência para 

ratificação dos termos do acordo. O CEJUSC-CAP de primeiro grau do TRT 1 foi criado em 

22/01/2018 por meio do ato nº 12/2018 da presidência e inaugurado em 01/02/2018. Sua criação 

atende ao disposto na resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) nº 

174/2016, a qual instituiu a política judiciária nacional de tratamento das disputas de interesses 

trabalhistas. Há ainda o CEJUSC-CAP de segundo grau, cuja competência abrange processos 

em segundo grau de jurisdição, tanto em fase de conhecimento quanto em execução. 

A resolução do CSJT determinou a criação de Núcleos Permanentes para a resolução 

de conflitos no âmbito dos Tribunais Regionais. Segundo o texto, Os CEJUSC-JT seriam 

responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação de processos 

em qualquer fase ou instância. Existe a previsão para a formação de conciliadores e mediadores 

(os quais podem ser magistrados togados e servidores) que atuarão sob a supervisão de um 

Magistrado que deverá estar presente a todas as sessões. 

De acordo com o ato nº 012/2018, da presidência do TRT 1, o qual o criou, o CEJUSC-

CAP possui “competência para a realização de audiências de conciliação e mediação em 

demandas em curso em primeiro grau de jurisdição, tanto em fase de conhecimento, quanto tem 

fase de execução” (TRT, 2018). Para tal, a unidade é supervisionada por um Magistrado-

coordenador e outros Magistrados supervisores, todos da ativa. O ato prevê ainda a 
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possibilidade de atuação de Magistrados inativos e servidores ativos e inativos como 

conciliadores e mediadores (TRT, 2018). 

Inicialmente o CEJUSC-CAP prestava apoio às 1ª, 2ª e 3ª Varas do Trabalho do Rio 

de Janeiro para tentativa de conciliação ou mediação em demandas em fase inicial. Tal atuação 

foi ampliada de modo que, em dezembro de 2019, o atendimento para mediação era prestado a 

38 Varas do Rio de Janeiro e para todas as Varas da Capital em relação à conciliação. A 

participação para a mediação oferecida pelo CEJUSC é facultada a todas as Varas do Trabalho 

da Capital, cabendo ao Juiz titular a decisão (TRT 1, 2019). 

O CEJUSC-CAP, segundo ata correcional realizada em dezembro de 2019, contava 

naquela ocasião com um Juiz Coordenador, duas Juízas supervisoras, 8 Juízes designados para 

atuação e 17 servidores. São realizadas semanalmente 160 audiências de mediação e 120 de 

conciliação. No ano de 2019 foram realizadas 11.646 sessões e homologados 6.343 acordos 

(TRT, 2019). 

O procedimento para a criação das pautas de mediação no CEJUSC-CAP funciona da 

seguinte forma: Inicialmente, as 38 Varas parceiras, todas da Capital do Rio de Janeiro, 

selecionam algumas ações, antes da fase instrutória, com reclamadas que possuem uma política 

de acordo. O CEJUSC-CAP então faz uma nova análise, mais específica e só então inclui em 

pauta. No caso da conciliação, podem ser remetidos processos em qualquer fase processual de 

todo o Estado mediante solicitação da Vara ou peticionamento das partes (TRT 1, 2019). 

A diferenciação entre pautas de conciliação e mediação decorre da previsão contida na 

resolução 174/2016 do CSJT e sua distinção acerca dos institutos, de modo que na conciliação 

há uma proposta efetiva, o que não acontece na mediação. São de fato conceitos bem próximos. 

No caso do CEJUSC-CAP realiza-se a audiência de mediação quando ainda não houve a 

instrução processual, de modo que as partes possuem tão somente uma noção do risco 

processual e das concessões possíveis. A audiência de conciliação, por outro lado, por ter a 

possibilidade de ocorrer em qualquer fase processual. Nela é cabível ao conciliador propor 

valores, uma vez que muitas vezes já foram produzidas provas ou até mesmo cálculos.  

O CEJUSC de primeiro grau do TRT da 1ª Região funcionava, em dezembro de 2019, 

em um espaço com 20 salas de mediação e realizava diariamente cerca de 50 sessões. A primeira 

turma de mediadores, composta por 28 servidores, se formou no fim de 2019. Em outubro do 

mesmo ano, foi inaugurado o primeiro Cejusc Regional, na cidade de Petrópolis como parte da 

política de expansão (TRT, 2019). 

A expansão do CEJUSC-CAP de primeiro grau está em consonância com os objetivos 

expressos pelo Tribunal. Nas palavras do coordenador da unidade, Juiz Múcio Borges, “o 
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CEJUSC é o instrumento principal para colocar o TRT/RJ na vanguarda da solução de conflitos 

através de métodos consensuais” (TRT 1, 2019). Dentro dessa perspectiva, o ato 82/2019, ao 

estabelecer a possibilidade de encaminhamento de acordos extrajudiciais encaminhados pelas 

Varas ao CEJUSC-CAP e definir como procedimento a realização de audiência pelo setor, 

amplia sua atuação, o número de audiências realizadas e certamente o percentual de acordos 

homologados. A natureza e a especificidade de tais transações no âmbito dos acordos 

extrajudiciais serão objeto de análise nos próximos capítulos.   
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CAPÍTULO II 

DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL   

 

2.1 A segurança jurídica proporcionada pelo acordo homologado 

 

O relator do projeto de Lei 6787/16 que deu origem a Lei 13.467/2017, Deputado 

Rogério Marinho, assim justifica a ação de homologação de acordo extrajudicial (2016, p. 65): 

“Ao trazer expressamente para a lei a previsão de uma sistemática para 

homologar judicialmente as rescisões trabalhistas, conseguiremos a almejada 

segurança jurídica para esses instrumentos rescisórios, reduzindo, 

consequentemente, o número de ações trabalhistas e o custo judicial.”  

 

A intenção primordial do legislador é a segurança jurídica das rescisões trabalhistas. 

A redução do número de ações trabalhistas e do custo judicial são apenas consequências do 

objetivo maior. Nesse sentido, a homologação judicial apresenta-se como uma garantia ao 

empregador de que o trabalhador nada mais possa contestar acerca da extinta relação. A 

“almejada segurança jurídica”, anseio maior dos empregadores, seria, portanto, plenamente 

alcançada. 

Ainda na justificativa do projeto, seu relator expõe a “enorme insegurança jurídica” 

decorrente da possibilidade do empregado questionar judicialmente as mesmas parcelas objeto 

da homologação rescisória realizada junto ao representante sindical, exigência para os contratos 

com mais de um ano de vigência, nos termos do §1º do art. 477 da CLT, revogado pela Lei 

13.467/2017. (2016, p. 24). O fim da exigência prevista no referido artigo decorre, para o 

legislador, da ineficácia do dispositivo, ao permitir o ajuizamento de uma ação trabalhista. A 

solução passa a ser a homologação judicial das rescisões trabalhistas.  

O autor Felipe Bernardes apresenta o seguinte ponto negativo acerca da ação de 

homologação de acordo extrajudicial: o risco de redução do Poder Judiciário a um órgão 

homologador de rescisões de contrato de trabalho. Para ele, por constituir-se como coisa julgada 

material, o acordo extrajudicial é muito mais seguro para o empregador (BERNADES, 2018, 

p. 118). Interessante observar que a percepção do que seria um risco parece representar o 

objetivo maior do legislador.  
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O risco apontado por Bernardes existe independente da introdução do processo de 

homologação de acordo extrajudicial. Isso porque os acordos judiciais homologados, ao 

fazerem constar a cláusula de plena e geral quitação pelo objeto do pedido bem como pelo 

extinto contrato de trabalho, impedem o ajuizamento de futura demanda trabalhista. Levando 

em conta que grande parte das demandas é ajuizada após a extinção contratual, trata-se, na 

prática de uma forma de homologação da rescisão. 

  

2.2 A cláusula de quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho. 

 

Tal segurança jurídica proporcionada pelo acordo homologado em Juízo é muitas 

vezes utilizada como objetivo maior na propositura de ações trabalhistas. É o que ocorre nas 

chamadas “lides simuladas”, nas quais a reclamação trabalhista não representa efetivamente 

uma demanda na qual o reclamante busque a solução judicial. A simulação consiste na 

propositura da ação como condição imposta pelo ex-empregador para fazer o pagamento das 

verbas rescisórias, de forma parcelada.  

Na “lide simulada”, o ex-empregado ingressa com a demanda como única forma de 

receber as verbas rescisória. Com a homologação do acordo com a cláusula geral de quitação, 

o ex-empregador obtém a chancela judicial acerca do extinto contrato de trabalho, não havendo 

risco de nova demanda judicial.  Outra forma de burlar a finalidade da ação trabalhista seria a 

indicação por parte do empregador de um advogado de confiança ao empregado que postula a 

ação com o objetivo de que ocorra a homologação do acordo (PIMENTA, 1999, p. 121). 

As chamadas “lides simuladas” sempre representaram um desafio em razão do 

consequente esvaziamento do Direito do Trabalho decorrente da prática. Além de correr o risco 

de ter sua função resumida a um mero órgão homologador de rescisões contratuais, a Justiça do 

Trabalho necessita ocupar-se de demandas simuladas em meio a tantas lides reais que 

necessitariam efetivamente da sua intervenção. 

José Ribeiro Pimenta (1999, p. 128) afirma que o cerne da questão encontra-se na 

adoção da prática da inclusão da cláusula de plena e geral quitação, pelo objeto do pedido e 

pelo extinto contrato de trabalho como uma regra nos acordos celebrados. Sendo assim, embora 

a legislação não determine a obrigatoriedade de tal cláusula, na prática ela está presente em 

praticamente todos os acordos judiciais homologados.  

A sentença que homologa acordo é irrecorrível, conforme disposto no item V da 

súmula nº 100 do TST que assim dispõe: 



34 
 

 V - O acordo homologado judicialmente tem força de decisão irrecorrível, na 

forma do art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conciliatório transita em 

julgado na data da sua homologação judicial. (ex-OJ nº 104 da SBDI-2 - DJ 

29.04.2003) 

Dessa forma, o termo de conciliação só poderia ser atacado por meio de ação 

rescisória, nos termos da súmula 259 do TST. A inclusão da cláusula genérica concede ao 

empregador, de um lado, uma garantia que nada mais será questionado e ao empregado, de 

outro, a impossibilidade de propositura de nova demanda, mesmo que em relação a pedidos 

estranhos ao acordo homologado. 

A jurisprudência do C. TST tem entendido que a cláusula de quitação ampla é 

plenamente válida. Acerca do tema, segue o seguinte julgado: 

"A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 

INTERPOSTO PELA RECLAMADA . ACÓRDÃO REGIONAL 

PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 . 1. ACORDO 

HOMOLOGADO JUDICIALMENTE EM QUE SE DEU QUITAÇÃO 

PLENA DO CONTRATO DE TRABALHO APÓS ENTRADA EM VIGOR 

DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. AÇÃO DE REPARAÇÃO 

POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRABALHO. OFENSA À COISA JULGADA. PROVIMENTO. I. Esta 

Corte Superior tem se posicionado no sentido de que o acordo homologado 

judicialmente em reclamação trabalhista ajuizada depois da entrada em vigor 

da Emenda Constitucional nº 45/2004, sem ressalva das partes, alcança tanto 

os pedidos da petição inicial, como também qualquer outra verba referente 

àquela relação de emprego, inclusive as parcelas decorrentes de acidente de 

trabalho ou doença ocupacional (...) (RR-11348-23.2015.5.01.0491, 4ª 

Turma, Relator Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 09/08/2019). 

 

No referido julgado, a controvérsia constituía-se em saber se a quitação dada ao 

contrato de trabalho pelo empregado, devidamente homologada pelo Juiz do trabalho, 

alcançaria também a pretensão à reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente 

de trabalho ou doença ocupacional. A tese adotada pela Corte superior foi a de que, não havendo 

ressalvas, o acordo homologado em Juízo alcança qualquer verba decorrente da relação de 

emprego.  

A referência à Emenda Constitucional nº 45/2004 deve-se a inclusão da competência 

da Justiça do Trabalho para julgar as ações de responsabilidade civil, razão pela qual o acordo 

trabalhista teria efeitos sobre todas as verbas decorrentes da extinção relação de emprego havia 

entre as partes. 

O posicionamento do TST acerca do tema pode ser encontrado ainda na orientação 

jurisprudencial nº 132 da SDI-2:  

132. AÇÃO RESCISÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO. ALCANCE. 

OFENSA À COISA JULGADA (DJ 04.05.2004) 
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Acordo celebrado - homologado judicialmente - em que o empregado dá plena 

e ampla quitação, sem qualquer ressalva, alcança não só o objeto da inicial, 

como também todas as demais parcelas referentes ao extinto contrato de 

trabalho, violando a coisa julgada, a propositura de nova reclamação 

trabalhista. 

 

A quitação quanto ao objeto da demanda, por outro lado, não faz coisa julgada em 

relação a parcelas diversas. Nesse sentido, o seguinte julgado: 

COISA JULGADA. Acordo judicialmente homologado, em que se dá 

quitação “do objeto da demanda”. Nova ação em que se postulam parcelas 

diversas, com eventuais repercussões naquelas quitadas. Inexistência de coisa 

julgada. Violação de dispositivo constitucional não demonstrados. Recurso de 

revista de que não se conhece. (TST – RR: 4032129819975065555403212-

98.1997.5.06.5555. Relator: Gelson de Azevedo. Data de Julgamento: 

09/05/2001, 5º Turma, Data de Publicação: DJ 24/05/2001). 

 

Há uma hipótese, no entanto, em que, mesmo a cláusula geral e irrestrita constante de 

acordo homologado não alcança. Trata-se da possibilidade de doença ocupacional constatada 

posteriormente. No julgamento do Recurso de Revista nº 6300-93.2006.5.05.0101, em abril de 

2018, o TST se pronunciou no sentido de que no caso de doença relacionada ao trabalho, a 

contagem do prazo prescricional inicia-se a partir da manifestação da doença, e não da extinção 

do contrato de trabalho, tendo em vista que a pretensão nasceu somente quando do diagnóstico 

da doença, independente da data da extinção contratual (TST, 2018). 

No que diz respeito ao alcance da cláusula de quitação ampla e irrestrita quanto ao 

extinto contrato de trabalho, o seguinte julgado menciona a limitação: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. ACORDO 

HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALCANCE. (...) No presente caso, 

todavia, o reclamante não tinha sequer conhecimento da doença ocupacional 

na ocasião da extinção do contrato de trabalho, em 1994, ou da celebração do 

acordo homologado no processo nº738/1995.(...) Assim, não é possível 

entender estar compreendida na quitação promovida pelo acordo homologado 

a indenização por danos materiais e morais decorrentes de doença ocupacional 

constatada apenas dez anos após a extinção do contrato de emprego. A 

transação deve ser interpretada restritivamente (art. 843 do Código Civil) 

(TST – RR: 13578620125020301, Relator: Augusto César Leite de Carvalho, 

Data de Julgamento: 17/09/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

03/10/2014). 

 

Percebe-se, portanto, que a existência da cláusula ampla e irrestrita de quitação é 

irrelevante em caso de doença ocupacional. Não sendo essa a hipótese a presença da referida 

cláusula faz coisa julgada efetiva em relação a completude do extinto contrato de trabalho. 

José Roberto Freire Pimenta propõe algumas soluções a serem adotadas pelo Juízes no 

que diz respeito aos acordos submetidos a apreciação judicial. Primeiro, enfatiza a necessidade 

de que o Juiz participe ativamente do processo de modo que ao examinar o acordo não se limite 
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às formalidades legais e à verificação da inexistência de vício de consentimento. O papel do 

Magistrado seria portanto o da verificação do conteúdo do ajuste de modo a garantir uma efetiva 

conciliação (PIMENTA, 1999. P 134). 

O grande desafio é que a recusa em homologar um acordo pode, em muitos casos, 

privar o trabalhador do recebimento das verbas rescisórias, do saque do Fundo de Garantia e da 

habilitação no programa seguro-desemprego. Além disso, permanece a possibilidade de uma 

nova tentativa de homologação judicial por meio de uma nova demanda. 

A possibilidade sugerida por Pimenta seria a homologação apenas em parte do ajuste, 

excluindo a cláusula de plena e geral quitação pelo extinto contato de trabalho. Segundo o autor, 

mesmo nos casos em que as partes não concordem com tal adequação ao acordo, seria possível 

o Juiz homologar parcialmente o acordo com base no art. 142 do CPC, segundo qual, 

 Convencendo-se, pelas circunstâncias, de que autor e réu se serviram do 

processo para praticar ato simulado ou conseguir fim vedado por lei, o juiz 

proferirá decisão que impeça os objetivos das partes, aplicando, de ofício, as 

penalidades da litigância de má-fé. 

