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Jurisdição VoluntáriaJurisdição Voluntária



CPC de 2015CPC de 2015

 Parte Especial, Livro I, Título IIIParte Especial, Livro I, Título III
 Capítulo XV – Dos procedimentos de jurisdição voluntária (arts. 719 a 770)Capítulo XV – Dos procedimentos de jurisdição voluntária (arts. 719 a 770)
 Seção I – Disposições gerais (arts. 719 a 725)Seção I – Disposições gerais (arts. 719 a 725)
 Seção II – Da notificação e da interpelação (arts. 726 a 729)Seção II – Da notificação e da interpelação (arts. 726 a 729)
 Seção III – Da alienação judicial (art. 730)Seção III – Da alienação judicial (art. 730)
 Seção IV – Do divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união Seção IV – Do divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união 

estável e da alteração do regime de bens do matrimônio (arts. 731 a 734)estável e da alteração do regime de bens do matrimônio (arts. 731 a 734)
 Seção V – Dos testamentos e dos codicilos (arts. 735 a 737)Seção V – Dos testamentos e dos codicilos (arts. 735 a 737)
 Seção VI – Da herança jacente (arts. 738 a 743)Seção VI – Da herança jacente (arts. 738 a 743)
 Seção VII – Dos bens dos ausentes (arts. 744 e 745)Seção VII – Dos bens dos ausentes (arts. 744 e 745)
 Seção VIII – Das coisas vagas (art. 746)Seção VIII – Das coisas vagas (art. 746)
 Seção IX – Da interdição (arts. 747 a 758)Seção IX – Da interdição (arts. 747 a 758)
 Seção X – Disposições comuns à tutela e à curatela (arts. 759 a 763)Seção X – Disposições comuns à tutela e à curatela (arts. 759 a 763)
 Seção XI – Da organização e da fiscalização das fundações (arts. 764 e 765)Seção XI – Da organização e da fiscalização das fundações (arts. 764 e 765)
 Seção XII – Da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis Seção XII – Da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis 

formados a bordo (arts. 766 a 770)formados a bordo (arts. 766 a 770)



CPC de 2015CPC de 2015

 Art. 725.  Processar-se-á na forma 
estabelecida nesta Seção o pedido de:

 I - emancipação;
 II - sub-rogação;
 III - alienação, arrendamento ou oneração de bens de crianças ou adolescentes, de 

órfãos e de interditos;
 IV - alienação, locação e administração da coisa comum;
 V - alienação de quinhão em coisa comum;
 VI - extinção de usufruto, quando não decorrer da morte do usufrutuário, do termo 

da sua duração ou da consolidação, e de fideicomisso, quando decorrer de renúncia 
ou quando ocorrer antes do evento que caracterizar a condição resolutória;

 VII - expedição de alvará judicial;

 VIII - homologação de autocomposição 
extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.



Jurisdição Voluntária na Jurisdição Voluntária na 
Justiça do TrabalhoJustiça do Trabalho

 Homologação de Demissão de EstávelHomologação de Demissão de Estável

 Homologação de Opção Retroativa pelo Homologação de Opção Retroativa pelo 
FGTS  FGTS  

 Homologação para Autorizar a Dedução de Homologação para Autorizar a Dedução de 
Valores Devidos ao Empregado Valores Devidos ao Empregado 
Transferido para o ExteriorTransferido para o Exterior

 Homologação para Comprovação de Homologação para Comprovação de 
Cumprimento de Obrigações pelo Cumprimento de Obrigações pelo 
Empregador RuralEmpregador Rural



Homologação de Demissão de Homologação de Demissão de 
Empregado EstávelEmpregado Estável

 Art. 500 - 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.



Homologação de Opção Homologação de Opção 
Retroativa pelo FGTSRetroativa pelo FGTS

 Lei 5.107 de 1966
 Art. 1º 
 § 3º Os que não optarem pelo regime da 

presente Lei, nos prazos previstos no § 1º, 
poderão fazê-lo, a qualquer tempo, em 
declaração homologada pela Justiça 
do Trabalho, observando-se o disposto 
no Art. 16.



