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Shakespeare

Though justice be thy 
plea, consider this – that 
in the course of justice 
none of us should see 
salvation.

 The Merchant of Venice (Act 4, scene 
1, Portia as Balthasar to Shylock)



Elementos

Termo de 
Quitação

Homologação 
Extrajudicial



Objeto

Quitação Anual – Artigo 507-B 
da CLT

Homologação de Acordo 
Extrajudicial – Artigos 855-B a 
855-E da CLT e Artigo 14 da 
Medida Provisória 905/2019



Contextualização

Quadro de Litigiosidade 
Exacerbada

Quadro de Valorização de 
Meios Consensuais de 
Solução de Conflitos



Quadro de Litigiosidade 
Exacerbada



Justiça em Números 2019
Justiça do Trabalho

 Casos Novos – 3.460.875 (-19,9%)

 Casos Julgados – 4.367.437 (-5,5%)

– 1º Grau – 3.286.101

– TRTs – 1.081.336



Elementos de Referência

Juízes de 1º Grau – 3.043

Desembargadores – 556

245 Dias Úteis em 2018 

08 Horas por Dia Útil 



Dados “Curiosos”

 Juiz de 1º Grau:

– 1.195 sentenças no ano

– 4,88 sentenças por dia útil

– 1 hora e 38 minutos por sentença

 Desembargador de TRT

– 1.945 acórdãos relatados no ano

– 7,94 acórdãos relatados por dia útil

– 1 hora e um minuto por acórdão relatado



Quadro de Valorização de Meios 
Consensuais de Solução de Conflitos



CPC de 2015

 Art. 3o - Não se excluirá da apreciação 
jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

 § 1o - É permitida a arbitragem, na forma da lei.

 § 2o - O Estado promoverá, sempre que 
possível, a solução consensual dos conflitos.

 § 3o - 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.



CPC de 2015

Art. 3o - Não se 
excluirá da 
apreciação 
jurisdicional ameaça 
ou lesão a direito.



Comparativo

CR de 1988

 Artigo 5º

 XXXV - a lei não
excluirá da 
apreciação do 
Poder Judiciário
lesão ou ameaça
a direito;

CPC de 2015

Art. 3o

Não se excluirá 
da apreciação 
jurisdicional 
ameaça ou 
lesão a direito.



CPC de 2015

Art. 3o

§ 1o - É permitida a 
arbitragem, na 
forma da lei.



CPC de 2015

Art. 3o

§ 2o - O Estado 
promoverá, sempre que 
possível, a solução 
consensual dos conflitos.



CPC de 2015

Art. 3o

§ 3o - 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.



Contextualizado!

Litigiosidade Exacerbada

Meios Consensuais de 
Solução



Resistência à Homologação de 
Acordos Extrajudiciais



Argumentos

Indisponibilidade

dos Direitos

Trabalhistas

Desconfiança em 
Acordos 

Extrajudiciais

Justiça do 
Trabalho Não É 

Mero Órgão 
Homologador

Incentivo a Meios 
Extrajudiciais 
Representa 

Ameaça



Processo de Jurisdição 
Voluntária de 
Homologação de 
Acordo Extrajudicial



Lei nº 13.467 de 2017

Acréscimo da alínea “f” ao artigo 
652 da CLT

Acréscimo do Capítulo III-A 
(artigos 855-B a 855-E) ao Título 
X da CLT 



Competência para Homologar

Art. 652. Compete às Varas do 
Trabalho:

...

f) decidir quanto à homologação 
de acordo extrajudicial em 
matéria de competência da 
Justiça do Trabalho.



Título X
Do Processo Judiciário do Trabalho

CAPÍTULO III-A

DO PROCESSO DE 
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

PARA HOMOLOGAÇÃO DE 
ACORDO EXTRAJUDICIAL



Disciplina Atual
 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.

 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.



Instauração do Processo por 
Petição Conjunta

Art. 855-B. O processo de 
homologação de acordo 
extrajudicial terá início por 
petição conjunta, sendo 
obrigatória a representação 
das partes por advogado.



Exigência de Advogados 
Distintos

Art. 855-B. 

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



Admissibilidade da Assistência pelo 
Advogado do Sindicato Profissional

Art. 855-B. 

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



Não Afetação do Prazo para 
Pagamento de Verbas Rescisórias

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.



Rito Processual

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.