 

A possibilidade de homologação do acordo de forma parcial constitui-se como tema 

controverso dentro da jurisprudência. Nesses termos, segue julgado do TRT da 2º Região: 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL (ARTS. 855-B A 855-

E DA CLT). ESPECIFICAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DIVERSAS 

CLÁUSULAS DO EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO, COM 

INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E RATIFICAÇÃO 

EM AUDIÊNCIA PERANTE O JUIZ DO CEJUSC. POSSIBILIDADE. 

HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO ACORDO, CONTRARIANDO A 

VONTADE DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA 

UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DA TRANSAÇÃO. INTELIGÊNCIA 

DO ART. 848 DO CC. SENTENÇA REFORMADA. Não é cabível a 

homologação parcial de acordo extrajudicial, pois o ato homologatório não 

pode interferir ou modificar o conteúdo da transação, limitando-se a fazer o 

exame externo do ato (delibação), atestando a sua conformidade com a ordem 

jurídica, sendo que ela é una e indivisível. Exercido o juízo de delibação 

positivo e ausentes vícios ou causas de invalidade, o juiz está obrigado a 

homologar o negócio jurídico tal como apresentado pelas partes. Sentença 

reformada (TRT 2. RO 1001226-80.2018.5.02.0076). 

 

Na situação em comento, o acordo extrajudicial foi homologado com a alteração da 

cláusula referente a extensão da quitação, de modo que o Magistrado limitou a quitação aos 

direitos/verbas especificados na planilha anexada à petição inicial, ao contrário do que foi 

transacionado as partes no sentido de que a quitação seria geral e irrestrita quanto ao extinto 

contrato de trabalho. 

O E. TRT ao reformar a decisão, defendeu que ao Juiz, na verificação do acordo, cabe 

apenas a verificação dos requisitos de validade e eficácia do ato, tratando-se do chamado exame 
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externo do ato. Dessa forma, não caberia ao Juiz modificar as cláusulas do acordo, mas tão 

somente atestar a conformidade formal da transação com os ditames do direito. 

A referida decisão defende a quitação geral sob o respaldo do art. 840 do Código Civil 

(CC), segundo o qual “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas.”. Sendo assim, estando presentes os requisitos do art. 104 do Código Civil 

(agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não 

defesa em lei), caberia ao Juiz homologar o acordo e em hipótese alguma alterar suas cláusulas. 

Em relação a natureza da sentença de homologação do acordo extrajudicial, assim 

pronunciou-se o acórdão: 

O fato de o art. 855-D da CLT prever que o juiz proferirá sentença não 

significa que se trata de sentença de processo de conhecimento em que há 

análise do mérito com possibilidade de procedência parcial dos pedidos. A 

sentença será meramente homologatória, repita-se, sem que o juiz interfira no 

conteúdo do ato de direito material das partes, exercendo apenas o chamado 

juízo de delibação. 

 

A fundamentação da referida decisão está em consonância com os ditames da 

transação do âmbito cível, com a simples verificação dos elementos de validade do negócio 

jurídico. Válido citar, no mesmo julgado, o seguinte trecho do voto vencido do Des. Carlos 

Roberto Husek: 

Mais a mais, se as cláusulas acordadas trazem verdadeiramente a fidúcia 

demonstrada reciprocamente entre as partes quanto à solidez em que foram 

entabuladas, sobretudo, quanto à quitação geral do contrato e, tendo por base 

o princípio da boa-fé, resta clara, inclusive, a desnecessidade da interposição 

do presente recurso. Raciocínio contrário, levaria a supor que tal princípio 

inexistiu de antemão evidenciando insegurança das partes no que diz respeitos 

às concessões mútuas negociados, fato este que justiçaria ainda mais, a 

necessária intervenção realizada pelo magistrado ao homologar parcialmente 

o acordo. 

 

A quitação ampla e irrestrita quanto ao extinto contrato de trabalho foi o que provocou 

a interposição do Recurso Ordinário, não havendo qualquer necessidade de reforma quanto aos 

termos, mas sim quanto aos seus efeitos. Assim, os termos negociados e as concessões mútuas 

só teriam realmente validade com a presença da referida cláusula, o que de fato poderia levar a 

supor que a quitação ampla e a prevenção de novo litígio seriam os objetivos maiores da avença.  

Outro aspecto interessante refere-se ao teor do art. 855-E o qual menciona que ocorre 

a suspensão do prazo prescricional, quando do ajuizamento da ação de homologação de acordo 

extrajudicial, somente em relação aos direitos nela especificados. Segundo o voto vencido, 

pode-se verificar no referido artigo uma possibilidade de ocorrer efetivo prejuízo a alguma das 
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partes em casos de homologação extrajudicial e por esse motivo, o Magistrado, ao vislumbrar 

tal risco, poderia alterar cláusula do acordo. 

A impossibilidade de homologação parcial é reafirmada no seguinte julgado do TST: 

"RECURSO DE REVISTA - ACORDO EXTRAJUDICIAL 

HOMOLOGADO EM JUÍZO - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - ARTS. 855-B A 855-E DA CLT - QUITAÇÃO GERAL - 

TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. (...) a ideia que indelevelmente adere ao 

acordo extrajudicial é a de que, retirada uma das cláusulas que o compõem, a 

parte a quem ela favoreceria não faria o acordo. A alternativa que caberia ao 

Judiciário, portanto, seria a homologação integral ou a rejeição da proposta, 

se eivada de vícios(...). Assim, a atuação do Judiciário Laboral na tarefa de 

jurisdição voluntária é binária: homologar, ou não, o acordo. Não lhe é dado 

substituir-se às partes e homologar parcialmente o acordo, se este tinha por 

finalidade quitar integralmente o contrato de trabalho extinto.(...) Assim 

sendo, é válido o termo de transação extrajudicial apresentado pelas 

Interessadas, com quitação geral e irrestrita do contrato havido, nessas 

condições, que deve ser homologado. Recurso de revista provido" (RR-

1003062-78.2017.5.02.0511, 4ª Turma, Relator Ministro Ives Gandra Martins 

Filho, DEJT 29/05/2020). 

 

No referido julgado, o TST vale-se da premissa que, cumpridos os requisitos da ação 

de homologação de acordo extrajudicial, previstos nos art. 855-B a 855-E, e verificados os 

elementos de validade do negócio jurídico (art. 104 CC), restaria ao Magistrado homologar ou 

não, mas de modo algum alterar as cláusulas estabelecidas entre as partes. Isso porque o acordo 

proposto pelas partes só faria sentido em sua completude, de modo que a retirada ou a alteração 

de determinadas cláusulas poderia fazer com que a avença não fosse mais pretendida. 

Muito embora a Corte Superior tenha se manifestado dessa maneira acerca do tema, 

existem julgados em sentido contrário, como os que seguem: 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. ART.855-B, CLT. FACULDADE DO 

MAGISTRADO QUANTO À HOMOLOGAÇÃO, INTEGRAL OU 

PARCIALMENTE. RECURSO IMPROVIDO. Pela redação do art.855-B, da 

CLT, deve o juiz apreciar os termos do acordo extrajudicial, sem 

obrigatoriedade de homologá-lo, parcial ou integralmente, como, aliás, 

preceitua a Súmula 418 do TST, e a doutrina mais abalizada sobre o tema. 

Sentença mantida (TRT da 2º Região. 11ª Turma. 1000035-

20.2019.5.02.0252. 22/01/2020. Relator Des. Sergio Roberto Rodrigues) 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. A homologação de 

acordo de que trata o art. 855-B da CLT, acrescido pela Lei nº 13.467/2017, é 

faculdade do juiz, sendo que a inobservância das formalidades legais impede 

apenas a homologação quanto aos efeitos propostos, porém não impede a 

homologação do acordo para o efeito de conferir quitação restrita às parcelas 

nele discriminadas. (TRT da 4ª Região, 5ª Turma, 0020077-

46.2019.5.04.0028 ROT, em 22/11/2019, Desembargador Rosiul de Freitas 

Azambuja) 
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RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. ACORDO JUDICIAL. 

HOMOLOGAÇÃO. As partes têm autonomia para dispor os termos em que 

pretendem conciliar seus interesses. Para chegar ao acordo, admite-se que as 

partes façam concessões mútuas e recíprocas. No caso, homologa-se 

parcialmente o acordo entabulado entre as partes, dando-se quitação dos 

valores pagos em razão do ajuste, com efeito liberatório correspondente 

apenas aos valores das verbas acordadas. Parcialmente provido. (TRT da 4ª 

Região, 8ª Turma, 0020158-77.2018.5.04.0303 ROT, em 14/11/2018, Juiz 

Convocado Edson Pecis Lerrer). 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. (...) Prevalência no 

Colegiado, em sua atual composição, todavia, da orientação de que a decisão 

proferida na Origem, no sentido da parcial homologação do ajuste celebrado 

pelas partes, merece ser confirmada em seus exatos termos (TRT DA 4ª 

Região. 0020743-69.2019.5.04.0732, em 19/12/2019, Desembargador 

Alexandre Corrêa da Cruz). 

No supracitado julgado (0020743-69.2019.5.04.0732), as partes interpuseram Recurso 

Ordinário em face da sentença que homologou parcialmente o acordo extrajudicial, restringindo 

a quitação às parcelas e valores atribuídos ao invés de preservar a cláusula de quitação geral 

quanto ao extinto contrato de trabalho.  

Embora o colegiado tenha negado provimento ao recurso e mantido a sentença, o 

relator defendeu a extinção do processo, de ofício, sem resolução do mérito, declarando em seu 

voto que  

permitir a homologação de acordos extrajudiciais inespecíficos e com eficácia 

liberatória geral, implicaria reconhecer o direito da parte empregadora de 

compra do Direito de Ação do empregado, garantia fundamental prevista no 

artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição. 

Dessa forma, a inserção da cláusula geral quanto ao extinto contrato de trabalho, 

representaria o estabelecimento de uma condição desarrazoada para que o empregado recebesse 

os valores e uma garantia para a empresa de não vir a ser demandada judicialmente. Se por um 

lado, o reclamante poderia receber a quantia proposta rapidamente, por outro, perderia o direito 

de buscar a satisfação integral de tudo que lhe era devido. 

Parte da doutrina também defende a possibilidade de homologação parcial do acordo. 

Mauro Schiavi acredita que, por decorrer do convencimento motivado do Juiz, a homologação 

do acordo pode ser parcial (SCHIAVI, 2020, p. 73). 

No mesmo sentido, Maurício Godinho Delgado (2017, p. 353) afirma  

Que a recusa, pelo Magistrado, pode ser total ou apenas parcial. 

Ilustrativamente, recusa quanto à descaracterização de verbas salariais em 
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indenizatórias, para fins de burla aos recolhimentos imperativos legais (no 

caso, para determinar o correto recolhimento, por exemplo); ou recusa quanto 

à amplitude da quitação lançada na petição de acordo (no caso, para fixar os 

corretos limites da quitação, por exemplo). 

 

A possibilidade de homologação de forma parcial está diretamente ligada a presença 

da cláusula de quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho. Acerca do tema, vale a 

transcrição da tese nº 39, aprovada no XIX Congresso Nacional dos Magistrados do Trabalho 

–CONAMAT:   

EMENTA - Reforma Trabalhista. Artigo 855-B da CLT. Abrangência da 

quitação decorrente de ajuste endoprocessual. (...) “A outorga de quitação 

irrestrita pelo extinto contrato de emprego não se aplica aos casos contidos no 

artigo 855-B da CLT, devendo ser fixada quitação apenas em relação aos 

valores efetivamente pagos em conformidade com as parcelas descritas no 

termo de ajuste (XIX CONAMAT. Tese nº 39).  

 

 

2.3. A especificidade do acordo trabalhista. 

 

A impossibilidade de homologação do acordo extrajudicial de forma parcial é 

defendida por aqueles que ressaltam a autonomia da vontade das partes. Para essa corrente, ao 

Magistrado caberia tão somente a verificação dos requisitos objetivos do art. 104 do Código 

Civil (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita e não vedada por lei) aliados às regras do 

procedimento previsto pela CLT por meio dos art. 855-B – 855-E. 

O cumprimento de tais requisitos, no entanto, não é suficiente. Isso porque o acordo 

submetido ao crivo da Justiça do Trabalho deve ser analisado à luz de princípios específicos. 

Nesse ponto, vale a transcrição do entendimento da doutrinadora Vólia Bomfim Cassar (2017, 

p. 05), segundo a qual  

O Direito do Trabalho é um sistema jurídico permeado por institutos, valores, 

regras e princípios (...) para tutela do contrato mínimo de trabalho, das 

obrigações decorrentes das relações de trabalho, das medidas que visam à 

proteção da sociedade trabalhadora, sempre norteadas pelos princípios 

constitucionais, principalmente o da dignidade da pessoa humana.” 

 

Além da garantia dos princípios constitucionais, o Direito do Trabalho possui como 

característica basilar a proteção do trabalhador, por meio da regulamentação legal de condições 

mínimas de emprego, mas também através da adoção e implementação de medidas sociais pelo 

governo e sociedade (CASSAR, 2017, p. 05). Dessa forma, o ponto de partida é o 

reconhecimento de que há uma evidente desigualdade na relação entre o empregado e 

empregador, por conta deste ser o detentor dos meios de produção e possuir, na grande maioria 
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dos casos, superioridade econômica. Consequentemente, o contrato de trabalho tende a ser 

forjado de acordo com as necessidades do empregador, cabendo ao empregado aceitá-las.  

Como forma de reduzir os efeitos de uma relação naturalmente desigual, cabe ao 

Direito do Trabalho garantir a observância do cumprimento da legislação, norteado por 

princípios específicos, tais como o da proteção ao trabalhador e notadamente o da 

Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas. De acordo com o referido princípio, o empregado 

não pode, por meio de uma simples manifestação, renunciar a vantagens e proteções que a 

legislação lhe garante. Nesse sentido, destaca-se o art. 9º da CLT, o qual declara a nulidade de 

“atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar as aplicações dos preceitos” 

legais. A súmula 276 do TST consagra o princípio da indisponibilidade ao declarar 

expressamente que o aviso prévio é irrenunciável pelo empregado.   

Renunciar a um direito é completamente diferente da que ocorre na transação. Nesse 

sentido, enquanto na renúncia fica evidente que o empregado estaria abrindo mão de um Direito 

sem contrapartida, na transação há uma controvérsia estabelecida, perante a qual as partes 

realizam concessões mútuas (LEITE, 2020, p. 111). O caráter indisponível dos direitos 

trabalhistas é tido como a forma principal de buscar igualar, no plano jurídico, a evidente 

desigualdade no plano fático existente entre o empregado e o empregador. Dessa forma, como 

afirma Maurício Godinho Delgado (2018, p. 235), “para a ordem justrabalhista, não serão 

válidas quer a renúncia, quer a transação que importe objetivamente em prejuízo ao 

trabalhador”. 

A observância do princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, quando da 

apreciação do acordo extrajudicial, possibilitaria ao Magistrado verificar as cláusulas propostas 

pelas partes de modo a garantir que efetivamente estejam ocorrendo concessões mútuas.  Não 

há como utilizar na Justiça do trabalho os mesmos critérios aplicáveis aos acordos extrajudiciais 

homologados no âmbito cível. Isso porque os meios alternativos para a resolução de conflitos 

possuem premissas diversas nas esferas cível e trabalhista. 

 No âmbito do processo do trabalho, a conciliação remonta às origens dos conflitos 

trabalhistas, devendo, por mandamento legal, ser buscada a todo momento pelo magistrado. No 

campo do Processo Cível, a conciliação e outras opções para solucionar a lide, surgem como 

respostas à um problema já posto: o grande número de processos e a consequente incapacidade 

de uma prestação jurisdicional célere. 
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Ao afirmar que o questionamento da razoabilidade intrínseca do acordo não cabe ao 

Judiciário no procedimento de homologação do acordo extrajudicial2, a 4ª Turma do TST, 

afirma a necessidade de verificação apenas do cumprimento dos requisitos nos art. 855-B a 855-

E da CLT combinados a verificação daqueles gerais constantes no Código Civil, notadamente 

os do art. 104. Ocorre que os requisitos que regulam o procedimento na CLT apenas traçam um 

direcionamento em linhas gerais, de modo que, na análise do caso concreto, cabe ao Magistrado, 

recorrer aos princípios constitucionais, bem como aos específicos do Direito do Trabalho. Estes, 

por sua vez, não se limitam à verificação da validade do negócio jurídico, conforme previstos 

no art. 104 do Código Civil. 

