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Sem correspondente 
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 os prazos estabelecidos 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. 



O procedimento dispensa a audiência? 
Não dispensa, apenas deixa sua realização ao crivo do juiz 

E se o TRCT estiver zerado? 
A lei não limita o acordo a obrigações de pagar, podendo versar também ou
exclusivamente sobre obrigações de fazer 

A ação pode ser julgada improcedente? 
Sim, conforme art.  855-E,  parágrafo único.  “[...]  em qualquer  caso,  o juiz
poderá, sempre por decisão fundamentada, deferir o pedido de homologação
ou rejeitá-lo.” (SOUZA JÚNIOR e outros, 2017, p. 449). 

A sentença desafia recurso? 
“A sentença que apreciar o acordo proposto pelas partes desafia recurso de
embargos  de  declaração,  visando  a  esclarecer  a  obscuridade,  eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (CLT, art. 897-A; CPC,
art. 1.022). Igualmente, tal sentença desafiará recurso ordinário, em caso de
negativa de homologação ou homologação parcial (CLT, arts. 769 e 895, I;
CPC, arts. 15, 724, 725, caput e VIII), não sendo o caso de incidência da
regra de irrecorribilidade das sentenças homologatórias de conciliação em
reclamações  trabalhistas  (CLT,  art.  831,  parágrafo  único)  porque  sua
excepcionalidade em relação ao princípio do duplo grau de jurisdição inibe
uma interpretação extensiva.” (SOUZA JÚNIOR e outros, 2017, p. 450). 

A sentença desafia ação rescisória? 
Considerando  o  teor  do  §4º  do  art.  966  do  CPC,  está  superado  o
entendimento consubstanciado na Súm. Nº 259 do TST, de modo que não
caberá ação rescisória, e, sim, ação anulatória, perante o órgão prolator da
decisão homologatória,  para  fins  de retirada  da eficácia  da coisa julgada
produzida pelo acordo. Por sua vez, a decisão que nega a homologação da
avença é passível de ação rescisória.” (SOUZA JÚNIOR e outros, 2017, p.
450). 

Admite-se  a  quitação pelo  objeto  do pedido e  extinto  o  contrato  de
trabalho? 
Tese 01: Sim. Os termos da quitação podem ser livremente estabelecidos
pelas partes 
Tese  02:  Não.  A quitação  deve-se  limitar  às  parcelas  que  estão  sendo
efetivamente quitadas.

O juiz pode alterar, de ofício, os termos do acordo, como, por exemplo,
a quitação? Admite-se a homologação parcial? 
DOUTRINA: “Embora a avença proposta possa ser recusada de pronto ou
mesmo  homologada  apenas  parcialmente,  cumpre  ao  magistrado  buscar
trilhar  o  caminho  do  bom-senso  e  do  prestígio  aos  vetores  da



proporcionalidade,  razoabilidade,  cooperação,  confiança,  boa-fé  objetiva  e
segurança jurídica (CPC, arts. 5º, 6º e 8º). Assim é bem verdade que, por
exemplo, apresentado acordo com injustificada cláusula genérica de quitação
ampla e irrestrita do contrato de trabalho, o juiz poderá, de fato, recusar-se
de  pronto  a  chancelar  a  proposta  conciliatória,  indeferindo  o  pedido  dos
postulantes e  extinguindo de imediato  o  feito.  Nada obsta,  porém,  que o
magistrado se ponha a dialogar com os interessados e, sendo o caso, fixe,
claramente,  suas condições para homologação,  apontando os específicos
pontos do entabulamento alinhavado pelas partes que o impedem de emitir a
almejada chancela judicial. Nesse cenário, assinando prazo específico, o juiz
poderá  apontar  caminhos e  soluções para  análise  das  partes e  inclusive
propor  sugestões  redacionais  com  vistas  a  cooperar  com  o  propósito
conciliatório dos interessados, fomentando ajustes quantitativos e qualitativos
aos termos da avença originariamente ofertada com o exclusivo escopo de
que enfim atinjam parâmetros minimamente consentâneos com os preceitos
ético-jurídicos que presidem o sistema.  Movido por esse mesmo objetivo,
também  poderá,  claro,  agendar  audiência,  intimando  ou  convocando  os
interessados  (CLT,  arts.  764  e  765;  CPC,  art.  139,  V  e  VIII).”  (SOUZA
JÚNIOR e outros, 2017, p. 449). 

JURISPRUDÊNCIA:

"EMENTA:  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" (TST. RR-1000015-96.2018.5.02.0435, 4ª Turma,
Relator Ministro Ives Gandra Martins Filho, DEJT 20/09/2019).