Rito Processual

 Distribuição da Petição

 Análise do Acordo pelo Juiz

Audiência de

Esclarecimento

 Sentença



Suspensão do Prazo Prescricional

Art. 855-E. A petição de 
homologação de acordo 
extrajudicial suspende o prazo 
prescricional da ação quanto 
aos direitos nela 
especificados.



Prosseguimento do Prazo 
Prescricional

855-E

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.



MP 905 de 2019
Quitação de obrigações para 

reduzir litígios

 Art. 14. Para fins do disposto nesta Medida 
Provisória, é facultado ao empregador 
comprovar, perante a Justiça do Trabalho, 
acordo extrajudicial de reconhecimento de 
cumprimento das suas obrigações 
trabalhistas para com o trabalhador, nos 
termos do disposto no art. 855-B da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art855b


Perguntas Pertinentes:
 No Acordo Extrajudicial submetido à homologação, é 

necessário fazer a discriminação de valores e da 
natureza de cada parcela?

 O Acordo Extrajudicial submetido à homologação precisa 
necessariamente ser uma convenção celebrada após o 
término da relação ou pode ser homologado acordo feito 
na vigência de um contrato?

 Pode ocorrer a homologação parcial de um Acordo 
Extrajudicial?

 O Acordo Extrajudicial pode incluir cláusula de quitação 
geral e irrestrita?



No Acordo Extrajudicial 
submetido à homologação, 
é necessário fazer a 
discriminação de valores e 
da natureza de cada 
parcela?



No Acordo Extrajudicial submetido à homologação, é 
necessário fazer a discriminação de valores e da natureza 

de cada parcela?

 No Acordo Extrajudicial, em havendo 
Pagamento de Valores, é Imprescindível 
Discriminar Valores de Cada Parcela bem 
como e Natureza (Remuneratória ou 
Indenizatória) de Cada Título

 Exigência do artigo 832, §§3º e 3º-A, da 
CLT



Discriminação da Natureza 
Jurídica das Verbas

 Art. 832 

 § 3o As decisões cognitivas ou 

homologatórias deverão sempre 

indicar a natureza jurídica das parcelas 
constantes da condenação ou do acordo 
homologado, inclusive o limite de 
responsabilidade de cada parte pelo 
recolhimento da contribuição 
previdenciária, se for o caso. (Incluído 
pela Lei nº 10.035, de 2000)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10035.htm#art1


Discriminação da Natureza 
Jurídica das Verbas

 Art. 832 

 § 3º-A. Para os fins do § 3º deste artigo, salvo na 
hipótese de o pedido da ação limitar-se 
expressamente ao reconhecimento de verbas de 
natureza exclusivamente indenizatória, a parcela 
referente às verbas de natureza remuneratória não 
poderá ter como base de cálculo valor 
inferior: (Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019)

 I - ao salário-mínimo, para as competências que integram o vínculo empregatício 
reconhecido na decisão cognitiva ou homologatória; ou (Incluído pela Lei nº 13.876, de 
2019)

 II - à diferença entre a remuneração reconhecida como devida na decisão cognitiva ou 
homologatória e a efetivamente paga pelo empregador, cujo valor total referente a cada 
competência não será inferior ao salário-mínimo. (Incluído pela Lei nº 13.876, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13876.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13876.htm#art2


Discriminação da Natureza 
Jurídica das Verbas

 Art. 832 

 § 3º-B Caso haja piso salarial da categoria 
definido por acordo ou convenção coletiva 
de trabalho, o seu valor deverá ser 
utilizado como base de cálculo para os fins 
do § 3º-A deste artigo. (Incluído pela Lei 
nº 13.876, de 2019)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13876.htm#art2


O acordo extrajudicial 
submetido à homologação 
precisa necessariamente ser 
uma convenção celebrada após 
o término da relação ou pode 
ser homologado acordo feito 
na vigência de um contrato?



O acordo extrajudicial submetido à homologação precisa 
necessariamente ser uma convenção celebrada após o término 

da relação ou pode ser homologado acordo feito na vigência 
de um contrato?

 Admissibilidade Plena de Acordo 
Celebrado Durante a Vigência do Contrato

 Objetivo será Eliminar “Insegurança”

 Acordo pode abranger: 

– Alteração do Originalmente Pactuado

– Inclusão de Nova Cláusula

– Supressão de Cláusula Primitiva



MP 905 de 2019
Quitação de obrigações para 

reduzir litígios

 Art. 14. Para fins do disposto nesta Medida 
Provisória, é facultado ao empregador 
comprovar, perante a Justiça do Trabalho, 
acordo extrajudicial de reconhecimento de 
cumprimento das suas obrigações 
trabalhistas para com o trabalhador, nos 
termos do disposto no art. 855-B da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art855b


Pode ocorrer a 
homologação parcial 
de um acordo 
extrajudicial?