No julgamento do RR 1000013-78.2018.5.02.0063 o Ministro relator afirma que 

“Problema que sempre atormentou o empregador foi o relativo à rescisão do contrato de 

trabalho e da quitação dos haveres trabalhistas, de modo a não permanecer com a espada de 

Dâmocles sobre sua cabeça (Item I da Ementa).” A expressão espada de Dâmocles decorre de 

uma anedota moral contada pelo poeta romano Ovídio. Segundo o texto, Dâmocles era um 

invejoso e adulador que vivia na Corte do Rei Dionisio, na Sicília. Incomodado, o Rei ofereceu 

a Dâmocles ser rei por uma noite, podendo desfrutar de todos os prazeres e luxos 

proporcionados pela função. Dâmocles de pronto aceitou, mas enquanto desfrutava de todo o 

deleite, olhou para cima e percebeu que sobre sua cabeça pendia uma espada afiada, sustentada 

no teto por apenas um delicado fio. Assustado, fugiu, ao que o Rei lhe lembrou que a mesma 

espada estava pendente sobre a sua cabeça todos os dias (WIKIPÉDIA, 2020).  

A espada de Dâmocles, sobre a cabeça do empregador, representa uma possível ação 

trabalhista decorrente da extinção contratual. A homologação do acordo extrajudicial, nesse 

sentido, é apresentada como uma saída para a prevenção de futuros litígios, o que efetivamente 

só faz sentido com a presença da quitação ampla quanto ao extinto contrato de trabalho. Ocorre 

que interpretar o procedimento de homologação do acordo dessa maneira é efetivamente reduzir 

a Justiça do Trabalho a um órgão que “carimba” rescisões contratuais e afasta a espada da 

cabeça do empregador. 

Há de se ressaltar que também há uma espada suspensa sobre a cabeça do empregado 

diariamente no curso da relação de emprego. Em um cenário de crise econômica e desemprego 

generalizado3, a relação empregatícia é o que possibilita a garantia da subsistência do 

 
2 Item 9 da Ementa do seguinte julgado: RR-1003062-78.2017.5.02.0511, 4ª Turma, Relator Ministro Ives 

Gandra Martins Filho, DEJT 29/05/2020. 
3 Segundo dados do IBGE, no último trimestre de 2019, a taxa de desemprego no Brasil era de 11%. Por outro 

lado, o trabalho informal, no mesmo período atingiu 41,1% da população ocupada. Os números devem ser 

analisados em conjunto, uma vez que o emprego informal, muitas vezes precário é, na maioria das vezes, a 
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trabalhador. Com o término do contrato de trabalho, o fio que sustenta a espada tende a 

aproximá-la da cabeça do ex-empregado, dada a incerteza ocasionada pelo desemprego. Nesse 

sentido, chancelar as rescisões contratuais por meio da homologação de acordos extrajudiciais 

apresenta-se como uma garantia favorável unicamente ao empregador. 

 

2.4. A faculdade do Juiz em homologar o acordo. 

 

Mesmo que se considere incabível a homologação parcial, existe sempre a possibilidade 

do Magistrado recusar a avença, como no seguinte julgado: 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE 

DE RECUSA JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO. 

IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE QUITAÇÃO GERAL AO 

EXTINTO CONTRATO DE TRABALHO, SEM QUE EXISTA 

CONTROVÉRSIA SOBRE DIREITOS. NECESSIDADE DE RES DUBIA.  

01. A Lei 13.467/2017 estabeleceu novo procedimento de homologação de 

acordo extrajudicial que não exime apreciação judicial, devendo ser recusada 

a homologação de cláusula com efeitos de quitação geral do extinto contrato 

de trabalho. O acordo para a extinção do contrato de trabalho não se confunde 

com a transação extrajudicial para prevenir litígios, pois esta pressupõe a 

quitação das verbas rescisórias, incontroversas, e a existência de verdadeira 

controvérsia sobre os direitos eventualmente transacionados. Transação 

extrajudicial não se confunde com mera renúncia, sendo correta a decisão 

judicial que se recusou a homologar transação extrajudicial para viabilizar o 

pagamento parcelado e futuro de verbas resilitórias, com cláusula de quitação 

geral quanto a direitos oriundos do contrato de trabalho.  

02.(...)O procedimento previsto no artigo 855-A e seguintes da CLT, com a 

redação dada pela reforma trabalhista, não chancela as meras fraudes a direitos 

e não pode transformar a Justiça do Trabalho em mero órgão homologador de 

rescisões de contratos de trabalho. 

03. (...) A transação extrajudicial é sempre limitada, com efeitos liberatórios 

exclusivamente quanto a parcelas negociadas. 

04. Ademais, no caso dos autos foi desconsiderada a regra estabelecida no art. 

855-C da CLT que, expressamente, estipula que a homologação de acordo 

extrajudicial não afasta o prazo legal e a aplicação da multa prevista no §8º, 

do art. 477 consolidado, que sequer foi incluída pelas partes nos cálculos 

apresentados. Recurso improvido. (TRT da 1ª Região. RO 0100141-

33.2018.5.01.0005. Relatora: Des.  Sayonara Grillo Coutinho Leonardo da 

Silva. DEJT 10/07/2018). 

 

A utilização do acordo extrajudicial com o intuito exclusivo de parcelamento de verbas 

rescisórias é rechaçada, uma vez que tais valores já são inegavelmente devidos ao empregado. 

 
alternativa ao desemprego. O Cenário atípico decorrente da Pandemia da COVID-19 certamente agravou tal 

cenário. No entanto, a presente pesquisa não tem o objetivo de analisar tal influência, por conta do manifesto 

caráter de exceção do período. Pesquisa disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/taxa-de-

desemprego-de-2019-termina-em-

11.shtml#:~:text=O%20desemprego%20no%20Brasil%20caiu,quando%20atingiu%208%2C9%25. Acesso em 

15 Jul 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/taxa-de-desemprego-de-2019-termina-em-11.shtml#:~:text=O%20desemprego%20no%20Brasil%20caiu,quando%20atingiu%208%2C9%25.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/taxa-de-desemprego-de-2019-termina-em-11.shtml#:~:text=O%20desemprego%20no%20Brasil%20caiu,quando%20atingiu%208%2C9%25.
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/taxa-de-desemprego-de-2019-termina-em-11.shtml#:~:text=O%20desemprego%20no%20Brasil%20caiu,quando%20atingiu%208%2C9%25.
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Dessa forma, as concessões estariam ocorrendo apenas por parte do empregado, ao aceitar o 

parcelamento de tais valores ao mesmo tempo em que abdicaria da possibilidade de nova 

demanda, por meio da presença da cláusula de quitação geral quanto ao extinto contrato de 

trabalho. 

De fato, não há obrigatoriedade do Juiz homologar o acordo proposto, seja ele 

entabulado no curso de uma reclamação trabalhista ou mesmo no âmbito de uma ação de 

homologação de acordo extrajudicial. É o que dispõe a Súmula 418 do TST: 

MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO (nova redação em decorrência do CPC de 2015) - Res.  217/2017 - 

DEJT  divulgado em 20, 24 e 25.04.2017. A homologação de acordo constitui 

faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do 

mandado de segurança. 

 

Ainda sobre o tema, seguem os seguintes julgados: 

 

AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. 

INEXISTÊNCIA DA OBRIGATORIEDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO 

JUIZ. A homologação de acordo de que trata o art. 855-B da CLT, acrescido 

pela Lei 13.467/2017, é faculdade do juiz, que analisará o acordo e proferirá 

sentença, devidamente fundamentada, segundo o artigo 855-D da CLT (TRT 

da 4ª Região, 3ª Turma, 0020140-77.2018.5.04.0005 RO, em 04/07/2018, Juiz 

Convocado Luís Carlos Pinto Gastal). 

 

"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 

REGIDO PELA LEI 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. 

TRANSAÇÃO. RECUSA DO MAGISTRADO À HOMOLOGAÇÃO 

JUDICIAL.(...) Segundo a inteligência da Súmula 418 do TST, não há 

obrigação legal do magistrado em homologar o acordo judicial, possuindo a 

prerrogativa de rejeitá-lo, desde que o faça mediante decisão fundamentada, 

uma vez que o juiz tem o poder-dever de prevenir simulação, colusão, fraude 

a terceiros e excessivo desequilíbrio entre as partes. Por sua vez, é vedado a 

este Corte substituir-se ao Magistrado de Primeiro Grau e ao Tribunal 

Regional para, com base nos fatos e provas da causa, verificar a existência ou 

não de efetiva possibilidade de fraude à legislação trabalhista, fiscal e 

previdenciária, mediante burla ao direito do fisco e eventual 

desproporcionalidade no acordo em desfavor do autor (...) (RR-10550-

47.2018.5.15.0045, 2ª Turma, Relatora Ministra Delaide Miranda Arantes, 

DEJT 26/06/2020). 

 

A faculdade concedida ao Juiz em homologar eventual acordo decorre do princípio do 

livre convencimento motivado. Muito embora não previsto taxativamente, tal princípio 

apresenta-se como a possibilidade do Juiz dirigir a instrução probatória, apreciando livremente 

as provas produzidas, de modo a formar a sua convicção, nos termos dos art. 370 e 371 do CPC. 

Tal postura deve ser ainda mais ativa por parte do Juiz do Trabalho. Mauro Schiavi (2020, p. 

142) expõe como próprio do processo do trabalho o princípio da majoração dos poderes do Juiz 
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do trabalho na direção do processo. De acordo com tal entendimento, o Magistrado trabalhista 

teria majorado seus poderes na direção do processo, o que seria um meio para estabelecer um 

equilíbrio na relação processual trabalhista, de modo a permitir uma decisão justa.  

 

2.5 A lide simulada como alternativa a não homologação do acordo. 

 

A recusa na homologação do acordo extrajudicial, no entanto, não impede que a parte 

ajuíze uma reclamação trabalhista e obtenha a homologação de um acordo. Foi exatamente esse 

o caminho buscado pelas partes em 4 ações que tinham como requerentes ex-empregados da 

mesma empresa e julgadas recentemente pela 1ª Vara do Trabalho de Macaé. Nas sentenças, o 

Juízo indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial por entender que tratava-se 

tão somente de pagamento de verbas rescisórias, as quais seriam incontroversas. Nesse sentido 

não haveriam concessões mútuas, nos termos do art. 840 do Código Civil. Considerando que 

os acordos entabulados referiam-se a mesma reclamada e as situações eram similares, foram 

utilizados os mesmos argumentos para as sentenças de improcedência.4 

Diante da decisão, menos de um mês depois, os autores ajuizaram reclamações 

trabalhistas com a posterior habilitação da reclamada antes mesmo que houvesse sua citação, 

apresentando proposta de acordo nos termos da ação de homologação de transação 

extrajudicial5. Foram designadas audiências e os acordos foram homologados nos exatos termos 

propostos pelas partes, inclusive com a dispensa do pagamento das custas processuais.  

O caso exposto demonstra que as lides simuladas não vão deixar de existir e 

permanecerão sendo opções face a negativa na homologação do acordo extrajudicial. 

Possivelmente, no entanto, a solução seria diversa se a ação tivesse sido julgada pelo mesmo 

Juiz que indeferiu a homologação inicialmente. De todo modo, o fato evidencia a necessidade 

de análise pormenorizada do ajuste. Mais do que isso, pode demonstrar o cabimento da 

interferência do Juiz nos termos do acordo apresentado, de modo a proceder a devida 

adequação.  

 

 

 

 
4 Processos nº 0100391-25.2020.5.01.0481; 0100392-10.2020.5.01.0481; 0101394-77.2020.5.01.0481; 010395-

62.2020.5.01.0481. 
5 Processos nº 0100571-41.2020.5.01.0481; 0100570-56.2020.5.01.0481; 0100569-71.2020.5.01.0481; 0100572-

26.2020.5.01.0481. 
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2.6 O impedimento para o recebimento dos valores acordados. 

 

A recusa na homologação do acordo extrajudicial, na prática, pode representar um 

impedimento para que o ex-empregado efetivamente receba os valores acordados, 

principalmente nos casos em que se trata de pagamento de verba rescisória. Nas ações 

mencionadas no item anterior, esse foi, inclusive um dos argumentos utilizados pelas partes em 

solicitação de “reconsideração da sentença”, na qual ressaltam a natureza alimentar das verbas 

rescisórias que não haviam sido pagas até aquele momento. 

Uma vez submetida à apreciação do Judiciário, pode ocorrer de ser sinalizado o 

inadimplemento do acordo extrajudicial antes mesmo da sua efetiva homologação. Entre 

outubro e dezembro de 2018 foram distribuídas em Macaé algumas ações de homologação de 

acordo extrajudicial, em face da mesma empresa, patrocinadas pelos mesmos advogados, em 

razão de rescisão dos contratos de trabalho6. Embora a primeira ação tenha sido ajuizada em 

03/10/2018, todas as petições iniciais são datadas de 09/07/2018 e estabelecem parcelamentos 

em 5 prestações mensais a partir do dia 20/07/2018. 

Na data do ajuizamento de grande parte dessas ações, já havia ocorrido o vencimento 

de pelo menos 4 das 5 parcelas acordadas. De um total de 13 ações propostas, em 5 delas foram 

realizadas audiências e os acordos foram homologadas nos exatos termos da petição inicial. 

Nas demais, no entanto, diante da informação de que não houve pagamento a partir da 3ª parcela 

vencida (20/09/2018), houve extinção da ação sem resolução do mérito, por falta de interesse 

das partes, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 

Foram interpostos recursos ordinários, por parte dos ex-empregados, sob a alegação 

de que a multa contida no acordo e a facilidade de execução do acordo homologado 

beneficiariam o empregado. Argumentou-se ainda que na mesma Vara outros processos, tendo 

como partes a empresa e ex-colegas de trabalho do recorrente, foram homologados, mesmo 

com a notícia da inadimplência. Instada a se manifestar, no processo 0101489-

16.2018.5.01.0481 a ex-empregadora noticiou o deferimento da sua recuperação judicial e 

requereu a suspensão da ação. No Julgamento, a segunda instância negou provimento ao 

recurso, por considerar desvirtuado o acordo extrajudicial, tendo em vista a manifestação da 

 
6 Segue o número dos referidos processos: 0101791-45.2018.5.01.0481; 0101494-38.2018.5.01.0481; 0101548-

04.2018.5.01.0481; 0101496-08.2018.5.01.0481; 0101495-23.2018.5.01.0481; 0101493-53.2018.5.01.0481; 

0101490-98.2018.5.01.0481; 0101489-16.2018.5.01.0481; 0101392-16.2018.5.01.0481; 0101368-

85.2018.5.01.0481; 0101366-18.2018.5.01.0481; 0101365-33.2018.5.01.0481; 0101362-78.2018.5.01.0481. 
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empresa no sentido de impossibilidade de cumprir o acordo. Nesse sentido, a verdadeira 

pretensão do recorrente seria constituir um título executivo judicial. 

Em outra ação, o E. TRT também negou provimento ao recurso. Vale destacar a 

ementa: 

RECURSO ORDINÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL. ART. 855-B DA CLT. DESVIRTUAMENTO. 

TRANSAÇÃO ATRIBUINDO QUITAÇÃO GERAL DO EXTINTO 

CONTRATO MEDIANTE O PAGAMENTO PARCELADO DE VERBAS 

INCONTROVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. A utilização da jurisdição 

voluntária para a homologação de acordo extrajudicial a que alude o art. 855-

B da CLT presume a existência de concessões recíprocas envolvendo o 

pagamento de verbas controvertidas, não socorrendo as partes que, em 

aparente atitude simulatória, desejam tão somente chancelar o pagamento 

parcelado de verbas resilitórias. Apelo desprovido (TRT da 1ª REGIÃO. RO 

0101490-98.2018.5.01.0481. Relatora: Des. Rosana Salim Villela Travesedo. 

DEJT: 29/08/2019). 

 

A ausência de concessões recíprocas apresenta-se como o argumento central, de modo 

que o acordo resume-se ao parcelamento de verbas rescisórias, com a quitação geral quanto ao 

extinto contrato de trabalho.  Na situação específica, o acórdão destaca que houve remessa dos 

autos ao CEJUSC-CAP de segundo grau, com a designação de audiência de conciliação, à qual 

não compareceram as partes. 