EMENTA: ATO NORMATIVO. ALTERAÇÃO DA RES. CSJT Nº 174/2016.
ADEQUAÇÃO  À  LEI  Nº  13.467/2017. REGULAMENTAÇÃO  DA
JURISDIÇÃO  VOLUNTÁRIA  PARA  HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDOS
EXTRAJUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 855-B A 855-E DA
CLT)  .  MATÉRIA  DE  CUNHO  JURISDICIONAL  ESTRANHA  À
COMPETÊNCIA  NORMATIVA  DO  CSJT.  PROCEDIMENTO  NÃO
CONHECIDO. De  acordo  com o  artigo  6º,  VII,  do  Regimento  Interno  do
Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho,  compete  ao  Plenário  deste
Conselho editar ato normativo com eficácia vinculante para os Órgãos da
Justiça do Trabalho de primeiro  e segundo graus,  quando a matéria,  em
razão de sua relevância e alcance,  exigir  tratamento uniforme.  No caso ,
muito embora se reconheça que a regulamentação do processo de jurisdição
voluntária para homologação de acordo extrajudicial no âmbito da Justiça do
Trabalho, introduzido pela Lei nº 13.467/2017 (artigos 855-B a 855-E da CLT)
encerra questão de extrema relevância e demanda tratamento uniforme no
âmbito da Justiça do Trabalho, o tema escapa à competência administrativa
do CSJT, devendo a questão ser levada à apreciação do Órgão Jurisdicional
com atribuição para dispor sobre os procedimentos a serem adotados pelos
Juízes de 1º e 2º graus de jurisdição na aplicação das regras processuais .
Ato  normativo  não  conhecido"  (CSJT-AN-16353-37.2016.5.90.0000,
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Relator Conselheiro Renato de
Lacerda Paiva, DEJT 03/07/2019).

EMENTA:  ACORDO EXTRAJUDICIAL.  ALCANCE.  Nos termos do  artigo
843 do  Código Civil,  a transação deve ser interpretada restritivamente,
não sendo possível a quitação genérica de parcelas que não constem
na petição de acordo, entendendo-se como válida a quitação somente
em relação às  parcelas  discriminadas e pelos  valores  apontados na
avença,  resguardando o disposto no art.  5º, inciso  XXXV, da  Constituição
Federal. (TRT2. Processo nº1000015-96.2018.5.02.0435, 17ª Turma, Relator
Álvaro Alves Noga, publicação em 06/12/2018)

EMENTA: REFORMA TRABALHISTA. PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO
DE  ACORDO  EXTRAJUDICIAL  (ART.  855-B,  CLT).  EFICÁCIA
LIBERATÓRIA RESTRITA AOS PEDIDOS E VALORES PAGOS. A reforma
trabalhista (Lei 13.467/2017) trouxe, entre outras, a novidade do Processo de
Homologação de Acordo Extrajudicial, disciplinado no art.  855-B e sgs., da
CLT. Trata-se de mais um meio de solução de conflitos, propiciando àqueles
que desejam se compor, a utilização de uma via rápida e efetiva, sem ter, em
tese, que esperar tanto quanto numa demanda judicial,  eis que o acordo
homologado terá efeito de título executivo judicial, a teor do art. 515 do CPC.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682872/artigo-843-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891828/artigo-515-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/172999804/artigo-855b-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/478059431/lei-13467-17
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/172999804/artigo-855b-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729607/inciso-xxxv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035419/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


In casu, o magistrado de piso homologou parcialmente o ajuste, dandolhe
eficácia restrita aos títulos e valores transacionados, sendo este o motivo do
insurgimento da reclamada, que quer a quitação extensiva a todo o contrato.
Não obstante os argumentos do recorrente, incide à espécie o disposto no §
2º do art. 515 do CPC (§ 2º A autocomposição judicial pode envolver sujeito
estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido
deduzida em juízo.), a sinalizar que, a contrario sensu, na modalidade de
autocomposição extrajudicial a que alude o art. 855-B, da CLT/2017, persiste
sim, a limitação da extensão do acordo, que não alcança relação jurídica não
deduzida  em Juízo.  Nesse  sentido  dispõe  o  art.  843 do  Código  Civil ao
consignar  que  a  transação  interpreta-se  restritivamente.  Não  bastasse,
consta das Diretrizes do NUPEMEC-JT2 para pedidos de homologação
de Acordos Extrajudiciais, as quais vêm sendo adotadas nesta Justiça
Especializada  pelos  magistrados  que  compõem  o  Cejusc-JT  (Órgão
responsável  para  a  homologação  desses  acordos),  a  recomendação
expressa de que nesses casos (processo homologatório de jurisdição
voluntária)  a  quitação  deve  ser  limitada  aos  direitos  (verbas)
especificados na petição de acordo. E nem se argumente de que o papel
do magistrado, em tais casos, estaria confinado à esfera administrativa, com
obrigação de  conferir  chancela  automática  a  toda  e  qualquer  conciliação
extrajudicial a ele trazida, sem submetê-la ao crivo ético ou da juridicidade.
Nesse sentido pontua a mais atual  doutrina trabalhista (Antonio Umberto,
Fabiano Coelho, Ney Maranhão e Platon Teixeira, in Reforma Trabalhista,
Ed.  Rideel,  2ª  Edição,  pág.  518):  (..)  "a  lei  não  reserva  ao  juiz,  nos
procedimentos da chamada jurisdição voluntária, ao exigir sua chancela para
a  outorga  de  eficácia  ao  ato  consensual  dos  requerentes,  o  papel
coadjuvante  de  mero  homologador  de  qualquer  coisa  que  lhe  tragam as
partes".  Firmo  pois,  o  mesmo  convencimento  do  D.  Juízo  de  origem no
sentido  de  conferir  eficácia  restrita  ao  ajuste,  mantendo  a  homologação
parcial  do acordo entabulado pelas partes,  nos exatos termos da decisão
primária.  Recurso  improvido.  (TRT2. Processo  nº1003062-
78.2017.5.02.0511,  4ª  Turma,  Relator  Ricardo  Artur  Costa  e  Trigueiros,
publicação em 30/10/2018.