Homologação de Opção Homologação de Opção 
Retroativa oelo FGTSRetroativa oelo FGTS

 Lei 8.036 de 1990
 Artigo 14
 §4º Os trabalhadores poderão a qualquer 

momento optar pelo FGTS com efeito 
retroativo a 1º de janeiro de 1967 ou à 
data de sua admissão, quando posterior 
àquela.



Homologação para Autorizar Dedução de Valores Homologação para Autorizar Dedução de Valores 
Devidos ao Empregado Transferido para o ExteriorDevidos ao Empregado Transferido para o Exterior

 Lei 7.064 de 1982
 Art. 9º  
 § 1º - Na hipótese de liquidação de direitos prevista neste 

artigo, a empresa empregadora fica autorizada a deduzir 
esse pagamento dos depósitos do FGTS em nome do 
empregado, existentes na conta vinculada de que trata o art. 
2º da Lei nº 5.107, de 13 de setembro de 1966.

 § 2º - Se o saldo da conta a que se refere o parágrafo 
anterior não comportar a dedução ali mencionada, a 
diferença poderá ser novamente deduzida do saldo dessa 
conta quando da cessação, no Brasil, do respectivo contrato 
de trabalho.

 § 4º - O levantamento pelo empregador, decorrente da 
dedução acima prevista, dependerá de homologação judicial.



Comprovação de Cumprimento de Comprovação de Cumprimento de 
Obrigações pelo Empregador RuralObrigações pelo Empregador Rural

 Art. 233. Para efeito do art. 7º, XXIX, o empregador rural 
comprovará, de cinco em cinco anos, perante a Justiça do Trabalho, 
o cumprimento das suas obrigações trabalhistas para com o 
empregado rural, na presença deste e de seu representante 
sindical.

 § 1ºUma vez comprovado o cumprimento das obrigações 
mencionadas neste artigo, fica o empregador isento de qualquer 
ônus decorrente daquelas obrigações no período respectivo. Caso o 
empregado e seu representante não concordem com a 
comprovação do empregador, caberá à Justiça do Trabalho a 
solução da controvérsia.

 § 2ºFica ressalvado ao empregado, em qualquer hipótese, o direito 
de postular, judicialmente, os créditos que entender existir, 
relativamente aos últimos cinco anos.

 § 3º A comprovação mencionada neste artigo poderá ser feita em 
prazo inferior a cinco anos, a critério do empregador.

 (Revogado pela EC 28/2.000)



Inovação da Lei 13.467 de 2017Inovação da Lei 13.467 de 2017

 Processo de Jurisdição Voluntária Processo de Jurisdição Voluntária 
para Homologação de Acordo para Homologação de Acordo 
ExtrajudicialExtrajudicial

 Artigo 652, “f”Artigo 652, “f”

 Artigos 855-B a 855-EArtigos 855-B a 855-E



Acesso à Justiça em um Acesso à Justiça em um 
Modelo MultiportasModelo Multiportas



Resistência a Vias Resistência a Vias 
Alternativas à Jurisdição Alternativas à Jurisdição 

ContenciosaContenciosa



Resistência a Vias Resistência a Vias 
Alternativas à Jurisdição Alternativas à Jurisdição 

ContenciosaContenciosa



Resistência a Vias Resistência a Vias 
Alternativas à Jurisdição Alternativas à Jurisdição 

ContenciosaContenciosa



Resistência a Vias Resistência a Vias 
Alternativas à Jurisdição Alternativas à Jurisdição 

ContenciosaContenciosa



Preâmbulo da CR/88Preâmbulo da CR/88
 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em 

Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 
supremos 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, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL.



CPC de 2015CPC de 2015
 Art. 3Art. 3oo  
 § 2§ 2oo  O Estado promoverá, sempre O Estado promoverá, sempre 

que possível, a solução consensual que possível, a solução consensual 
dos conflitosdos conflitos..

 § 3§ 3oo  A conciliação, a mediação e A conciliação, a mediação e 
outros métodos de solução outros métodos de solução 
consensual de conflitos deverão ser consensual de conflitos deverão ser 
estimulados estimulados por juízes, advogados, por juízes, advogados, 
defensores públicos e membros do defensores públicos e membros do 
Ministério Público, Ministério Público, inclusive no curso inclusive no curso 
do processo judicialdo processo judicial..