O julgamento em segunda instância de uma outra demanda da mesma natureza também 

manteve a sentença, destacando que uma das partes não recorreu, de modo que não haveria 

viabilidade na manutenção do acordo. Trata-se do RO 0101493-53.2018.5.01.0481, de cuja 

fundamentação surge questão acerca da presença dos requisitos de admissibilidade do recurso 

face a decisão que não homologa o acordo extrajudicial.  

De acordo com a doutrina, os requisitos de admissibilidade dos recursos processuais 

trabalhista devem ser preenchidos para que o recurso seja conhecido e julgado e dividem-se em 

extrínsecos e intrínsecos (SCHIAVI, 2020, p. 963). Os extrínsecos são a tempestividade – 

observância do prazo para a interposição do recurso -, o preparo, que engloba as custas e o 

depósito recursal, e a regularidade formal – verificação dos requisitos formais estabelecidos 

pela lei (BERNADES, 2019, p. 600). A regularidade formal e a tempestividade devem estar 

presentes em todos os recursos, pois há uma forma estabelecida na lei. O preparo, no caso do 

acordo extrajudicial engloba apenas as custas na hipótese de não haver o deferimento da 

gratuidade de justiça. O depósito recursal é dispensado, uma vez que no acordo não há 

condenação pecuniária por parte do empregador.   

Os requisitos intrínsecos compreendem o cabimento, a legitimidade e o interesse 

recursal. O Recurso Ordinário como recurso cabível em face de decisão que indefere a 
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homologação do acordo extrajudicial apresenta-se como cabível, pois é o meio previsto para 

tal, por aplicação do art. 895, I da CLT, conforma entendimento doutrinário (BERNADES, 

2019, p. 597). Quanto à legitimidade e ao interesse recursal, a questão que se apresenta é se 

existiria a necessidade de ambas as partes recorrerem em conjunto para que tais requisitos 

fossem cumpridos.  

No que diz respeito à legitimidade, por conta da CLT não disciplinar quem pode 

recorrer, aplica-se o disposto no art. 996 do CPC, segundo o qual, “o recurso pode ser interposto 

pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público (...).”(SCHIAVI, 2020, 

p. 965). Considerando que a lei processual concede legitimidade até mesmo ao terceiro, o 

elemento essencial da legitimidade pode ser tido como a prejudicialidade da decisão. Nesse 

sentido, não há necessidade de ambas as partes interporem o recurso para que reste demonstrada 

que a decisão foi danosa. Ainda que, em virtude de novas circunstâncias, a sentença seja 

prejudicial para apenas uma das partes, isso não esvazia a sua legitimidade para recorrer.  

Em relação ao interesse recursal, existe a necessidade de demonstração que a reforma 

da sentença é meio hábil a melhorar a situação jurídica do recorrente. Na jurisdição contenciosa 

isso é facilmente verificável. No entanto, tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, 

proposta em conjunto, o recurso interposto por apenas uma das partes demonstra que só um dos 

requerentes almeja a reapreciação do tema. Felipe Bernardes (2019, P. 600) cita a possibilidade 

do interessado abdicar, espontaneamente do direito de recorrer. Considerando que o acordo 

extrajudicial tem como requisito a petição conjunta, por advogados diversos, há de se supor que 

há uma efetiva necessidade de manifestação de ambas as partes acerca da necessidade de 

reforma do julgado. Isso porque o recurso interposto por apenas uma das partes demonstra que 

não há uma unidade de intenções, de modo que para um dos requerentes presume-se a aceitação 

da decisão.   

Ainda em relação ao julgamento do R.O. 0101493-53.2018.5.01.0481, a 

fundamentação expõe que o acordo não revela qualquer tipo de transação, mas sim uma 

“utilização da medida como burla ao processo de conhecimento a fim de que se realize a 

imediata execução”. Sendo assim, a homologação de um acordo não cumprido implicaria em 

chancela, pelo poder Judiciário, do inadimplemento. Esse é o argumento central utilizado para 

também negar provimento ao Recurso Ordinário na ação 0101494-38.2018.5.01.0481. 

Entendimento diverso levou à homologação do acordo em segundo instância em outra 

ação. Segue o julgado: 
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RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS 

FIXADOS NO ACORDO. FALTA DE INTERESSE. INOCORRÊNCIA. O 

art. 855-B da CLT estabelece o procedimento de jurisdição voluntária para 

homologação de acordo extrajudicial, que tem como finalidade a formação de 

título executivo judicial. Sendo assim, ainda que uma das partes tenha 

descumprido o acordo firmado, persiste o interesse em vê-lo homologado, 

notadamente porque o cumprimento, ainda que parcial, do acordo firmado não 

é requisito para sua homologação. Recurso ordinário do reclamante provido 

(TRT da 1ª Região. RO 0101496-08.2018.5.01.0481. Relator: Des. Enoque 

Ribeiro dos Santos. DEJT: 22/05/2019). 

Esta foi a única dentre as 8 ações com sentença de extinção em que houve reforma do 

julgado. O referido acórdão considera irrelevante saber se houve inadimplemento do acordo, 

uma vez que as partes concordaram e não há qualquer vício, de modo que deve prevalecer a 

vontade das partes. Acrescenta ainda que inexiste lei que condicione a homologação de acordo 

ao seu cumprimento. 

As ações em comento somente foram ajuizadas por conta do inadimplemento. Tanto 

que os termos de acordo foram firmados cerca de 3 meses antes e já estabeleciam datas para os 

pagamentos, as quais vinham sendo respeitadas. Não haveria a necessidade de interferência do 

Poder Judiciário se os pagamentos tivessem sido efetuados e possivelmente tais ações nem 

mesmo teriam sido ajuizadas, ainda que representam simples parcelamento de verbas 

incontroversas. O interesse na homologação advém das facilidades do processamento da 

execução, bem como do acréscimo da multa fixada ao valor. Flagrante, portanto, o 

desvirtuamento do instituto. Todavia, não há como negar o prejuízo aos empregados, 

dispensados sem que houvesse o pagamento das verbas rescisórias devidas.  

A realidade fática da Justiça do Trabalho demonstra que grande parte dos litigantes 

pleiteia o pagamento das verbas rescisórias. De acordo com dados estatísticos do TST, em 2019 

os assuntos mais recorrentes das demandas ajuizadas referiam-se a verbas rescisórias, sendo em 

ordem decrescente aviso prévio, multa de 40% do FGTS e multas dos artigos 467 e 477 da CLT 

(TST, 2019). O cenário apresenta-se composto em sua maioria por reclamantes desempregados 

que não receberam sequer as verbas rescisórias oriundas da extinção contratual. A conciliação, 

como dever legal do Magistrado, também aplica-se a essas situações, de modo que não é rara a 

homologação de acordos no âmbito das ações trabalhistas com ajustes acerca do parcelamento 

de verbas rescisórias.  

Trata-se, na prática, da possibilidade viável para o recebimento dos valores e que, com 

o agravamento da crise econômica desde o ano de 2014, têm se mostrado cada vez mais 
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frequente. A grande questão é que, em tais demandas a conciliação é construída no curso 

processual, após a análise dos pedidos elencados. Na ação de homologação de acordo 

extrajudicial, no entanto, o termo de conciliação é apenas submetido ao crivo do Juiz, o que 

reduz a Justiça do Trabalho a um órgão que apenas chancela o ajuste. Tal limitação retira a 

essência do Juiz Trabalhista, o qual deve a todo momento buscar a conciliação, mas sempre 

buscando equilibrar a evidente desigualdade presente na relação entre empregador e 

empregado.  
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CAPÍTULO III 

DO ACORDO EXTRAJUDICIAL NO ÂMBITO DO TRT DA 1ª REGIÃO 

 

3.1 Os operadores do Direito e as percepções acerca do acordo extrajudicial. 

 

Existem muitas questões envolvidas na decisão acerca da homologação de um acordo 

extrajudicial. Como forma de compreender a percepção dos atores envolvidos, foi elaborado 

um questionário disponibilizado para advogados, servidores da Justiça do Trabalho e Juízes do 

Trabalho. No total 119 pessoas responderam, sendo 53 servidores, 38 Juízes e 28 advogados7. 

 Os resultados demonstram que a grande maioria é favorável ao procedimento (66.9%). 

Um percentual expressivo considera que o instituto não ajudou a efetivamente diminuir o 

número de ações trabalhistas (61,3%). De fato, o advento da reforma trabalhista ocasionou uma 

redução do número de ações trabalhistas. Segundo dados do TRT da 1ª região, em outubro de 

2017 foram distribuídas 26.309 novas demandas. Em outubro de 2018 o número caiu para 

17.298, chegando a 15.151 no mesmo mês de 2019.8  

Os acordos extrajudiciais, no entanto, não foram responsáveis por tais números, uma 

vez que outros dispositivos da CLT alterados ou incluídos pela Lei 13.467/2017 influenciaram 

muitos mais. Em resposta ao questionário disponibilizado, um dos Juízes aponta a novidade na 

condenação em honorários como uma das principais razões. Um outro Magistrado ressalta que 

“o que reduz o número de ações judiciais trabalhistas é o cumprimento da legislação 

pertinente”.9 Sendo assim, é possível inferir que não foi a regulamentação do procedimento de 

jurisdição voluntária que reduziu o número de demandas, mas sim as restrições à concessão do 

benefício da gratuidade de Justiça (art. 790, §3º e 4ª da CLT) e o estabelecimento da condenação 

em honorários advocatícios sucumbenciais como regra geral no Direito Processual do Trabalho 

(art. 791-A da CLT). Tais mudanças elevaram consideravelmente os riscos de uma demanda 

trabalhista de modo que não há uma escolha tão livre que conduza à opção pelo acordo 

extrajudicial.  

 
7 Inicialmente foi disponibilizado um questionário direcionado para os Juízes com 7 perguntas discursivas. Houve 

pouca adesão (apenas 4 responderam), mas mesmo assim os dados obtidos foram utilizados. Como forma de 

enriquecer a pesquisa, foi elaborado um novo questionário composto por 8 perguntas, sendo 7 delas com opções 

de resposta. O questionário foi encaminhado por meio de aplicativo de mensagens para grupos formados por 

servidores da Justiça do Trabalho, em especial assistentes de Juízes e secretários de audiência, advogados atuantes 

na Justiça do Trabalho e para Juízes do Trabalho. Vide apêndice A. 
8 Dados obtidos a partir da consulta de processos distribuídos e solucionados por Vara do Trabalho no TRT da 1ª 

Região. Disponível em: https://www.trt1.jus.br/web/guest/dados-das-varas/casos-novos-distribuidos-/-

solucionados.  
9 Ver apêndice B. 

https://www.trt1.jus.br/web/guest/dados-das-varas/casos-novos-distribuidos-/-solucionados
https://www.trt1.jus.br/web/guest/dados-das-varas/casos-novos-distribuidos-/-solucionados
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No que diz respeito especificamente aos acordos firmados no âmbito da Justiça do 

Trabalho, não houve um aumento. Dados do CSJT indicam que em 2019 o percentual e 

conciliações era de 42,7%, ao passo que em 2016, em um cenário pré-reforma trabalhista, 

47,6% das ações eram solucionadas por meio da conciliação (CSJT, 2020). Observa-se que, 

não obstante todos os esforços em prol dos meios alternativos de resolução de conflitos, como 

a criação do CEJUSCs, por exemplo, o percentual de acordos foi reduzido, de onde se extrai 

que a homologação de acordos extrajudiciais não teve qualquer impacto positivo. 

Em relação à interferência do Juiz nos termos do acordo, 51,7 % responderam que o 

Juiz não pode mudar as cláusulas do termo do acordo, enquanto 37.3% acreditam que sim. Já 

para 11% o Juiz deve homologar sempre. Entre os advogados, as respostas foram divididas, de 

modo que 39 % responderam que o Juiz não pode mudar as cláusulas, 32 % que pode alterar e 

28% que deve homologar sempre. Entre os Juízes, a grande maioria (76%) acredita que o Juiz 

não pode alterar os termos do acordo e apenas 1 dentre eles entende que o Juiz deva homologar 

sempre. A minoria, portanto, adota como possível a alteração dos termos do acordo por parte 

do Magistrado. 

Sobre a cláusula de quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho, 47.9% 

acreditam que depende da vontade das partes. 40,3% acham que não deve estar presente e 

11,8% acreditam que deva estar presente por constituir uma garantia ao empregador. Entre os 

Juízes, dos 38 entrevistados, 27 defendem que depende da vontade das partes. Os demais 

acreditam que a cláusula não deve estar presente.  

Acerca do parcelamento de verbas rescisórias, a grande maioria (63%) entende que 

depende da situação específica. 28,8 % afirmam que deve ser homologado e 15.1% acreditam 

que não deve ser homologado. A maioria (57,1%) acha que empregado e empregador em alguns 

casos estão em condições de negociar. 34,5% acreditam que nunca estão em condições e 

somente 8,4% creem que sempre estejam em condições de igualdade para negociar. 

Na fala de um dos advogados entrevistados, aparece a insatisfação diante da 

interferência do Juiz nos termos do acordo. Segundo ele, “os juízes não estão aceitando as 

negociações das partes e estão se intrometendo em questões cruciais do acordo, 

impossibilitando, as vezes, a própria vontade de conciliar das partes”. A autonomia da 

vontade das partes também foi exaltada na fala de outro advogado que entende que o 

procedimento “prestigia a vontade e autonomia privada”. Por outro lado, há respostas no 

sentido de que o procedimento “possibilita ao empregador de má-fé aproveitar-se da situação 

difícil do empregado para lhe suprir direitos”. Na mesma linha, outro advogado considera o 
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acordo extrajudicial uma ferramenta “contrária aos objetivos protecionistas da legislação 

trabalhista.”10  

Dentre os Juízes entrevistados, verificam-se algumas respostas que tendem a 

enfatizar a importância da verificação dos termos. Assim, um deles declarou tratar-se de um 

“instrumento válido que demanda criteriosa análise do Juiz para que não haja renúncia de 

direitos”. Outro ainda menciona a necessidade de apreciação com cautela. Uma outra 

resposta enfatiza a necessidade de se passar “pelo crivo atento do Juiz”. Por outro lado, há 

opiniões completamente contrárias ao instituto. Em resposta, um dos Juízes declarou que a 

ação “na sua grande maioria, foi instituída para fraudar os direitos dos trabalhadores com a 

chancela judicial.”11  

As opiniões acerca do instituto são um tanto quanto conflitantes. De um lado a 

exaltação do respeito à autonomia da vontade das partes. De outro a ideia que o procedimento 

representa um prejuízo ao empregado, de modo que os requerentes não estariam em 

igualdade de condições. De um modo geral, todas as alterações na CLT decorrentes da 

reforma trabalhista criaram uma verdadeira divisão, reforçando as posições antagônicas entre 

empregados e empregadores.  

A percepção daqueles que estão rotineiramente em contato com o instituto, no 

exercício de suas atribuições, demonstra que não há uma unanimidade acerca da referida 

inovação legislativa. A prática demonstra que a homologação tem sido a regra e que, 

portanto, a vontade das partes tem sido respeitada. As decisões que recusam a homologação 

do acordo em sua maioria extinguem o processo sem resolução do mérito por ausência de 

interesse de agir. Nesse sentido, não haveria necessidade de submissão ao Judiciário. Fato é 

que, embora ainda constituam um percentual relativamente baixo, os acordos extrajudiciais 

merecem uma atenção da Justiça do Trabalho de modo a garantir a efetiva tutela 

jurisdicional.   

 

2.2 Ações de homologação de acordo extrajudicial no TRT da 1ª Região 

 

A Doutrina tende a recomendar cautela por parte do Juízes do Trabalho em relação a 

homologação de acordo extrajudicial. O autor Felipe Bernardes aponta algumas soluções para 

se evitar que a Justiça do Trabalho seja reduzia a um mero órgão homologado. Primeiro, a 

condenação em despesas processuais e segundo a recusa em homologação em determinadas 

 
10 Ver apêndice A. 
11 Ver apêndice A. 
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hipóteses. Além disso, recomenda-se o rigor com a avaliação da discriminação das parcelas 

referentes a contribuições fiscais e previdenciárias (BERNARDES, 2018, P. 118). 

Na mesma linha, Carlos Henrique Bezerra Leite (2018, p. 55) afirma a 

imprescindibilidade de realização de audiência para a oitiva das partes, apesar do art. 855-B da 

CLT a tornar facultativa. Essa seria a oportunidade de o Juiz questionar as partes, visando evitar 

fraudes ou lides simuladas. A Cautela, nesse sentido, evitaria a transformação da Justiça do 

Trabalho em mero órgão cartorário homologador de rescisões de contratos de trabalho. A 

grande questão que surge é se a referida cautela estaria sendo efetivamente observada.  