Pode ocorrer a homologação parcial de 
um acordo extrajudicial?

 Não é Admissível a Homologação Parcial do 
Acordo

 Vedação do Artigo 848 do Código Civil

 Possibilidade de “Mutilar” o Acordo

 Admissível, contudo, Persuadir as Partes em 
Juízo a “Adequar” o Conteúdo do Acordo



Código Civil

Art. 848. Sendo nula
qualquer das 
cláusulas da 
transação, nula será
esta.



O Acordo Extrajudicial 
pode incluir cláusula de 
quitação geral e 
irrestrita?



O Acordo Extrajudicial podem incluir cláusula de quitação 
geral e irrestrita?

 Questão Polêmica ...

 Em princípio, Termo de Quitação e Acordo 
Extrajudicial produzem Eficácia Liberatória 
quanto a Parcelas e Valores Discriminados

 Mas é, Sim, Possível Incluir Cláusula de 
Quitação Geral e Irrestrita, EM TERMOS



Processo STF REx 590.415 SC 
 DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA. VALIDADE E 

EFEITOS. 1. Plano de demissão incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla 
participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como de quitação de 
toda e qualquer parcela decorrente da relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou 
não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da 
Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às 
parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do 
trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais 
de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos 
mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, 
prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, 
acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação 
coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização 
Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os 
trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os 
planos de demissão incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, 
assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais 
vantajosas do que aquelas que decorreriam da mera dispensa por decisão do empregador. É 
importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função 
protetiva e de não desestimular o seu uso. 2 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em 
repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de 
trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de demissão incentivada, enseja 
quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição 
tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais 
instrumentos celebrados com o empregado.



Artigo 477-B da CLT

 Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária 
ou Incentivada, para dispensa individual, 
plúrima ou coletiva, previsto em 
convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, enseja quitação plena e 
irrevogável dos direitos 
decorrentes da relação 
empregatícia, salvo disposição em 

contrário estipulada entre as partes.”



Processo  TST RR-1000015-
96.2018.5.02.0435

 RECURSO DE REVISTA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ARTS. 855-B A 855-E DA 
CLT – QUITAÇÃO GERAL - TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA.

 1. 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.

 2. A ineficácia prática da homologação da rescisão contratual do sindicato, em face do teor da Súmula 330 do TST, dada a não quitação integral do 
contrato de trabalho, levou a SBDI-2 desta Corte a não reputar simulada a lide visando a homologação de acordo pela Justiça do Trabalho, pois só assim se 
conseguiria colocar fim ao conflito laboral e dar segurança jurídica às partes do distrato (cfr. TST-ROAR-103900-90.2005.5.04.0000, Rel. Min. Ives Gandra 
Martins Filho, DEJT de 12/09/08).

 3. Para resolver tal problema, a Lei 13.467/17, em vigor desde 11/11/17, instituiu o procedimento de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho atinente 
à homologação, em juízo, de acordo extrajudicial, nos termos dos arts. 855-B a 855-E da CLT, juntamente com o fito de colocar termo ao contrato de 
trabalho.

 4. Da simples leitura dos novos comandos de lei, notadamente do art. 855-C da CLT, extrai-se a vocação prioritária dos acordos extrajudiciais para regular 
a rescisão contratual e, portanto, o fim da relação contratual de trabalho. Não fosse a possibilidade da quitação do contrato de trabalho com a chancela do 
Judiciário e o Capítulo III-A não teria sido acrescido ao Título X da CLT, que trata do Processo Judiciário do Trabalho.

 5. Curial, ainda, trazer à baila, que 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. Tal entendimento resta corroborado pelo STF quanto à circunstância de a validade do acordo depender da homologação integral ou de 
sua rejeição total, não podendo ser balanceado pelo Poder Judiciário (Voto do Min. Teori Zavascki no leading case STF-RE 590.715/SC, Rel. Min. Roberto 
Barroso, DJe de 29/05/15).  