EMENTA:  PROCESSO  DE  JURISDIÇÃO  VOLUNTÁRIA.  ACORDO
EXTRAJUDICIAL. ART. 855-B DA CLT ACRESCIDO PELA LEI 13.467/2017.
DECISÃO  QUE  NÃO  HOMOLOGOU  A TRANSAÇÃO.  Hipótese  em  que
apenas a empresa interpôs recurso contra a decisão que não homologou
acordo extrajudicial. A ausência de manifestação do ex-empregado sobre
a manutenção do interesse de homologação do ajuste,  acrescida da
falta  de  identificação  das  verbas  integrantes  da  parcela  única  do
acordo,  obsta  sua  homologação  em  grau  recursal. (TRT-4 -  RO:
00200134520185040101, Data de Julgamento: 05/04/2019, 7ª Turma)

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035419/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10682872/artigo-843-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/172999804/artigo-855b-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174788361/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891828/artigo-515-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891804/par%C3%A1grafo-2-artigo-515-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891804/par%C3%A1grafo-2-artigo-515-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015


EMENTA:  HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO  EXTRAJUDICIAL.  ARTIGOS
855-B  E  SEGUINTES  DA  CLT.  da  análise  dos  termos  do  acordo
proposto,  não  se  vislumbra  qualquer  ilegalidade  ou  irrazoabilidade,
registrando-se que a finalidade do acordo é permitir maior flexibilidade
de  negociação  entre  as  partes,  proporcionando  maior  celeridade  na
resolução dos conflitos. Ademais, todos os requisitos formais, exigidos
pelos arts. 855-B e seguintes da CLT, foram respeitados. Frise-se que,
como bem afirmado pelo reclamante - e registrado no termo de audiência -,
existe  um montante  considerável  de  depósitos  de  FGTS,  realizados  pela
empresa na conta vinculada do empregado. De se ressaltar, ainda, a plena
possibilidade, desta Justiça Especializada, em expedir  decisões,  ou lavrar
ofícios,  com  força  de  alvará  judicial,  para  o  levantamento  de  depósitos
fundiários;  sendo  inclusive,  essa,  umas  das  atribuições  da  jurisdição
voluntária da Justiça do Trabalho. Por todo o exposto, dá-se provimento ao
apelo  recursal  para  homologar  o  acordo  extrajudicial,  apresentado  pelas
partes, devendo, o presente julgado, possuir força de alvará judicial para fins
de  levantamento  da  verba  fundiária  depositada  na  conta  vinculada  do
empregado.  Recurso  ordinário  conhecido  e  provido.  (TRT7.
Processo:0000502-41.2018.5.07.0016.  Relator:  Desembargador  Francisco
Tarcisio Guedes Lima Verde Junior.   3ª Turma. Julgado em: 29 nov. 2018.
Publicado em: 05 dez. 2018). 

EMENTA:  RECURSO  ORDINÁRIO.  HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO
EXTRAJUDICIAL.  ARTIGOS.  855-B  e  SEGUINTES  DA  CLT.  LEI  N.°
13.467/2017. de conformidade com o art. 855-B da CLT, inserido pela  Lei
13.467/2017, o processo de homologação de acordo extrajudicial terá início
por  petição  conjunta,  sendo  obrigatória  a  representação  das  partes  por
advogado,  que  não  pode  ser  comum.  Assim,  uma  vez  obedecidos  os
requisitos dispostos no art. 855-B da CLT, e não se vislumbrando, in
casu,  qualquer  vício  de  vontade,  impõe-se  homologar  o  acordo
extrajudicial  celebrado  pelas  partes. Recurso  ordinário  a  que  se  dá
provimento. (TRT7. Processo:0000690-76.2018.5.07.0002. Relatora: Regina
Glaucia  Cavalcante  Nepomuceno.   1ª  Turma.  Julgado em:  12  set.  2018.
Publicado em: 12 set. 2018). 