CPC de 2015CPC de 2015
 Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não Art. 334.  Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não 

for o caso de improcedência liminar do pedido, for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará o juiz designará 
audiência de conciliação ou de mediaçãoaudiência de conciliação ou de mediação  com antecedência com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 
20 (vinte) dias de antecedência.20 (vinte) dias de antecedência.

 § 1§ 1oo  O conciliador ou mediador, onde houver, atuará O conciliador ou mediador, onde houver, atuará 
necessariamente na audiência de conciliação ou de mediaçãonecessariamente na audiência de conciliação ou de mediação, , 
observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei 
de organização judiciária.de organização judiciária.

 § 8§ 8oo  O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 
audiência de conciliação é considerado ato atentatório à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 
dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 
por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da 
causa, revertida em favor da União ou do Estadocausa, revertida em favor da União ou do Estado..



Instrução Normativa nº 39 do TSTInstrução Normativa nº 39 do TST

 Art. 2° Sem prejuízo de outros, não se Art. 2° Sem prejuízo de outros, não se 
aplicam ao Processo do Trabalho, em aplicam ao Processo do Trabalho, em 
razão de inexistência de omissão ou por razão de inexistência de omissão ou por 
incompatibilidade, os seguintes incompatibilidade, os seguintes 
preceitos do Código de Processo Civil: preceitos do Código de Processo Civil: 

 IV - IV - art. 334 (audiência de art. 334 (audiência de 
conciliação ou de mediação); conciliação ou de mediação); 



Resolução 174 de 2016 da CSJTResolução 174 de 2016 da CSJT

 Art. 1ºArt. 1º
 II – “Mediação” é o meio alternativo de II – “Mediação” é o meio alternativo de 

resolução de disputas em que as partes resolução de disputas em que as partes 
confiam a uma terceira pessoa – confiam a uma terceira pessoa – 
magistrado ou servidor público por magistrado ou servidor público por 
este sempre supervisionado este sempre supervisionado –, a função –, a função 
de aproximá-las, empoderá-las e orientá-de aproximá-las, empoderá-las e orientá-
las na construção de um acordo quando a las na construção de um acordo quando a 
lide já está instaurada, sem a criação ou lide já está instaurada, sem a criação ou 
proposta de opções para composição do proposta de opções para composição do 
litígio;litígio;



Composição de Conflitos Individuais Composição de Conflitos Individuais 
Trabalhistas e Vias Alternativas à Trabalhistas e Vias Alternativas à 

Jurisdição Contenciosa: Jurisdição Contenciosa: 
Três Mitos a SuperarTrês Mitos a Superar



Mitos:Mitos:

 Todo direito trabalhista é absolutamente Todo direito trabalhista é absolutamente 
indisponívelindisponível

 Apenas um Juiz do Trabalho tem isenção, Apenas um Juiz do Trabalho tem isenção, 
independência e autoridade para intervir independência e autoridade para intervir 
em um conflito individual trabalhista e em um conflito individual trabalhista e 
assegurar uma composição justaassegurar uma composição justa

 Uso intenso de vias alternativas Uso intenso de vias alternativas 
implicará no eventual esvaziamento da implicará no eventual esvaziamento da 
Justiça do TrabalhoJustiça do Trabalho



1º Mito:1º Mito:

todo direito todo direito 
trabalhista é trabalhista é 
absolutamente absolutamente 
indisponívelindisponível



2º Mito:2º Mito:
apenas um Juiz do apenas um Juiz do 

Trabalho tem isenção, Trabalho tem isenção, 
independência e independência e 
autoridade para intervir autoridade para intervir 
em um conflito individual em um conflito individual 
trabalhista e assegurar trabalhista e assegurar 
uma composição justauma composição justa



3º Mito:3º Mito:

uso intenso de vias uso intenso de vias 
alternativas implicará alternativas implicará 
no eventual no eventual 
esvaziamento da esvaziamento da 
Justiça do TrabalhoJustiça do Trabalho



Justiça em Números Justiça em Números 
2017 (Ano-Base 2016)2017 (Ano-Base 2016)

 Justiça do Trabalho:Justiça do Trabalho:
– Casos Novos: Casos Novos: 4.262.4444.262.444
– Casos Julgados: Casos Julgados: 4.320.1624.320.162

 Indicadores por Magistrado:Indicadores por Magistrado:
– Casos Novos: Casos Novos: 1.0551.055
– Casos Julgados: Casos Julgados: 1.2851.285