Como forma de tentar responder, realizou-se uma pesquisa por amostragem acerca das 

ações de acordo extrajudicial distribuídas no âmbito do TRT da 1ª região.  A análise foi feita a 

partir das ações distribuídas entre os dias 01/10/2019 e 31/10/2019.12 Tal lapso temporal foi 

escolhido de forma que fosse possível haver um tempo entre o ajuizamento da ação e a decisão, 

a fim de que pudesse ser verificada a solução dada aos processos antes que houvesse qualquer 

tipo de influência relacionada aos efeitos da pandemia de COVID-19, ocorrida no primeiro 

trimestre do ano de 2020. Isso porque o fechamento de inúmeras empresas e as consequentes 

demissões, em um cenário singular, certamente influenciaram na quantidade de ações 

trabalhistas e em especial no número de acordos extrajudiciais.  

No período supramencionado foram distribuídas no âmbito do TRT da 1ª Região 506 

ações dessa natureza. O número representa 4,54% do total de ações distribuídas no mesmo 

período13. Dentre as ações, foi realizada uma análise pormenorizada em 55 delas de modo a 

verificar os seguintes fatores: a decisão acerca da homologação, a presença da cláusula geral de 

quitação quanto ao extinto contrato de trabalho, a natureza dos valores acordados, o valor e a 

cobrança de custas processuais14. 

Dentre os processos analisados, 30 foram distribuídos nas Varas do Trabalho da 

Capital do Rio de Janeiro. Os demais, nas outras Varas do Estado. Em apenas 6 dos 55 acordos 

houve recusa a homologação do acordo.  Em todos consta a cláusula de quitação geral quanto 

ao extinto contrato de trabalho, com exceção de um em que consta a expressão “quitação quanto 

à rescisão do contrato de trabalho das verbas” (Ação nº 0101188-37.2019.5.01.0060), 

decorrente possivelmente da imperícia na redação do termo. A maioria dos ajustes são de 

valores inferiores a R$10.000,00, sendo o menor acordo firmado no valor de R$600,00 e o 

 
12 Ver apêndice C. 
13 O Total de novos casos distribuídos no âmbito da primeira região no mesmo período foi de 15.151. Dados 

disponíveis em: https://www.trt1.jus.br/web/guest/dados-das-varas/casos-novos-distribuidos-/-solucionados. 
14 Os dados obtidos foram organizados em uma tabela (apêndice C). 
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maior na quantia de R$180.000,00. A grande maioria dos acordos refere-se ao parcelamento de 

verbas rescisórias. Em 5 processos as partes declaram que os valores fazem referência à 

prestação de serviços, sem vínculo empregatício. 

A maior parte dos processos distribuídos no âmbito da Capital e na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro foram encaminhados diretamente pelas Varas ao CEJUSC-

CAP, tendo em vista a possibilidade contida no art. 1º do ato 82/2019, de modo que apenas 4 

dos processos elegíveis tiveram a decisão prolatada pelo Juízo da Vara. Nos 30 processos 

encaminhados ao CEJUSC-CAP houve a realização de audiência, uma vez que tal 

obrigatoriedade decorre do teor do inciso XII do art. 2º do ato 82/2019. O procedimento padrão 

adotado pelo setor não é observado nas Varas, de modo que houve a realização de audiência 

em apenas 7 das 25 ações não encaminhadas ao CEJUSC-CAP. De fato o art. 855-D não tornou 

obrigatória a realização da audiência, ficando a decisão a cargo do Juiz após analisar o acordo. 

Em apenas um dos processos encaminhados ao CEJUSC-CAP não houve a 

homologação do acordo (Processo nº 0101194-11.2019.5.01.0071). Conforme a ata de 

audiência, na data designada apenas o autor compareceu e esclareceu que foi a empresa que, 

após o fim do contrato, indicou seu advogado, o qual não conhecia. Informou ainda que prestou 

serviços para o seu empregador por aproximadamente 1 ano e 2 meses sem CTPS assinada. 

Diante do exposto, o acordo não foi homologado e o processo foi encaminhado à Vara de 

Origem, a qual extinguiu a ação sem resolução do mérito e dispensou as partes do recolhimento 

de custas processuais.  

A situação supracitada evidencia que a regulamentação do procedimento de 

homologação de acordo extrajudicial não pôs fim às chamadas “lides simuladas”, nas quais a 

propositura de uma ação é condição imposta pelo empregador para o pagamento das verbas 

rescisórias com a cláusula de quitação quanto ao extinto contrato de trabalho. A vedação ao ius 

postulandi e a obrigatoriedade na representação por advogados diferentes não são suficientes 

para prevenir fraudes processuais. Daí a necessidade de uma análise pormenorizada de tudo o 

que está envolvido no acordo proposto. No caso exposto, o termo de acordo menciona contrato 

anotado em CTPS, mas não junta a CTPS do autor.  A inquirição do autor em audiência revelou 

prática diversa, no entanto, em caso de presença da parte adversa e dos advogados na sessão, 

tal resposta teria sido obtida? Em caso de ausência do autor e presença apenas dos advogados, 

o acordo teria sido homologado? 

A ausência do reclamante à audiência não constitui um impeditivo para a 

homologação. No processo 0101106-12.2019.5.01.0058 o acordo foi homologado, mesmo sem 

a presença do reclamante, tendo em vista os poderes para transigir e dar quitação concedidos à 
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sua advogada. Tal cláusula consta em praticamente todas as procurações outorgadas, de modo 

que o advogado adquire poderes para efetivamente decidir. Eventual acordo fraudulento 

submetido à apreciação do CEJUSC-CAP, pode, em tese, ser homologado, em caso de ausência 

do reclamante. 

Os termos dos acordos homologados pelo CEJUSC-CAP em audiência apresentam um 

padrão. O item 1 menciona que os termos do acordo foram lidos pelo Juízo para as partes, sendo 

esclarecido o efeito da quitação outorgada, de modo que as partes ratificaram pessoalmente a 

intenção em acordar. Os acordos, no entanto, apresentam termos muito diversos e por vezes 

contraditórios. O termo de acordo firmado no âmbito do processo 0101106-12.2019.5.01.0481, 

por exemplo, menciona que o valor do acordo será pago “por mera liberalidade e pelos bons 

serviços prestados”. No entanto, outro item descreve as verbas como indenizatórias referindo-

se a multa de 40% do FGTS. A referida multa decorre de previsão legal, nos termos do art. 18, 

§1º da Lei 8.036/90 e de modo algum pode ser considerada uma benesse do empregador, 

constituindo-se portanto como parcela incontroversa a ser paga quando da rescisão contratual 

por iniciativa do empregador.  

A quase totalidade dos acordos analisados menciona que as verbas acordadas possuem 

natureza indenizatória. Em contraponto, estabelecem que o valor pago decorre de controvérsia 

quanto a horas extras e acúmulo de função, como no caso do processo nº 0101177-

68.2019.5.01.0040. Na mesma linha, o processo 0101103-44.2019.5.01.0030 descreve verbas 

rescisórias, mas informa que o acordo refere-se a horas extras e integração de salário extrafolha. 

A ata padrão utilizada pelo CEJUSC-CAP menciona que “onde couber” os recolhimentos 

previdenciários deverão ser comprovados pela empresa no prazo de 30 dias após o cumprimento 

da última parcela do acordo. Ocorre que em muitos dos termos de acordo, existe a simples 

menção à natureza indenizatória, muito embora constem verbas de natureza salarial. 

Considerando que os acordos são homologados nos termos da petição inicial, a simples 

declaração de natureza indenizatória exime a empresa dos recolhimentos, uma vez que tais 

valores não seriam devidos. 

A contribuição previdenciária é devida pela empresa e incide sobre salários pagos ou 

qualquer outro rendimento do trabalho pago à pessoa física na prestação de serviços, mesmo 

que sem vínculo empregatício. Vale ressaltar que é o direito à remuneração e não o seu efetivo 

pagamento que se constitui como fato gerador da contribuição previdenciária (SANTOS 

FILHO, 2016, p. 5). Em seu art. 114, inciso VIII, a Constituição Federal afirma a competência 

da Justiça do Trabalho para processar e julgar a “execução, de ofício, das contribuições sociais 

previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir”. 
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Ainda acerca da competência da Justiça do trabalho, a súmula 368 do TST dispõe, em seu item 

I que esta “limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, objeto 

de acordo homologado, que integrem o salário de contribuição”.  

Santos Filho (2016, p. 12) afirma que a execução das contribuições sociais na Justiça 

do Trabalho apresenta-se como um meio eficiente de garantia de direitos sociais dos 

trabalhadores, além de constituir-se como um meio mais célere e simples para que o Estado 

possa arrecadar. A ausência de recolhimentos previdenciários e fiscais é o que muitas vezes 

torna o acordo viável para a empresa, uma vez que esta contabiliza o custo total do processo. A 

discriminação das verbas de forma indevida, vai de encontro ao que dispõe o inciso III do art. 

2º do ato 82/2019. Há de se ressaltar ainda, que a homologação de acordos com parcelas de 

natureza indenizatória, quando na verdade constituem-se como parcelas salariais, representa 

um prejuízo para empregados que não vão ter tais valores contabilizados pelo INSS. Além 

disso, a prática constitui-se como uma benesse fiscal, cujos valores podem efetivamente 

representar um prejuízo à União.  

A renúncia ao recolhimento de valores também ocorre por meio da dispensa das custas 

processuais.  Em 34 processos houve a dispensa do recolhimento. Nas demais, houve a cobrança 

pró-rata, com a dispensa do recolhimento por parte do empregado e em apenas 3 ações a 

cobrança ficou inteiramente à cargo do empregador. Não há dúvidas que a dispensa do 

recolhimento das custas é outro fator facilitador da homologação de acordos trabalhistas e 

muitas vezes utilizada como uma concessão do Juízo para viabilizar o acordo.  

Na ausência de previsão específica em relação à cobrança das custas, aplica-se o §3º 

do art. 789 da CLT, conforme orientação do ato 82/2019. O dispositivo concede às partes a 

faculdade de convencionar sobre o responsável pelo pagamento.  O que se observa na prática é 

que a quase totalidade dos requerimentos de homologação de acordo extrajudicial possuem 

requerimento de dispensa de custas processuais, o que normalmente é deferido. 

A aplicabilidade do §3º do art. 789 da CLT não é uma unanimidade e muito menos 

obrigatória, tendo em vista constar de um ato e não da lei. Nesse sentido, nos autos do processo 

0101115-67.2019.5.01.0027 o acordo não foi homologado e dentre os motivos consta a 

ausência do recolhimento das custas, as quais, no entendimento do Magistrado deveriam ser 

pagos pelas partes previamente, conforme previsto no art. 88 do CPC, segundo o qual “nos 

procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas 

entre os interessados”. Ainda segundo a referida sentença, o supracitado artigo seria aplicável 

ao processo do trabalho, por força do disposto no art. 769 da CLT, o qual determina a 



58 
 

subsidiariedade do Direito Processual Comum em caso de omissão da CLT e ausência de 

incompatibilidade.  

A aplicabilidade do art. 88 do CPC também consta das Diretrizes a serem observadas 

pelos Juízes dos CEJUSC´s nos processos de jurisdição voluntária no âmbito do TRT da 2ª 

Região. Segundo o texto, o art. 789 da CLT não seria aplicável, pois “nessa espécie de 

procedimento não existem vencidos (§ 1 º) ou litigantes (§ 3°)”. A atribuição de custas ao 

requerente empregado e a sua consequente dispensa normalmente ocorrem no âmbito de 

acordos judiciais firmados no curso de uma ação trabalhista, quase sempre por conta da 

concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao reclamante desempregado. Transpor tão 

prática ao procedimento de homologação de acordo extrajudicial denota a ideia que nesse tipo 

de ação também existiriam litigantes, e não simples interessados. Além disso, as custas 

processuais representam valores ínfimos analisados isoladamente, mas que somados 

representam certamente uma quantia considerável.  

A homologação de acordos extrajudiciais com a discriminação das verbas como 

indenizatórias, de forma genérica, muitas vezes contraditória e a isenção de custas processuais 

fazem com que os números do CEJUSC-CAP sejam muito bons, de modo que o 

encaminhamento ao referido setor seja muitas vezes solicitado pelas partes, algumas vezes até 

mesmo após já haver decisão. Ação 0101206-39.2019.5.01.0034, por exemplo, foi extinta sem 

apreciação do mérito. Na fundamentação a Juíza ressaltou que se tratava tão somente de 

parcelamento de verbas rescisórias, de modo que não haveria litígio a ser prevenido ou 

terminado. Diante da decisão, a patrona da parte autora solicitou ao CEJUSC-CAP, por e-mail, 

a inclusão do feito em pauta de conciliação. O CEJUSC-CAP, no entanto, determinou o retorno 

dos autos à Vara de Origem em razão de ser incabível a reanálise e homologação no Cejusc na 

forma do parágrafo 5º do art. 6º da Res. 174/2016 do CSJT, o qual veda à unidade jurisdicional 

que não homologar o acordo a remessa dos autos ao CEJUSC.  

Na mesma data de ajuizamento da supracitada ação, foram distribuídas outras 3 

demandas com a mesma empresa e com a mesma data de encerramento contratual, as quais 

foram encaminhadas pelas Varas diretamente ao CEJUSC-CAP15. Tratam-se de demandas 

similares, com tempos contratuais próximos e mesma discriminação das verbas. As 3 foram 

homologadas nos exatos termos da petição inicial. A faculdade concedida ao Juiz quando da 

homologação de um acordo faz com que de fato hajam decisões diversas em casos similares. 

 
15 Processos 0101228-96.2019.5.01002; 0101186-70.2019.5.01.0059; 0101164-91.2019.5.010065. 
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Na prática, o fato faz com que hajam Juízos mais propensos à homologação, o que de fato 

ocorre no âmbito do CEJUSC-CAP. 

Ao recusar a homologação do acordo no âmbito da ação nº 0101148-

92.2019.5.01.0080, assim se pronunciou o Juízo: 

O simples ajuizamento da ação com o intuito de obter a homologação do 

acordo, no que atine às verbas decorrentes da rescisão, mesmo sendo ajuste 

das partes, torna o Juízo um mero homologador, o que não cabe na espécie, 

considerando, inclusive, que a Reforma Trabalhista (lei 13.467/2017) não 

exige a homologação pelo Sindicato como requisito de validade do ato. 

 

Homologar a rescisão contratual com o parcelamento das verbas oriundas da extinção 

do contrato de trabalho é o objetivo da imensa maioria dos acordos extrajudiciais analisados. 

Em alguns casos o valor pago no acordo engloba apenas a última parcela do ajuste. Foi o que 

ocorreu na ação nº 0101158-92.2019.5.01.0030, ajuizada em 17/10/2019. No termo, as partes 

informam que a demissão se deu em 10/05/2018 e que as verbas rescisórias foram pagas de 

forma parcelada. O valor restante seria pago por meio do acordo que descreve tudo o que já 

havia sito quitado e inclui a cláusula de quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho. 

Assim, a homologação do acordo com a referida cláusula apresenta-se como condição para o 

pagamento da última parcela e garantia da segurança jurídica proporcionada pelo ajuste. 

A presença da cláusula geral em alguns casos não basta. Na ação nº 0101166-

38.2019.5.01.0008 o termo deixa expresso que empregado não fazia horas extras e que todas as 

eventualmente realizadas foram pagas ou compensadas. Consta ainda do termo que todas as 

demais verbas contratuais foram quitadas e que o ex-empregado renuncia às multas previstas 

nos art. 467 e 477 da CLT. Ocorre que o art. 855-C da CLT determina que não pode ser afastada 

a aplicação da multa prevista no §8º do art. 477. Mesmo assim o acordo foi homologado nos 

exatos termos da petição inicial.  

 No caso das demandas em que não há reconhecimento de vínculo, o intuito das partes 

fica ainda mais evidente. No processo 0101178-59.2019.5.01.0039 o termo deixa clara a 

intenção em “prevenir e evitar um futuro litígio judicial” por meio da “renúncia expressa e 

irrevogável do direito de ação.” 

Muitas vezes os acordos extrajudiciais são submetidos à homologação em conjunto. 

Na ação nº 0101254-08.2019.5.01.0451 a empresa declara que o término do principal contrato 

de prestação de serviços ocasionou a paralisação integral de suas atividades. Por tal motivo, 

foram ajuizadas demandas com todos os ex-empregados com parcelamento das verbas 

rescisórias em troca da cláusula de quitação ampla. No total foram ajuizadas 26 ações com o 

mesmo empregador e com a mesma data da extinção contratual perante o Juízo de Itaboraí. 
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Todas foram homologadas, com a expedição de Alvará para saque do FGTS e Ofício para 

habilitação no programa seguro-desemprego.  