 6. Nesse sentido, o art. 855-B, §§ 1º e 2º, da CLT, que trata da apresentação do acordo extrajudicial à Justiça, a par dos requisitos gerais de validade dos 
negócios jurídicos que se aplicam ao direito do trabalho, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei Consolidada e que perfazem o ato jurídico perfeito (CC, art. 104 
– agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não vedada por lei), traçou as balizas para a apresentação do acordo extrajudicial apto à homologação 
judicial: petição conjunta dos interessados e advogados distintos, podendo haver assistência sindical para o trabalhador.  

 7. A petição conjuntamente assinada para a apresentação do requerimento de homologação ao juiz de piso serve à demonstração da anuência mútua dos 
interessados em por fim ao contratado, e, os advogados distintos, à garantia de que as pretensões estarão sendo individualmente respeitadas. 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. Em quitação geral, o Empregador não proporia o 
acordo, nem se disporia a manter todas as vantagens nele contidas.

 8. No caso concreto, o Regional, mantendo a sentença, assentou a ausência de discriminação das parcelas às quais os Acordantes conferiam quitação geral 
e irrestrita, restringindo a quitação a direitos mencionados no acordo e registrando, todavia, o cumprimento dos requisitos do art. 855-B da CLT e 
daqueles gerais estatuídos pela lei civil para a celebração de negócios em geral.    

 9. Nesse sentido, a conclusão acerca da invalidade, total ou parcial, do pacto extrajudicial, por ausência de verificação de concessões mútuas e 
discriminação de parcelas diz menos com a validação extrínseca do negócio jurídico do que com a razoabilidade intrínseca do acordo, cujo questionamento 
não cabe ao Judiciário nesse procedimento, pois lhe esvazia o sentido e estabelece limites e discussões não queridos pelos Requerentes ao ajuizar o 
procedimento.

 10. Ora, estando presentes os requisitos gerais do negócio jurídico e os específicos preconizados pela lei trabalhista (CLT, art. 855-B), não há de se 
questionar a vontade das partes envolvidas e do mérito do acordado, notadamente quando a lei requer a presença de advogado para o empregado, 
rechaçando, nesta situação, o uso do jus postulandi do art. 791 da CLT, como se depreende do art. 855-B, § 1º, da CLT.

 11. 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.



Neste Contexto É, 
Sim, Possível Incluir 
Cláusula de Quitação 
Geral e Irrestrita, EM 
TERMOS



Mas como assim ... 
“Em Termos”?



Mesmo o “Geral e Irrestrito” ...
Encontra Alguns Limites



A Quitação Anual de Obrigações Trabalhistas e o Acordo 
Extrajudicial podem incluir cláusula de quitação geral e 

irrestrita?

 Mesmo uma Quitação “Geral e Irrestrita” 
encontra Limites, Não Podendo Abranger:

– Direitos Absolutamente Indisponíveis

– Direitos Alheios à Relação de Emprego

– Direitos “do Futuro”, em Potencial, ora Inexistentes

 Incumbe ao Órgão Jurisdicional Averiguar 
Validade (Nos Planos Subjetivo e Objetivo) da 
Cláusula e Advertir as Partes das 
Consequências



Súmula 32 do TRT6
Precedente IUJ – Processo 000274-49.2015.5.06.0000.

 DOENÇA PROFISSIONAL. EMPREGADO 
EXPOSTO AO AMIANTO/ASBESTO. 
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO 
FUTURO. RENÚNCIA. INVALIDADE.

 É inválida a transação extrajudicial, com o 
escopo de prevenir litígio decorrente do 
agravamento de saúde do ex-empregado
resultante da exposição ao amianto/asbesto, 
que contenha cláusula de renúncia a direito 
futuro.



PROC. N.º TRT – 0000596-
19.2018.5.06.0015 (RO) 