Movimentação Processual dos Movimentação Processual dos 
TRTs – Janeiro a março de 2018TRTs – Janeiro a março de 2018

 Processos Recebidos: Processos Recebidos: 237.291237.291

 Processos Julgados: Processos Julgados: 192.504192.504



Movimentação Processual TRT7Movimentação Processual TRT7
Janeiro a Março de 2018Janeiro a Março de 2018

 Processos Recebidos: Processos Recebidos: 3.4593.459

 Processos Julgados: Processos Julgados: 3.0003.000



Litigiosidade em ExcessoLitigiosidade em Excesso
 Em 2014, o Poder Judiciário Chinês julgou Em 2014, o Poder Judiciário Chinês julgou 

pouco mais de 13 milhões de Processopouco mais de 13 milhões de Processo

 Em 2014, a Justiça do Trabalho no Brasil Em 2014, a Justiça do Trabalho no Brasil 
julgou  julgou  3,399,1693,399,169

 População da China: 1,35 bilhãoPopulação da China: 1,35 bilhão
 População Brasileira: 205 milhõesPopulação Brasileira: 205 milhões

 Se o Brasil tivesse a população da China e a litigiosidade Se o Brasil tivesse a população da China e a litigiosidade 
nacional fosse mantida, a Justiça do Trabalho teria julgado nacional fosse mantida, a Justiça do Trabalho teria julgado 
em 2014 ... quantos casos?em 2014 ... quantos casos?



Litigiosidade em ExcessoLitigiosidade em Excesso

22,238,47722,238,477
 (número de casos que seriam julgados pela Justiça (número de casos que seriam julgados pela Justiça 

do Trabalho no Brasil em 2014 se o país tivesse a do Trabalho no Brasil em 2014 se o país tivesse a 
mesma população da China e mantivesse o mesmo mesma população da China e mantivesse o mesmo 
nível de litigiosidade!)nível de litigiosidade!)



A importância dos A importância dos 
Bombeiros ...Bombeiros ...

É medida pelo números de É medida pelo números de 
incêndios apagados?incêndios apagados?



Quanto maior o número Quanto maior o número 
de incêndios, maior a de incêndios, maior a 

importância dos importância dos 
bombeiros?bombeiros?





Mediação Extrajudicial como “Parceira” Mediação Extrajudicial como “Parceira” 
da Justiça do Trabalho da Justiça do Trabalho 



Mediação Extrajudicial e Composição de Mediação Extrajudicial e Composição de 
Conflitos Individuais TrabalhistasConflitos Individuais Trabalhistas



Lei 13.467 de 2017Lei 13.467 de 2017

Processo de Processo de 
Homologação de Homologação de 
Acordo ExtrajudicialAcordo Extrajudicial



Competência para Competência para 
HomologarHomologar

 Art. 652.  Compete às Art. 652.  Compete às VarasVaras do  do 
Trabalho:Trabalho:

 ... ... 
 f) decidir quanto à f) decidir quanto à homologação homologação 

de acordo extrajudicial de acordo extrajudicial em em 
matéria de competência da matéria de competência da 
Justiça do TrabalhoJustiça do Trabalho..



TÍTULO X - DO PROCESSO TÍTULO X - DO PROCESSO 
JUDICIÁRIO DO TRABALHOJUDICIÁRIO DO TRABALHO

 CAPÍTULO III-ACAPÍTULO III-A
 DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA PARA VOLUNTÁRIA PARA 
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO 

EXTRAJUDICIALEXTRAJUDICIAL



Processo de Homologação de Processo de Homologação de 
Acordo ExtrajudicialAcordo Extrajudicial

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



Processo de Homologação de Processo de Homologação de 
Acordo ExtrajudicialAcordo Extrajudicial

 Art. 855-B.  Art. 855-B.  

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



Processo de Homologação de Processo de Homologação de 
Acordo ExtrajudicialAcordo Extrajudicial

 Art. 855-B.  Art. 855-B.  