A expedição de tais documentos contraria a orientação do ato 82/2019, o qual no inciso 

X do art. 2º menciona que as guias do FGTS, a multa de 40% sobre os depósitos do FGTS e a 

entrega de comunicação de dispensa para habilitação no seguro-desemprego devem ser 

entregues até a audiência. Na prática, o própria CEJUSC-CAP contraria o procedimento. Além 

disso, é comum a inclusão da multa de 40% sobre o FGTS nos valores acordados.  

De um modo geral, os acordos mencionam a crise financeira como responsável pela 

necessidade de parcelamento das verbas rescisórias. Além disso, citam o longo tempo da 

tramitação de um feito trabalhista como uma das justificativas. Na petição inicial da ação nº 

0101188-37.2019.5.01.0060 as partes mencionam que o instituto visa prevenir uma marcha 

processual que pode durar anos. Dessa forma, delimitam as verbas rescisórias devidas, mas 

estabelecem o pagamento de um valor inferior e parcelado em 10 prestações.  

Em muitas ações observa-se um texto padrão do termo que declara que o acordo foi 

precedido de conversações entre as partes. A ação nº 0101233-43.2019.5.01.0221 menciona 

que as concessões mútuas do acordo seriam as seguintes: a trabalhadora aceitou receber valor 

de seus haveres parceladamente e a empregadora aceitou pagar valor maior do que acredita ser 

devido. No entanto, na discriminação das verbas, constam apenas verbas decorrentes da 

extinção contratual e portanto, incontroversas, a serem pagas de forma parcelada, não havendo 

qualquer valor a mais a ser pago. 

Por meio da análise processual foi possível verificar que o CEJUSC-CAP sempre 

realiza audiências, mas tende a homologar acordos extrajudiciais, independente dos termos da 

avença. Nas Varas do Trabalho, a homologação muitas vezes ocorre sem a realização da 

audiência e as sentenças limitam-se a declarar que inexistem vícios e que foram observados os 

requisitos legais. A tendência é a isenção das custas processuais e a ausência de preocupação 

com a discriminação das verbas e os recolhimentos previdenciários, os quais ficam a critério 

das partes.  

As decisões que recusam a homologação dos acordos, em sua maioria proferidas pelas 

Varas, mencionam que o Judiciário não deve se prestar a simplesmente homologar rescisões 

contratuais. No processo nº 0101005-87.2019.5.01.0247, o Juízo teve o cuidado de esmiuçar os 

termos da avença, ressaltando que, embora as partes mencionassem que tratava-se de diferenças 

de comissões, não havia sido juntado documento para justificar o valor acordado. Além disso, 

o fato da empresa confessar o valor devido, sinalizava que não havia controvérsia, de modo que 
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o valor pago era incontroverso. Asseverou ainda que o acordo pretendia tão somente impedir o 

acesso à Justiça do empregado por meio da cláusula de quitação ampla. 

 

2.3 Os cuidados na homologação dos acordos e o “zelo no trabalho”. 

 

O cuidado na verificação dos termos do acordo é essencial para a homologação do 

ajuste. Na prática, no entanto, isso não é sempre observado, o que faz com que a grande maioria 

dos acordos seja de fato homologado.  O fato pode ser melhor entendido por meio da utilização 

do conceito de “zelo no trabalho”, cunhado pelo psiquiatra e psicanalista Christophe Dejours. 

Tal conceito é apresentado pelo autor francês em sua pesquisa acerca do sofrimento decorrente 

do Trabalho. Tido como essencial para a eficácia de uma organização, o “zelo no trabalho” 

consiste na inventividade, inteligência e adaptação dos membros de determinada organização 

face às regras estabelecidas de modo a garantir o seu funcionamento. Segundo o autor, “se todos 

os trabalhadores de uma empresa se esforçassem para cumprir à risca todas as instruções que 

lhes são dadas por seus superiores, não haveria produção”. Nesse sentido o “zelo no trabalho” 

consiste nas estratégias que permitem a não observância rigorosa da disciplina de modo a 

garantir a eficiência (DEJOURS, 2019, p. 56). 

 A Justiça do Trabalho difere muito de uma organização privada e o trabalho dos Juízes 

certamente não se compara ao desempenhado por trabalhadores fabris. No entanto, é possível 

inferir que se as orientações prescritas por meio do ato 82/2019 fossem seguidas efetivamente, 

o índice de acordos extrajudiciais seria bem menor. Nesse sentido, o “zelo no trabalho” 

possibilita que os termos do acordo não sejam tão importantes quanto o acordo em si e a sua 

real possibilidade de homologação. 

Um acordo homologado pode ser benéfico para as partes, mas também favorece o 

Juízo. No caso do CEJUSC, sua própria razão de existir funda-se na conciliação e na mediação. 

Daí o progressivo aumento da sua capacidade de atuação, seja por meio de mais espaço físico 

ou ainda com o estabelecimento de parcerias com um número maior de Varas. Homologar mais 

acordos representa um incremento nos índices da unidade de modo a apresentar um resultado 

cada vez mais positivo. Nesse sentido, um acordo extrajudicial, no qual as partes já estão 

dispostas a conciliar, apresenta-se como uma grande oportunidade para melhoria dos índices.  

 Há de se ressaltar, no entanto, que a homologação de um acordo muitas vezes decorre 

do entendimento do Magistrado em relação à autonomia a da vontade das partes, de modo que 

não seguir as orientações ou mesmo não ter um cuidado maior na análise dos termos pode 

decorrer de simples opção. Dessa forma, a submissão de um acordo com termos contraditórios, 
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o pedido de isenção das custas, a inobservância da efetiva natureza das verbas no que diz 

respeito à contribuição previdenciária; tudo isso pode ser solapado pela convicção de que a 

vontade das partes deve ser respeitada ou mesmo pela constatação de que a homologação do 

acordo representa o único meio do ex-empregado receber o valor devido, ainda que de forma 

parcelada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei nº 13.467 de 2017, também conhecida como reforma trabalhista, alterou 

profundamente inúmeros aspectos do Direito Material e Processual do Trabalho. Inserida 

dentro de um projeto reformista mais amplo, tais alterações tiveram como justificativa principal 

a necessidade de modernização da legislação trabalhista. Sendo assim, o texto celetista da 

década de 40 precisava se adequar às novas relações de trabalho do Brasil, de modo a 

possibilitar a retomada do crescimento econômico e diminuir o desemprego. 

Para o legislador reformista, o Judiciário trabalhista estava assoberbado de demandas 

que, em muitos casos, representavam um abuso do Direito. Para reverter tal cenário, limitou-se 

a concessão do benefício da gratuidade de justiça e criou-se o risco de ter de pagar ao advogado 

da parte adversa honorários sucumbências em caso de improcedência do pedido. Além disso, 

foi regulamentado o procedimento de jurisdição voluntária para homologação do acordo 

extrajudicial, tema do presente trabalho. 

Apesar de já haver previsão no âmbito cível, no processo do trabalho não ocorria sua 

aplicabilidade, por conta da especificidade do contrato trabalhista e os princípios norteadores 

desse ramo do Direito. Os art. 855-B a 855-E da CLT, os quais regulamentam o procedimento 

estabelecem alguns requisitos para a ação que, em tese, observam a particularidade da esfera 

trabalhista, como por exemplo a necessidade de representação por advogados diversos e 

referência expressa a necessidade de observância do prazo do §6ºdo art. 477 e da multa do §8º 

do mesmo artigo. Muitas questões, no entanto, não foram disciplinadas pelo procedimento, de 

modo que houve a necessidade da elaboração de um ato pela presidência do TRT 1 com 

orientações a serem observadas no julgamento do procedimento. Assim, desde a entrada em 

vigor da reforma, diversas decisões judiciais têm se encarregado de buscar soluções às lacunas 

legais diante do caso concreto. 

A multiplicidade de entendimentos demonstra a pertinência do estudo do presente 

tema, de modo que, a partir das fundamentações expostas, é possível estabelecer uma conexão 

entre os princípios norteadores do Direito Material e Processual do Trabalho e a amplitude da 

interferência estatal na autonomia de vontade das partes. Muito embora haja decisão recente 

proferida pelo TST acerca da impossibilidade de o Juiz interferir nos termos do acordo 

extrajudicial, muitas decisões ainda afirmam tal possibilidade, amparados em grande parte por 

parcela da doutrina. A grande questão que se coloca é a ponderação entre a garantia da 

autonomia das partes e o papel ativo do julgador na adequação dos termos do acordo ao caso 

concreto, de modo a garantir a prevenir o excessivo desequilíbrio entre as partes. 
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Por meio de uma pesquisa, buscou-se compreender a opinião dos operadores do 

Direito acerca da supracitada questão, bem como a percepção de todos acerca do processo de 

homologação de acordo extrajudicial. A opinião dos Juízes foi de grande valia, por serem os 

responsáveis diretos pela aplicação do instituto ao caso concreto. Quanto aos advogados, por 

serem diretamente afetados pelas decisões judiciais, suas considerações tendem a ser de grande 

importância. No que diz respeito aos servidores da Justiça do Trabalho, a percepção acerca do 

tema mostra-se pertinente, na medida em que lidam diariamente no atendimento das partes e na 

tramitação processual, muitas vezes com o acompanhamento de uma mesma ação desde o seu 

ajuizamento até a execução.  

Os resultados obtidos evidenciaram que há de fato opiniões um tanto quando 

contrapostas, de modo que de um lado alguns apontam o acordo extrajudicial como 

completamente prejudicial ao trabalhador e de outro os que veem no instituto um avanço e até 

ressaltam a necessidade de preservação da autonomia da vontade das partes. Há de se ressaltar 

o entendimento de alguns dos entrevistados que o instituto pode ser útil, mas para tal é 

imprescindível que ocorra a análise atenta do Juiz de modo a evitar homologar acordos em 

flagrante afronta aos direitos trabalhistas. 

Nesse ponto, uma análise acerca das decisões proferidas nos processos de 

homologação de acordo extrajudicial ajudou a verificar se a referida cautela, a qual acreditamos 

ser de fato essencial, estaria sendo verificada. Dessa forma, foi feita uma pesquisa buscando 

analisar a petição inicial e as decisões de 55 ações de homologação de acordo extrajudicial. A 

análise pormenorizada foi realizada em cerca de 11% das ações dessa natureza distribuídas no 

período. Verificou-se que a grande maioria dos acordos é de fato homologado. Trata-se, em 

grande parte, de parcelamento de verbas rescisórias e termos que deixam clara a intenção em 

evitar uma ação trabalhista e obter a segurança jurídica proporcionada pela presenta da cláusula 

de quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho. 

Foi possível verificar que a observância dos requisitos legais nesse tipo de ação, não 

são suficientes para evitar as lides simuladas e o flagrante desrespeito a direitos básicos dos 

trabalhadores. Desse modo, a intenção do legislador reformista em reduzir o papel do Judiciário 

Trabalhista a um órgão homologador de rescisões contratuais, na grande maioria dos casos, tem 

se concretizado. Em respeito à autonomia de vontade das partes e em busca de altos índices de 

conciliação, muitos Juízes e principalmente o CEJUSC-CAP, tem homologado todo e qualquer 

ajuste, independente dos termos e das condições da avença.  

Há de se ressaltar, no entanto, que muitas vezes a decisão que homologa um acordo 

extrajudicial decorre da necessidade de possibilitar ao ex-empregado o recebimento de valores 
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oriundos da extinção contratual. Aqui constata-se um traço característico da Justiça do 

Trabalho, tida como a justiça dos desempregados. Sendo assim, grande parte das demandas 

decorre do inadimplemento de verbas rescisórias. O mesmo se aplica aos acordos extrajudiciais, 

de modo que, na maioria das situações, não estamos diante de requerentes negociando em 

igualdade de condições, mas sim de desempregados que precisam do valor devido para a 

garantia da sua subsistência, de um lado, e de outro, de empresários que utilizam a crise 

econômica como argumento para esquivar-se de pagamentos legalmente devidos.  

Muitas decisões que homologam os acordos extrajudiciais e até mesmo o recente 

julgado do TST acerca do tem enaltecem a autonomia da vontade das partes. Nesse sentido, 

presentes os elementos do art. 104 do Código Civil, o negócio jurídico seria plenamente válido. 

Assim, não sendo constatado qualquer vício, caberia ao Juiz homologar o acordo. Alguns Juízes 

o fazem sem a oitiva das partes, presumindo a petição conjunta como suficiente.  Ocorre que a 

validade do negócio jurídico na esfera trabalhista deve ser verificada à luz dos princípios 

norteadores e da especificidade do Direito do Trabalho. 

Um contrato de trabalho não se equipara a um contrato civil. O empregado não negocia 

os termos com o empregador, mas simplesmente aceita e se submete às condições estipuladas. 

No atual cenário de desemprego e crise econômica, o grande trunfo do empregador é ter um 

exército de desempregados que aceitariam se submeter às condições mais ultrajantes em troca 

de um posto de trabalho. Assim, o menor deslize ou o simples questionamento das condições 

impostas pode levar o empregado a ser mais um número nas pesquisas sobre o desemprego. A 

desigualdade inerente a uma relação de trabalho persiste em eventual ação trabalhista, inclusive 

no acordo extrajudicial. 

Nesse sentido, a Justiça do Trabalho não pode ter seu papel reduzido a um mero órgão 

cartorário homologador de rescisões contratuais. Como forma de prevenir tal situação, a análise 

criteriosa dos termos do acordo é essencial, assim como a realização de audiência. Esta é a 

oportunidade que o Juiz tem para inquirir as partes e perceber o que realmente está envolvido 

no ajuste. No que diz respeito às custas, a antecipação do recolhimento nos termos do art. 88 

do CPC pode fazer com que as partes tenham mais atenção aos termos propostos. Outro ponto 

primordial é a verificação da natureza dos valores acordados para garantir que estejam em 

consonância com as contribuições previdenciárias e fiscais devidas.  Além disso a constatação 

de fraude processual deve ser caracterizada como litigância de má-fé e ato atentatório à 

dignidade da justiça, com as devidas consequências.  

Os acordos extrajudiciais submetidos ao crivo do Judiciário não são tão numerosos, 

mas a forma com que são julgados pode influenciar nos índices futuros. Com a criteriosa análise 
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do ajuste, a ação somente será cabível nos casos em que haja concessões recíprocas. Para isso, 

o Juiz deve atuar ativamente regulando o excessivo desequilíbrio entre as partes, decorrente da 

situação de hipossuficiência do trabalhador. Não se trata de protecionismo estatal, mas sim de 

aplicação material do princípio constitucional da igualdade, fundamental para a preservação do 

estado democrático de Direito. 
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Qual a sua opinião sobre o acordo extrajudicial trabalhista? 

(82 respostas) 

 

Ajuda a desafogar o grande número de processos. 

Penso que poderia ser uma solução alternativa de conflitos, mas não deve ser tomado como 

mera homologação de resilições contratuais. 

Nesse momento de pandemia acho uma opção muito melhor que ajuizamento de ação 

Se é extrajudicial, não precisaria passar pelo Juízo. O empregado pode estar sofrendo  

constrangimento em aceitar o acordo danoso aos seus interesses. Caso o empregador não 

cumpra o acordo, à Justiça fica o ônus de executar. O Juiz fica reduzido ao papel de 

homologador de acordos, o que restringe suas funções. 

O acordo extrajudicial diminuiu a lide simulada onde as partes simulavam um litígio p 

conseguir a chancela do judiciário, ele tem essa vantagem; porém as partes precisam estar 

esclarecidas sobre os efeitos dessa composição. 

Não estamos prontos para este tipo de processo. Teremos ainda muitas simulações, causando 

prejuízo ao trabalhador. 

O referido acordo é uma forma de autocomposição entre as partes, as quais convencionam o 

pagamento de algumas verbas devidas pelo contrato de trabalho, sendo certo que para sua 

homologação é necessário o preenchimento das determinações legais. Cabe ainda ao 
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magistrado competente, avaliar a situação em concreto para evitar que o acordo sirva para 

extirpar os direitos do trabalhador. 

Na maioria dos casos, o trabalhador cederá mais que o empregador.  

O acordo extrajudicial do ponto de vista do empregador, atua como uma blindagem para uma 

eventual demanda na justiça do trabalho. Do ponto de vista do empregado é uma 

arbitrariedade, pois seu desconhecimento de direitos o deixa frágil, o empregador tem a 

possibilidade de atuar com um jurídico, mas e o empregado? Portanto, o acordo extrajudicial 

veio apenas para fortalecer os mais fortes. 