EMENTA:  ACORDO  EXTRAJUDICIAL.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.
Encontrando-se nos autos termo de acordo devidamente firmado pelas
partes e seus advogados, de se homologar a avença, nos termos do art.
855-B  da  CLT,  extinguindo  o  feito,  com  julgamento  do  mérito.  (TRT7.
Processo:0001184-23.2018.5.07.0007.  Relator:  Desembargador  Jefferson
Quesado Júnior.  2ª Turma.  Julgado em: 19 ago. 2019. Publicado em: 20
ago. 2019).  (Neste caso, o Juízo de 1º grau deixou de homologar o acordo por
entender que não foi juntado aos autos o TRCT com a discriminação das verbas
que  estariam  sendo  quitadas,  nem  tampouco  os  exames  admissionais,
demissionais e periódicos do obreiro). 



EMENTA:  ACORDO  EXTRAJUDICIAL.  NÃO-OBRIGATORIEDADE  DE
HOMOLOGAÇÃO POR PARTE DO JUÍZO. O Magistrado Trabalhista não
está  obrigado  a  homologar  os  acordos  extrajudiciais  que  lhe  são
submetidos,  devendo apreciá-los de forma cuidadosa,  com o fito  de
evitar que sejam prejudiciais às partes, notadamente ao trabalhador, ou
objeto de simulação para prejudicar terceiros, ou, ainda, que escondam
algum vício de consentimento que afete o elo mais frágil  da relação
empregatícia. (TRT7.  Processo  0000562-50.2019.5.07.0025 .  RELATOR:
Desembargador PAULO REGIS MACHADO BOTELHO. 2ª Turma. Publicado
DEJT 14.10.2019 )

São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais? 
Não, por se tratar de jurisdição voluntária, na qual há sucumbência 

O juiz pode aplicar, de ofício, a multa do art. 477, §8º, da CLT? 
Tese 01: sim, pelo princípio da extrapetição, valendo ressaltar que o art. 855-
C dispôs expressamente que a ação não afasta a incidência da multa 

É possível consignar (depositar em juízo) o valor a ser pago para ser
liberado apenas por ordem judicial? 
Tese 01:  não,  pois  a  jurisdição  voluntária  não  é  substitutiva  da  ação de
consignação em pagamento. 
Tese 02: sim. Não se justifica a consignação em pagamento, pois as partes
já se conciliaram. Caso as partes concordem com o depósito em juízo, não
há impedimento legal para que o façam 

Se o acordo estabelecer pagamento parcelado, havendo inadimplência,
caberá execução nos mesmos autos? 
sim, pois haverá formação de título executivo judicial 

A  audiência  eventualmente  designada  está  submetida  à  regra  do
quinquídio? 
Não, pois não há defesa a ser oferecida 

O  Juiz  pode  rejeitar  a  homologação  com  base  na  incompetência
territorial? 
Tese 01: não, pois é competência relativa 
Tese 02: sim, se houver indício de tentativa de simulação, por escolha do
juízo.  (exemplo: as partes sabem que em determinado juízo, que seria
efetivamente o competente, há uma maior rigidez para a homologação
do acordo extrajudicial  e  optam por  um juízo que homologa acordo



extrajudicial  sem uma maior análise (apenas os aspectos meramente
formais)).

Designada a audiência, qual é a consequência da ausência das partes? 
“Como  não  há  litígio  propriamente  dito,  aparentemente  não  caberiam as
consequências processuais de arquivamento e revelia, previstas no art. 844
da CLT. No entanto,  o magistrado poderá advertir as partes de que não
homologará  a  avença  em  caso  de  ausência  de  qualquer  um  dos
litigantes, de modo que a ausência injustificada conduzirá à extinção do
feito,  com  indeferimento  da  homologação. Por  fim,  em  casos
excepcionais, em que haja fundada suspeita de que o acordo extrajudicial
apresentado tenha intuito de prejudicar terceiros, o magistrado poderá, na
forma  do  art.  334,  §8º,  do  CPC,  advertir  que  o  não  comparecimento
injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato
atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois
por cento do valor da causa, revertida em favor da União.” (SOUZA JÚNIOR
e outros, 2017, p. 447). 

Havendo desistência de uma das partes, quem arcará com as custas
processuais? 
A parte que desistiu 