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



Processo de Homologação de Processo de Homologação de 
Acordo ExtrajudicialAcordo Extrajudicial

 Art. 855-C.  O disposto neste Art. 855-C.  O disposto neste 
Capítulo Capítulo não prejudica o não prejudica o 
prazo prazo estabelecido no § 6estabelecido no § 6oo do  do 
art. 477 desta Consolidação e art. 477 desta Consolidação e 
não afasta a aplicação da multa não afasta a aplicação da multa 
prevista no § 8prevista no § 8oo art. 477 desta  art. 477 desta 
Consolidação.Consolidação.



Processo de Homologação de Processo de Homologação de 
Acordo ExtrajudicialAcordo Extrajudicial

 Art. 855-D.  No Art. 855-D.  No prazo de quinze dias prazo de quinze dias 
a contar da distribuição da petiçãoa contar da distribuição da petição, , 
o juiz analisará o acordo, designará o juiz analisará o acordo, designará 
audiência se entender necessário e audiência se entender necessário e 
proferirá proferirá sentençasentença..



Prazo de 15 dias (?)Prazo de 15 dias (?)
 Distribuição do ProcessoDistribuição do Processo

 Análise do Acordo pelo JuizAnálise do Acordo pelo Juiz

Audiência de Audiência de 
EsclarecimentosEsclarecimentos

 SentençaSentença



Processo de Homologação Processo de Homologação 
de Acordo Extrajudicialde Acordo Extrajudicial

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



Processo de Homologação de Processo de Homologação de 
Acordo ExtrajudicialAcordo Extrajudicial

 855-E855-E
 Parágrafo único.  Parágrafo único.  O prazo O prazo 

prescricional voltará a fluir no dia útil prescricional voltará a fluir no dia útil 
seguinte ao do trânsito em julgado da seguinte ao do trânsito em julgado da 
decisão que negar a homologação do decisão que negar a homologação do 
acordoacordo..



Controle de ValidadeControle de Validade
 Preventivamente:Preventivamente:

– Criação e Supervisão de Criação e Supervisão de CâmarasCâmaras de  de 
Conciliação (e Arbitragem) pelos TRTs por Conciliação (e Arbitragem) pelos TRTs por 
meio de Convêniosmeio de Convênios

– Exigência de Exigência de Alto Padrão ÉticoAlto Padrão Ético

 Remediativamente (no Procedimento de Remediativamente (no Procedimento de 
Homologação de Acordo Extrajudicial):Homologação de Acordo Extrajudicial):
– Análise de Eventual Análise de Eventual Vício de VontadeVício de Vontade
– Exame de Eventual Exame de Eventual Ilicitude no Acordo Ilicitude no Acordo 



Mitos?Mitos?
 todo direito trabalhista é absolutamente todo direito trabalhista é absolutamente 

indisponívelindisponível

 apenas um Juiz do Trabalho tem isenção, apenas um Juiz do Trabalho tem isenção, 
independência e autoridade para intervir em independência e autoridade para intervir em 
um conflito individual trabalhista e um conflito individual trabalhista e 
assegurar uma composição justaassegurar uma composição justa

 uso intenso de vias alternativas implicará no uso intenso de vias alternativas implicará no 
eventual esvaziamento da Justiça do eventual esvaziamento da Justiça do 
TrabalhoTrabalho



O Perigo de Esvaziamento O Perigo de Esvaziamento 
Está Vinculado à Perda da Está Vinculado à Perda da 

Legitimidade ...Legitimidade ...



Não é aNão é a  ImportânciaImportância  da Justiça do Trabalho Que da Justiça do Trabalho Que 
Deve Ser Medida pela Deve Ser Medida pela Grandeza do Número Grandeza do Número de de 

Causas Julgadas, Mas Sim a Causas Julgadas, Mas Sim a GrandezaGrandeza da Justiça do  da Justiça do 
Trabalho ser medida pela Trabalho ser medida pela ImportânciaImportância  das Causas das Causas 

Julgadas Julgadas 



Mediação Extrajudicial não deve ser Mediação Extrajudicial não deve ser 
Considerada Ameaça à Justiça do Considerada Ameaça à Justiça do 

TrabalhoTrabalho



Deve ser Considerada Deve ser Considerada 
como “Parceira” da Justiça como “Parceira” da Justiça 

do Trabalhodo Trabalho



OBRIGADO OBRIGADO 
A A 

TODOS!!!TODOS!!!

sergiotteixeira@uol.com.brsergiotteixeira@uol.com.br
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