Um importante mecanismo de resolução de conflito assim como outros devendo sempre a 

parte assistida viabilizar a composição mas nunca com restrição de buscar eventual diferença 

na justiça. 

Prestigia a vontade e autonomia privada, muito ignorada pelo processo do trabalho no curso 

da evolução histórica das relações de trabalho, que não é mais àquela de 60 anos atrás. O 

acordo extrajudicial inaugura uma nova fase na relação trabalhista processual e material, na 

medida em que privilegia a autonomia da vontade. 

Abre brecha para manipulação, em prejuízo do empregado e ofensa às normas cogentes do 

Direito do Trabalho. Juiz não é órgão homologador e acaba que muitos empregadores tentam 

pagar a rescisão, obtendo chancela para quitação geral. Na prática, muitas das vezes is so 

acaba acontecendo quando da proposta de acordo nas audiências, quando do juiz está 

sobrecarregado pela quantidade de audiências. E é neste contexto que o juiz irá analisar a 

homologação extra judicial. Momento impróprio. Por isso, acho que a mediação (CEJUSC) 

é mais eficaz, pois retira a conciliação da audiência, para um momento mais tranquilo, em 

outro ambiente, com tempo, tranquilidade para exposição, oitiva de argumentos e 

possibilidade de análise serena de caso a caso. 

É válido, mas o juiz tem q verificar atentamente se não se trata apenas de verbas rescisórias 

Acho válido, desde que encontra-se em consonância com a legislação pátria, é que a vontade 

das partes seja respeitada 

Acho perigoso para o trabalhador. Só homologo depois explicar ao trabalhador que depois 

desse acordo não poderá pedir mais nada do empregador referente àquele contrato. 

Não possui efeito prático e na maioria das vezes só se presta para burlar direitos.  

Creio que veio para auxiliar desde que respeitadas as condições como advogado amparando 

a parte e desde que o empregado tenha plena ciência de todos os termos ali homologados. 

Nesse ponto creio que é essencial a leitura da cláusula de quitação em audiência chamando 
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bastante atenção quando for caso de cláusula de quitação geral. Em tempos de pandemia e 

audiência tem se mostrado um instrumento bastante eficaz para a composição entre as partes.  

Acredito que se tornou uma modalidade que pode sim evitar a propositura de demanda 

trabalhista, contudo, deve ser analisado em cada caso, para que não seja utilizado pelas parte 

como mero instrumento de homologação da rescisão do contrato, ante a desnecessidade de 

comparecimento ao sindicato de classe para tal fim. 

Eu não acho que seja a melhor solução em alguns casos porque, aqui na minha Comarca, 

muitas empresas estão utilizando dessa legislação para tentativa de homologação rescisão de 

contrato o que não diminuiu o número de ações ajuizadas, que acredito ser a intenção inicial. 

Outro problema que eu vejo é a questão do Juízo ter que intervir e alterar algumas cláusulas 

do acordo que são prejudiciais ao trabalhador, principalmente quanto à quitação, que a 

maioria das empresas pretende que seja quanto ao extinto contrato de trabalho. 

DESNECESSÁRIO JÁ QUE O ACORDO PODERIA SER CELEBRADO PERANTE O 

JUIZ NA AUDIÊNCIA 

Se a ideia a criar nova forma de resolução de litígios sem ação judicial, o instituto não se 

presta, pois inevitavelmente culminará em ação, ainda que em sede de jurisdição voluntária. 

Complexo, geralmente vai beneficiar ao empregador, mas terá acordos justos també 

. 

É mais um instrumento à disposição das partes 

Jamais deveria ser aprovado 

Excelente avanço para o país. 

Deve ser analisado caso a caso e a amplitude da quitação tb deve ser analisada. As custas 

não devem ser dispensadas indiscriminadamente. 

De grande valor, mas deve passar pelo crivo e o magistrado deve analisar as cláusulas e 

condições! 

Um grande avanço na justiça trabalhista. 

Indispensável a assistência jurídica de um advogado para esclarecimento às partes e ao Juízo 

das clausulas. 

Flexibilizou a solução de conflitos, evita ações trabalhistas desnecessárias, valoriza a 

vontade as partes e a negociação entre os envolvidos. 

Considero válido este tipo de ação, desde que não haja tentativa de simulação ou tentativa 

de não recolhimento de tributos. Por este motivo, o Juiz pode alterar as cláusulas, desde que 

haja consentimento de todos os envolvidos no processo: negócio processual.  
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Acho q o autor tem a opção de concordar ou não com os termos. Caso não concorde, ele tem 

a opção de ajuizar uma ação trabalhista. Eu acho q pode ser um instrumento q q torna mais 

célere o recebimento de valores oriundos de verbas trabalhistas..  

Favorável. 

As partes devem ter capacidade para faze-lo? Principalmente o empregado. 

Entendo que a busca do acordo reflete bem o artigo 3º §3º do CPC. "A conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso 

do processo judicial" 

Mais uma forma para encerramento da relação trabalhista, que respeita a vontade das partes, 

protege o empregador de surpresas processuais e concede mais liberdade ao empregado para 

dispor sobre sua própria vida. 

Creio que em alguns casos tem sido uma boa saída para que se evite a necessidade de uma 

longa tramitação processual, mas deve sempre passar pelo crivo atento do juiz. Não raras as 

vezes podemos perceber nítida intenção de burla aos direitos trabalhistas, o que, por óbvio, 

não se pode admitir. 

Dura lex, sed lex 

Para a garantia de um mínimo de paridade entre as partes e boa-fé processual, é fundamental 

que o empregado esteja adequadamente assistido por advogado e que haja uma atenção por 

parte do magistrado quanto da homologação no sentido de não permitir eventual colusão 

entre os representantes das partes 

O acordo extrajudicial, na prática, tem sido um instrumento utilizado de maneira desvirtuada 

pelas partes, pois não pode servir para transformar o juiz em mero homologador de rescisões 

contratuais tampouco para que através dele se obtenha a chancela judicial em acordos que se 

traduzem em renúncia a direitos indisponíveis do trabalhador e, muito menos, a quitação 

geral do contrato. 

Vejo de forma positiva o acordo extrajudicial trabalhista, pois as partes poderão ajustar seus 

interesses de forma mais célere que no decorrer de um processo comum. Estarão ambas as 

partes assistidas por advogados, garantindo a igualdade de conhecimento para negociar. E 

ainda levarão tal acordo à justiça trabalhista para homologação, o que proporciona segurança 

jurídica. 

Entendo que é um meio necessário (inclusive já existia no Cpc que e aplicado 

subsidiariamente ao processo do trabalho), mas deve ser analisado com cautela para evitar 

fraudes.  
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Sou a favor de procedimentos que diminuam a atuação judicial e que prevaleça a 

manifestação de vontade das partes. Porém na Justiça do Trabalho entendo indispensável a 

homologação judicial do acordo com possibilidade de não convalidar sem caso de indícios 

de fraudes. Entendo que a participação do advogados e sindicatos de trabalhadores melhora 

o ambiente para o acordo extrajudicial. 

Em minha opinião o instrumento pode ser utilizado, mas com ressalvas. Deve ser submetido 

à intervenção judicial quando efetivado para burlar a legislação trabalhista ou apresenta 

cláusulas excessivamente prejudiciais ao empregado, parte mais fraca na relação 

empregatícia. 

Instrumento necessário e importante desde que seja utilizado para conciliar conflitos 

verdadeiros. 

Muito passível de fraudes 

O Acordo extrajudicial, ao meu ver, é um ponto sim que pode trazer benefícios, desde que 

as cláusulas sejam efetivamente analisadas pelo Juízo, não acarretando prejuízos ao 

empregado. 

Um meio de resolução consensual que pode ser efetivo quando usado com boa fé .  

Prejudicial à parte hipossuficiente. Raríssimos são os casos em q a parte efetivamente esta 

em condições de negociação. Além do mais a justiça do trabalho não deveria assumir a 

função do sindicato na homologação de rescisões q poderiam ser feitos pelo sindicato de 

forma extrajudicial. 

Deveria ser utilizado em casos pontuais, em que as partes estejam em "igualdade" de 

condições para negociar. Acho também que não deveria ser possível as partes estarem 

representadas pelo mesmo advogado. 

Se realmente for acordo, ok. Mas pode continuar havendo fraudes 

É prejudicial ao empregado. 

Acho que se trata de uma prática que beneficia exclusivamente o empregador. O ideal é que 

haja previsão expressa de quitação pelo objeto do pedido e, se possível, ouvindo o 

trabalhador em audiência. 

Uma solução adequada para a composição de conflitos básicos das relações de trabalho.  

Possibilita ao empregador de má-fé "aproveitar" situação difícil situação financeira do 

empregado para lhe suprir direitos. 

Visa a minimizar os processos contenciosos, proporcionando mais celeridade para 

julgamento das demais causas onde não há conciliação. 

Acho viável, pois em se tratando de acordo, é a vontade das partes que está sendo discutida. 
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Há casos em que ao olhar detidamente o processo, especialmente com vínculo empregatício 

longo , mesmo aplicando-se a prescrição , há verbas não quitadas no acordo . Exemplo disso 

são horas extras ao longo de cinco anos. Assim, cada caso deverá ser examinado com cautela 

para homologar ou extinguir . 

É um meio célere 

Uma oportunidade de solução consensual de litígio, que deve ser submetida ao crivo da 

legalidade e da razoabilidade pelo magistrado. 

Depende muito de cada situação , ha casos em que o reclamante é prejudicado com este tipo 

de acordo, renunciando aos seus direitos. No entanto, em casos onde a empresa nao anda 

bem financeiramente, ajuda o empregado a ter êxito em algumas verbas. Concluindo , o caso 

devera ser analisado sobre a condição financeira da empresa e as renuncias feitas pelo 

empregado. 

É um procedimento interessante para problemas específicos, mas tem potencial para criar 

situações bastante injustas. Deve ser apreciado com cautela. 

Entendo que se converteu em instrumento para tentativa de burla da CLT na maioria dos 

casos. O TRT/RJ editou Ato que cuida dos requisitos mínimos para propositura da ação e, 

desta forma, o Juiz tem o dever de interferir na proposta das partes quando em desacordo 

com o ato. 

Importante. Mas precisa ser aperfeiçoado 

Entendo que, em algumas situações, poderá gerar enormes prejuízos aos reclamantes que 

não terão mais oportunidade de ver seus direitos garantidos. Uma ferramenta legal, contudo, 

a meu ver, contrária aos objetivos protecionistas da legislação trabalhista. 

uma hipótese legítima de acordo 

Instrumento válido que demanda criteriosa análise do Juiz para que não aja renúncia de 

direitos. Se não houver concessões recíprocas não se trata de acordo e o único caminho é 

rejeitar a homologação.  

Acho um procedimento que dá margem a inúmeras fraudes, não só trabalhistas, mas também 

previdenciárias. Muitos empregadores pressionam o empregado exigindo que façam o 

acordo para poder pagar verbas rescisórias. Atualmente não há exigência legal de 

homologação de rescisão contratual, de modo que o procedimento que tenha esse objeto 

carece de interesse processual. Além disso, as partes atribuem natureza indenizatória a todas 

as parcelas objeto do acordo com o único objetivo de se eximir de suas obrigações tributárias, 

praticando verdadeira elisão fiscal. 
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Deve ser realizado quando o empregado tiver plena ciência de tudo o que tem para receber 

e o valor exato do que está eventualmente cedendo. 

O acordo extrajudicial será mais um daqueles instrumentos que cairão em desuso no Brasil. 

Isso porque, na prática diária, os juízes não estão aceitando as negociações das partes e estão 

se intrometendo em questões cruciais do acordo, impossibilitando, as vezes, a própria 

vontade de conciliar das partes. A maiores dos juízes da nossa região não aceita o Acordo 

Extrajudicial com força liberatória total (extinção do contrato de trabalho), mas apenas e tão 

somente as rubricas presentes no termo, o que traz insegurança jurídica para a reclamada, de 

maneira que é mais fácil esperar uma reclamação trabalhista tradicional (e fazer acordo nela), 

do que tentar agilizar com um acordo extrajudicial. 

Tentei uma vez pelo reclamante, mas a outra parte não se interessou.  

forma de obter quitação geral pagando o mínimo possível. Muito ruim. 

Muitas vezes é usado com intuito de fraudar valores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: autoria própria. 
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APÊNDICE B – Questionário Discursivo. 

 

QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA ACADÊMICA SOBRE HOMOLOGAÇÃO 

DE ACORDO EXTRAJUDICIAL NA JUSTIÇA TRABALHISTA. 

Inicialmente, agradeço pela disponibilidade em contribuir com esta pesquisa. 

Os dados obtidos com o presente questionário serão utilizados para a elaboração do 

Trabalho de Conclusão do Curso de Bacharel em Direito junto à Universidade Federal 

Fluminense – Campus Macaé. 

 

ALUNO: Jailton França Rodrigues Junior. 

ORIENTADORA: Profª Dra. Priscila Petereit de Paola Gonçalves. 

 

DADOS DOS ENTREVISTADOS 

Juiz I 

TEMPO DE MAGISTRATURA: 23 anos 

LOCAL DE ATUAÇÃO: aposentada 

 

Juiz II 

TEMPO DE MAGISTRATURA: 15 anos 

LOCAL DE ATUAÇÃO: Rio de Janeiro/RJ 

 

Juiz III 

TEMPO DE MAGISTRATURA: 4 anos 

LOCAL DE ATUAÇÃO: Macaé (RJ) 

 

Juiz IV 

TEMPO DE MAGISTRATURA: NÃO RESPONDIDO 

LOCAL DE ATUAÇÃO: Cabo Frio (RJ) 

 

PERGUNTAS 

1. A Justiça do Trabalho é conhecida pelo seu viés conciliador desde a sua criação. 

Como a mediação e a conciliação podem auxiliar a atuação do Juiz?  Acho que a 

mediação só se aplica nos processos do trabalho em poucas hipóteses.  No meu 

modo de ver, para que haja mediação, as partes devem ter igualdade de condições 
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para que haja reciprocidade de concessões. Além disso a mediação visa resolver 

um conflito dentro de uma relação continuada, o que em regra não é o caso das 

ações em curso na Justiça do Trabalho que, na maioria das vezes, trata de relação 

de trabalho já finda. Então somente seria cabível nas ações de reparação por danos 

morais, como p. ex. decorrente de acidente de trabalho, racismo e outras, ações 

buscando melhores condições de trabalho, e em ações coletivas.  

 

Juiz I: O Juiz do Trabalho busca a conciliação a todo momento no curso do 

processo. A conciliação é princípio do processo do trabalho e a sua ausência após 

o término da instrução processual é causa de nulidade. 

Juiz II: A conciliação, na maioria das situações trazidas à apreciação do Judiciário 

Trabalhista, é a melhor solução para as demandas. Além de pacificar o conflito de 

forma consensual possibilita maior celeridade no recebimento dos valores devidos 

ao trabalhador por evitar os trâmites processuais regulares, superando-se etapas 

procedimentais. 

Técnicas de mediação podem sem dúvidas auxiliar o Magistrado na condução da 

conciliação e levar a maior sucesso na consecução de acordos. 

Por fim, como resultado, a celebração de acordos configura a solução pacífica da 

demanda na essência, da qual muitas vezes o Magistrado também é protagonista. 

Juiz III: Penso que as partes têm, mais do que ninguém, conhecimento sobre os 

eventuais fatos controvertidos, assim como sobre as reais condições de 

enfrentamento das adversidades advindas da relação jurídica. Com a conciliação, 

não é preciso que o Estado nada imponha, pois as próprias partes encontrarão a 

melhor solução, o que me parece um excelente meio para manutenção da paz 

social.  

Juiz IV: Acredito que reduzindo o número de demandas, de modo que o Juiz se 

ocupará dos efetivos litígios. 

 

2.  Uma das principais justificativas para o projeto de lei 13.467/2017 foi a 

necessidade de diminuição do número de ações judiciais. A regulamentação do 

processo de Jurisdição Voluntária para homologação de acordo extrajudicial (art. 