 RECURSO ORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. REFORMA TRABALHISTA (Lei 13.467 de 2017). INCENTIVO A FORMAS 
CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, ALTERNATIVAS À JURISDIÇÃO CONTENCIOSA. PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. 
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO GERAL DE DIREITOS ORIUNDOS DO CONTRATO, COM RESSALVA APENAS DE 
DIREITOS EXTRACONTRATUAIS E DE EVENTUAL "FUTURO" DIREITO, AINDA NÃO MATERIALIZADO QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO, 
COMO O DIREITO DECORRENTE DE PROBLEMA DE SAÚDE QUE PORVENTURA VENHA A SURGIR POSTERIORMENTE E COM CONEXÃO AO 
TRABALHO DESENVOLVIDO NA EMPRESA. ACORDO CELEBRADO SEM QUALQUER DEFEITO FORMAL OU MATERIAL. VALIDADE. EXISTÊNCIA 
DE CONTRAPARTIDAS RECÍPROCAS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DOS INTERESSADOS EM TRANSACIONAR. DEVER DO ESTADO EM 
PROMOVER, SEMPRE QUE POSSÍVEL, A SOLUÇÃO CONSENSUAL DOS CONFLITOS E DEVER DO JUIZ DE ESTIMULAR MÉTODOS DE SOLUÇÃO 
CONSENSUAL DE LIDES (ART. 3º, §§2º e 3º, do CPC de 2015). SINTONIA COM O PERFIL DE UMA SOCIEDADE FRATERNA COMPROMETIDA 
COM A SOLUÇÃO PACÍFICA DAS CONTROVÉRSIAS (PREÂMBULO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). RECURSO PROVIDO PARA HOMOLOGAR 
O ACORDO EXTRAJUDICIAL. O processo de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial, previsto nos artigos 855-B a 855-E 
da CLT, inserido pela Lei nº 13.467/17 (Reforma Trabalhista), estabelece o seguinte protocolo: 1) distribuída a petição, que deverá conter o 
instrumento do acordo cuja homologação é pretendida e ser apresentada por todos os respectivos interessados, cada qual com o seu próprio 
advogado, em seguida, o magistrado exercerá um juízo de admissibilidade sobre a ação e, sendo a mesma admitida, procederá a um exame 
acerca do conteúdo do respectivo pacto extrajudicial; 2) analisado o instrumento, o magistrado passa a ter três opções: a) poderá proferir, 
desde logo, sentença indeferindo o pedido de homologação, caso entenda que haja motivo para a rejeição, devendo fundamentar de modo 
claro e preciso a sua decisão; b) poderá proferir sentença homologando o acordo, caso entenda que todos os requisitos de validade do negócio 
jurídico foram atendidos; e c) poderá designar uma audiência para esclarecimentos e eventual instrução, caso entenda necessária diligências de 
tal natureza para melhor aclarar a matéria objeto do acordo, e, em seguida, proferir uma sentença nos moldes de uma das letras anteriores. 
Destarte, com a edição da Lei nº 13.467/17, passou a ser possível, na Justiça do Trabalho, em sede de jurisdição voluntária, a homologação de 
acordo extrajudicial, por meio do qual as partes, acompanhadas de seus respectivos patronos, manifestam livremente as parcelas que estão 
sendo objeto da transação, bem como a sua extensão da respectiva quitação. A via dos métodos consensuais de solução de conflitos, como 
caminho alternativo à jurisdição contenciosa, não apenas está em plena sintonia com a ideia de acesso à justiça dentro de um modelo 
multiportas, mas a promoção de soluções consensuais sempre que possível corresponde a um dever do Estado (artigo 3º, §2º, do CPC/2015) e 
o seu estímulo dentro e fora do processo judicial um dever do próprio juiz (artigo 3º, §3º, do CPC/2015). A opção pelos métodos consensuais 
de solução de conflitos corresponde, na realidade, à concretização do perfil definido no preâmbulo da Constituição da República Federativa do 
Brasil como a de uma "sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias". Quanto à possibilidade de constar, no acordo extrajudicial, cláusula expressa no 
sentido de que as partes se comprometem a não mais reclamar acerca da relação de trabalho objeto do acordo, entende este Relator que não 
há qualquer óbice na sua validação quando demonstrada a livre manifestação de vontade dos interessados e a existência de contrapartidas 
recíprocas no negócio jurídico celebrado sem qualquer vício, principalmente quando se leva em consideração que a quitação geral pretendida 
não atinge eventual direito que, no futuro, porventura, venha a surgir em virtude de problema de saúde ora imprevisto e posteriormente 
vinculado ao trabalho desenvolvido pelo obreiro na empresa. Recurso a que se dá provimento, para reformar a decisão de 1º grau e homologar 
o acordo extrajudicial apresentado pelas partes interessadas.



Elemento Essencial

Boa-Fé



A Chave é ...



Shakespeare

Though justice be thy 
plea, consider this – that 
in the course of justice 
none of us should see 
salvation.

 The Merchant of Venice (Act 4, scene 
1, Portia as Balthasar to Shylock)
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