855-B a 855-E da CLT) atingiu tal objetivo? 
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Juiz I: O que reduz o número de ações judiciais trabalhista é o cumprimento da 

legislação pertinente.  A Lei 13.467/2017 eliminou a homologação da “rescisão” 

contratual pelo sindicato.  Ora, se não há mais necessidade desta homologação, 

qual a razão das partes ajuizarem uma ação de natureza voluntária para 

formalização de um acordo extrajudicial? Seria uma ação judicial para 

homologação de uma ação voluntária? Se não há lide, não vejo razão para a 

chancela judicial.  As partes que se entendam sozinhas, sem a necessidade de irem 

ao Judiciário.  A resposta é negativa. O uso da jurisdição voluntária não reduziu o 

número de ações trabalhistas.  

Juiz II: Inicialmente registro que, a meu ver, efetiva a diminuição de ações, que 

de fato ocorreu, deve-se mais à novidade na condenação em honorários (outra 

modificação trazida pela Reforma Trabalhista) do que à possibilidade de solução 

do conflito através de jurisdição voluntária.  

De que sorte, a utilização está começando a se revelar um pouco mais significativa. 

De julho de 2017 (advento da Lei n. 13467/17) a 31.12.2018, na unidade onde atuo 

(65ª VT/RJ), foram interpostas 18 ações de homologação de transação extrajudicial 

(HTE). No ano de 2019, foram 40 ações. Já em 2020, até 09.07.2020, ingressaram 

27 HTEs. 

Observa-se portanto houve evidente incremento dos números relativos ao manejo 

da ação de jurisdição voluntária, apesar de o total ainda não representar, a meu ver, 

parcela relevante das demandas, considerando basicamente as de Rito Ordinário e 

Sumaríssimo. 

Por ilustrativo, destaco que em 2020, até 09.07.2020, foram distribuídas à 65ª 

VT/RJ em torno de 420 ações (ATOrd e ATSum). 

Constata-se portanto que a quantidade de acordos extrajudiciais que chegam ao 

Judiciário para homologação ainda é tímida em comparação com o número de 

ações trabalhistas. 

Juiz III: Empiricamente, penso que não, pois remanesce uma intensa e complexa 

litigiosidade na seara trabalhista.  

Juiz IV: Não acredito que tenha atingido o objetivo que seria reduzir o número 

de demandas. 
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3. A Lei 13.467/2017 foi aprovada  sob o argumento da necessidade de modernização 

da legislação trabalhista. A Ação para homologação de acordo extrajudicial era 

uma necessidade real frente ao novos tempos? 

Juiz I: Em que pese a CLT tenha sofrido inúmeras alterações ao longo dos anos, 

certo é que ainda restavam algumas alterações a serem realizadas.  Este fato é 

inegável.  Contudo, esta alegada modernização da legislação teve outros objetivos 

que não a sua modernização. A ação para homologação de acordo extrajudicial, na 

sua grande maioria, foi instituída para fraudar os direitos dos trabalhadores com a 

chancela judicial.  Os alegados novos tempos visam retirar direitos adquiridos ao 

longo dos tempos, com muita luta.  Se de fato o objetivo fosse a modernização, 

antes de qualquer reforma, deveria ter sido feita a reforma sindical com tempo 

suficiente para o fortalecimento dos sindicatos. 

Juiz II: Não diria necessidade, mas sim ‘consequência’ da concessão de maior 

autonomia aos polos ativos e passivos das relações contratuais trabalhistas. A meu 

ver, o novel instituto ocupou, na legislação processual trabalhista, um espaço 

procedimental antes completamente desregulamentado. 

Juiz III: Não a considero uma necessidade real porque, há muito, a Justiça do 

Trabalho trata de acordos e da respectiva homologação. Talvez, porém, tenha 

contribuído ao provocar um estímulo para que partes e advogados conversem 

pacificamente e proponham suas próprias soluções para o caso concreto, 

desconstruindo uma possível sensação de dependência da atuação do Poder 

Judiciário. 

Juiz IV: acredito que sim, porém, para real efetividade necessário a mudança de 

pensamento da sociedade, que possui um viés muito litigioso. 

 

4. Os artigos que regulamentam a ação de acordo extrajudicial são suficientes para 

nortear a atuação do Juiz? 

 

Juiz I:  No meu modo de ver são irrelevantes. 

Juiz II: Acredito que sim.  

Eventual excesso de regras e delimitações engessaria a margem de atuação do 

Magistrado nesses acordos. É importante ter liberdade na análise, no arbítrio da 

homologação ou não de cada avença, possibilitando ao Juiz uma efetiva atuação. 
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Eu, por exemplo, tinha por hábito incluir o processo em pauta para homologação 

presencial na hipótese quitação exclusiva de verbas rescisórias ou incontroversas 

quando houvesse no termo cláusula de quitação geral quanto ao extinto contrato 

de trabalho. 

Juiz III: Penso que não, indo ao encontro de cláusulas processuais abertas e assim 

deixando margem para certa liberdade na utilização desse instrumento.  

Juiz IV: Não acho que são suficientes, poderiam melhorar para atingir o objetivo 

de reduzir a litigiosidade 

 

5. Quais os limites da intervenção do Juiz nos termos do acordo extrajudicial 

submetido a homologação?  

  

Juiz I:  Não há limites.  O juiz pode deixar de homologar, pode homologar 

parcialmente, pode propor novas cláusulas ou homologar integralmente. 

Juiz II: Reportando-me ao exemplo relatado acima (“inclusão do processo em 

pauta para homologação presencial na hipótese de quitação exclusiva de verbas 

rescisórias ou incontroversas”) não deixo de homologar o acordo desde que se 

registre quitação apenas quanto ao objeto do pedido. Diferente seria se houvesse 

pagamento de outras verbas além das exclusivamente rescisórias.  

O Magistrado deve observar também a discriminação de verbas devidas e sua 

natureza, a incidência ou não de contribuições previdenciárias ou fiscais, cláusula 

de multa por inadimplemento, além de custas e questões relativas a honorários 

recíprocos, questões que muitas vezes são omitidas nas iniciais dessas ações. 

Juiz III: No meu entender, o acordo é fruto da vontade das partes, sem 

interferência impositiva do Juízo. É possível ao Juízo, com sua índole mediadora, 

aproximar as partes de algum aspecto que entenda recomendável. Não é possível, 

porém, forçar as partes a aceitar alterações no acordo entabulado 

extrajudicialmente, de modo que o Juízo pode ou não homologar o acordo 

extrajudicial, mas não pode alterá-lo contra a vontade dos convenentes.  

Juiz IV: Penso que o juiz pode ou não aceitar os termos do acordo entabulado, 

porém sempre fundamentado em caso de não homologação. 

 

6. O Acordo Judicial, por constituir-se como coisa julgada material, representa uma 

segurança jurídica para o empregador. Sendo assim, como evitar que a Justiça do 
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Trabalho seja reduzida a um órgão homologador de rescisões de contrato de 

Trabalho? 

 

Juiz I:  Sim.  O acordo judicial representa segurança jurídica para as partes. O Juíz, 

como membro do Poder Judiciário, tem o dever de analisar cada processo, 

propondo acordos que melhor atendam aos direitos das partes em cada caso 

concreto.   

Juiz II: Aqui menciono ainda o mesmo exemplo dado na resposta anterior. Na 

medida em que não se confira quitação geral quanto ao extinto contrato de trabalho 

na hipótese de pagamento exclusivo de verbas incontroversas, principalmente 

rescisórias, empregador e empregado avaliarão a real necessidade da intervenção 

do Judiciário no adimplemento de uma verba sobre a qual não há qualquer 

controvérsia. 

Juiz III: A conciliação deve ser buscada por meio de vantagens e concessões 

recíprocas de direitos incertos, não sendo forma de mera renúncia de direitos. 

Considero positivo que, portanto, as partes contem com o conhecimento técnico 

de advogados que representam seus interesses (pois não é admitido advogado 

comum) e que, ainda, o acordo extrajudicial seja submetido à homologação, pois 

possibilita que o Juízo analise os termos do acordo e refute intenções maliciosas 

ou descabidas. 

Juiz IV: Observando os requisitos do acordo extrajudicial para a redução da 

litigiosidade, ou seja, é necessário que haja litígio, se não houver litígio não há 

que se falar em homologação de acordo extrajudicial. 

 

7. Uma das críticas feitas ao processo que resultou na aprovação da Reforma 

Trabalhista foi sua tramitação célere e a ausência de um debate mais aprofundado. 

No que diz respeito a ação de  homologação de acordo extrajudicial, o Sr(a), teria 

alguma sugestão para o legislador? 

 

Juiz I:  A crítica é verdadeira.  A sociedade não foi ouvida.  Os trabalhadores 

sequer tomaram conhecimento de que estava sendo realizada uma reforma.  Não 

houve debate.   

A minha sugestão seria a sua exclusão. Como já respondido em item anterior.  Se 

não há lide, não há necessidade da intervenção judicial. 
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Juiz II: ‘Inserção de dispositivo vedando a quitação geral quanto ao extinto 

contrato de trabalho quando do fossem quitadas verbas exclusivamente 

incontroversas. 

Juiz III: NÃO RESPONDIDO 

Juiz IV: Aprimorar as normas, deixando mais claro os requisitos, limites e 

exceções à aplicação do instituto, a fim de que o mesmo seja usado situações 

inadequadas. 
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APÊNDICE C – Tabela com processos do TRT da 1ª Região 

 

TABELA COM PROCESSOS DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIAL DISTRIBUÍDOS NO ÂMBITO DO TRT DA 1ª REGIÃO NO PERÍODO 

DE 01/10/2019 a 31/10/2019. Total de 55 processos analisados. 

 

Nº DO PROCESSO HOMOLOGADO QUITAÇÃO 
GERAL 

NATUREZA DOS 
VALORES 

ACORDADOS 

VALOR DISCRIMINAÇÃO DAS 
CUSTAS 

0101106-

12.2019.5.01.00

58 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$2.000,00 dispensadas 

0101206-

39.2019.5.01.00

37 

NÃO - -  dispensadas 

0101186-

70.2019.5.01.00

59 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$6.202.63 dispensadas 

0101177-

68.2019.5.01.00

40 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$35.000,00 

 

 

Pró-rata, 

dispensado o 

reclamante. 

0101178-

59.2019.5.01.00

38 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Prestação de 

serviços, sem 

vínculo 

empregatício 

R$180.000,00 Pela 

empresa. 

0101193-

39.2019.5.01.00

02 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$7.131,53 Pró-rata, 

dispensado 

o 

reclamante. 

0101159-

69.2019.5.01.00

65 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Prestação de 

serviços, sem 

vínculo 

empregatício 

R$7.500,00 Pró-rata, 

dispensado 

o 

reclamante. 

0101177-

72.2019.5.01.00

71 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Prestação de 

serviços, sem 

vínculo 

empregatício 

R$12.000,00 Pró-rata, 

dispensado 

o 

reclamante. 

0101225-

96.2019.5.01.00

02 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$9.573,50 Dispensadas

. 

0101164-

91.2019.5.01.00

65 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$7.324,89 Dispensadas

. 

0101190-

89.2019.5.01.00

65 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$13.690,51 Pró-rata, 

dispensado 

o 

reclamante. 
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0101334-

25.2019.5.01.02

07 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$2.3624,21 

 

Pró-rata, 

dispensado 

o 

reclamante. 

0101103-

44.2019.5.01.00

30 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$33.660,00 Pró-rata, 

dispensado 

o 

reclamante. 

0101259-

30.2019.5.01.04

51 

SIM, pela 

Vara, sem 

audiência 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$2.752,22 

 

Dispensadas 

0101258-

45.2019.5.01.04

51 

SIM, pela 

Vara, sem 

audiência 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$3.248,90 

 

Dispensadas

. 

0101257-

60.2019.5.01.04

81 

SIM, pela 

Vara, sem 

audiência 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$8.361,05 Dispensadas

. 

0101205-

56.2019.5.01.00

01 

SIM, pela 

Vara, sem 

audiência 

SIM Prestação de 

serviços, sem 

vínculo 

empregatício 

R$21.800,00 Dispensadas 

0101255-

90.2019.5.01.04

51 

SIM, pela 

Vara, sem 

audiência 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$3.481,58 Dispensadas

. 

0101852-

97.2019.5.01.04

21 

SIM, pela 

Vara, sem 

audiência 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$10.2111,58 

 

Dispensadas 

0101254-

08.2019.5.01.04

51 

SIM, pela 

Vara, sem 

audiência 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$8.834,90 

 

Dispensadas 

0101751-

15.2019.5.01.04

21 

SIM, pela 

Vara, sem 

audiência 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$8.234,90 Dispensadas 

0101035-

34.2019.5.01.02

44 

SIM, pela 

Vara, sem 

audiência 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$8.908,25 Dispensadas 

0102029-

60.2019.5.01.04

71 

SIM, pela 

Vara, com a 

realização de 

audiência 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$21.293.59 Dispensadas 

0101827-

83.2019.5.01.04

71 

SIM, pela 

Vara, com a 

realização de 

audiência. 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$18.898,82 Dispensadas 

0101148-

92.2019.5.01.00

80 

NÃO - - - Cobradas 

0101106-

65.2019.5.01.00

08 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$4.400,00 Dispensadas 
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0101158-

92.2019.5.01.00

30 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$1.928,02 Pró-rata. 

0101115-

67.2019.5.01.00

27 

NÃO    Cobradas. 

0101263-

78.2019.5.01.02

21 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Controvérsia 

acerca da 

jornada. 

R$8.500,00 Pró-rata. 

0101197-

16.2019.5.01.00

22 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$5.592,20 dispensadas 

0101005-

87.2019.5.01.02

47 

NÃO - - - Cobradas 

0101145-

70.2019.5.01.00

70 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$15.412,80 Dispensadas 

0101174-

46.2019.5.01.00

30 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$9.000,00 Dispensadas

. 

0101243-

87.2019.5.01.02

21 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$12.000,00 Dispensadas 

0101233-

43.2019.5.01.02

21 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$6.266,00 Dispensadas 

0101087-

75.2019.5.01.00

35 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Não informa R$5.000,00 Dispensadas

. 

0101166-

38.2019.5.01.00

08 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$24.296,53 Contadas, 

pela 

empresa. 

0101132-

94.2019.5.01.00

30 

SIM, pela 

Vara, em 

audiência. 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$600,00 - 

0101194-

11.2019.5.01.00

71 

NÃO. 

CEJUSC 

devolveu à 

Vara. 

- - -  

0101219-

37.2019.5.01.00

02 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$52.284,58 Dispensadas 

0101186-

67.2019.5.01.00

60 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias e 

Dano Moral 

R$28.300,00 Pró-rata, 

dispensado 

o 

reclamante. 
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0101188-

37.2019.5.01.00

60 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

“Rescisão 

do contrato 

de trabalho 

das verbas” 

Verbas 

rescisórias e 

salários atrasados 

R$11.608,60 Pró-rata, 

dispensado 

o 

reclamante. 

0101212-

68.2019.5.01.00

59 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$10.838,65 Dispensadas 

0101140-

19.2019.5.01 

0015 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Prestação de 

serviços, sem 

vínculo 

empregatício. 

R$10.000,00 Pró-rata, 

dispensado 

o 

reclamante. 

0101161-

06.2019.5.01.00

76 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$6.000,84 Dispensadas

. 

0101156-

81.2019.5.01.00

76 

SIM, pelo 

CEJUSC-CAP 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$10.344,55 Dispensadas 

0101101-

91.2019.5.01.02

83 

SIM, pela 

Vara, por 

sentença, sem 

audiência. 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$15.249,40 Dispensado 

0101087-

12.2019.5.01.05

41 

NÃO - - - - 

0101174-

07.2019.5.01.04

31 

SIM, pela 

Vara, em 

audiência. 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$27.000,00 Pelo 

reclamado 

0101660-

30.2019.5.01.04

83 

SIM, pela vara, 

em audiência. 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$10.130,00 Dispensadas 

0100996-

37.2019.5.01.03

41 

SIM, pela Vara 

de Origem, por 

sentença 

SIM Verbas 

Rescisórias 

R$2.344,03 Dispensadas 

0100912-

90.2019.5.01.03

23 

SIM, pela Vara 

de Origem, por 

sentença 

SIM Verbas 

Rescisórias e 

horas extras 

R$ 5.669,99 dispensadas 

0101743-

52.2019.5.01.04

81 

SIM, pela Vara 

de Origem, na 

audiência 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$7.363,18 dispensado 

0101023-

03.2019.5.01.02

82 

SIM, pela Vara 

de Origem, em 

audiência. 

SIM Verbas 

rescisórias 

R$8.000,00 dispensado 

0101709-

77.2019.5.01.04

81 

SIM, pela Vara 

de Origem, em 

audiência 

SIM Compensação 

por danos morais 

e seguro de vida. 

R$120.000,00 dispensado 

 

 

 

 


