


Acordo Extrajudicial na Reforma
Trabalhista

A Lei nº 13.467/2017, também conhecida como Reforma
Trabalhista, trouxe a possibilidade de composição entre
empregado e empregado, com homologação do Poder Judiciário,
sem que haja uma reclamação trabalhista ajuizada e pendente.
Em razão dessa novidade, é importante conhecer os requisitos
para a validade desse tipo de acordo, bem como a posição da
Justiça do Trabalho quanto aos acordos que tem sido
apresentados para homologação.

São Paulo, 19 de julho de 2018



Acordo Extrajudicial – Entendimento
Anterior

Acordo apenas em sede de Reclamação Trabalhista (existência
de “ações casadas”)

Impossibilidade de Acordo Extrajudial – INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL / COMPETENCIA RESTRITA A JULGAMENTO DE
LIDES / JUSTIÇA COMO ÓRGÃO NÃO HOMOLOGATÓRIO –
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MERITO



Acordo Extrajudicial - Competência
Artigo 652 da CLT - Compete às Varas do Trabalho:

a) conciliar e julgar:
I - os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da
estabilidade de empregado;
II - os dissídios concernentes a remuneração, férias e
indenizações por motivo de rescisão do contrato individual de
trabalho;
III - os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que
o empreiteiro seja operário ou artífice;
IV - os demais dissídios concernentes ao contrato individual de
trabalho;
V - as ações entre trabalhadores portuários e os operadores
portuários ou o OGMO decorrentes da relação de trabalho;



Acordo Extrajudicial - Competência

Artigo 652 da CLT - Compete às Varas do Trabalho:

b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta
grave;

c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões;

d) impor multas e demais penalidades relativas aos atos de
sua competência;

e) (Suprimido)

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



Acordo Extrajudicial - Procedimento

PROCESSO PARA HOMOLOGÃO DO ACORDO

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.



Acordo Extrajudicial - Procedimento

PROCESSO PARA HOMOLOGÃO DO ACORDO

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.



Acordo Extrajudicial – TRT São Paulo

Regras do TRT 2ª Região – São Paulo:

• Os juízes podem indeferir as petições iniciais por conta de
acordos ilegais ou inadmissíveis; deferir a homologação;
determinar o saneamento de defeitos processuais; ou marcar
audiência para oitiva dos requerentes (A audiência não é
obrigatória, mas o Cejusc-JT-2, em regra, deverá marcá-la).

• As custas de 2% sobre o valor do acordo devem ser
adiantadas pelos requerentes e rateadas entre os
interessados. O recolhimento de custas será determinado no
despacho que receber a petição inicial



Acordo Extrajudicial – TRT São Paulo

Regras do TRT 2ª Região – São Paulo:

• A petição inicial deverá conter a identificação do contrato ou
relação jurídica, as obrigações pactuadas (valor, tempo e
modo de pagamento), a cláusula penal, os títulos negociados
e os valores respectivos, o valor da causa, bem como a
atribuição de responsabilidade pelos recolhimentos fiscais e
previdenciários.

• Necessidade de habilitação dos advogados das duas partes,
sob pena de extinção.



Acordo Extrajudicial – TRT São Paulo

Regras do TRT 2ª Região – São Paulo:

• A ausência injustificada de qualquer requerente na audiência
provocará o arquivamento do processo, com extinção sem
resolução do mérito.

• A quitação deve ser limitada aos direitos (verbas)
especificados na petição de acordo.

• Não serão expedidos alvarás para liberação de FGTS e seguro-
desemprego.



Acordo Extrajudicial – TRT São Paulo

Regras do TRT 2ª Região – São Paulo:

• Os acordos homologados são títulos executivos judiciais. A
execução deve ser processada perante o juiz da vara do
trabalho de origem.

• O processamento de eventual recurso será apreciado pelo juiz
da vara do trabalho de origem.



Acordo Extrajudicial - Jurisprudência

JURISPRUDÊNCIA:

Processo 1000230-54.2018.5.02.0053

“(...) Não há amparo legal para que o juiz, no exercício de jurisdição
voluntária, reconheça a quitação ampla e irrestrita pretendida pelas partes,
sendo que a eventual transação deveria envolver parcelas especificadas e
com valores imputados para cada uma das parcelas, o que não ocorreu nos
presentes autos.
O próprio CEJUSC - Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de
Disputas (Cejusc-JT-2) possui diretriz em tal sentido, consoante se depreende
do sítio eletrônico deste Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
(http://www.trtsp.jus.br/indice-noticias-em-destaque/21461-pedidos-de-
homologacao-de-acordos-extrajudiciais-seguem-regras-especificas).
Ante todo o exposto, com fundamento no que estabelece o parágrafo único
do art. 723 do Código de Processo Civil, rejeito a homologação do acordo
extrajudicial de fls. 26/27, na forma pretendida pelas partes. (...)



Acordo Extrajudicial - Jurisprudência

JURISPRUDÊNCIA:

Processo 0010099-04.2018.5.03.0062 (RO)

EMENTA: ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ART. 855-B, DA CLT: A
homologação de acordo extrajudicial prevista no art. 855-B, da CLT,
introduzida pela Reforma Trabalhista, não vislumbra a hipótese de acordo
celebrado no curso de contrato em vigor, para dar quitação plena de parcelas
salariais não prescritas, mas, sim, de acordo celebrado na extinção do
contrato de trabalho, visando o pagamento de verbas rescisórias, sendo
imprescindível a discriminação das parcelas e seus valores.



Acordo Extrajudicial - Jurisprudência

JURISPRUDÊNCIA:

Processo 0010372.89.2018.5.03.0059 (RO)

EMENTA - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO JUIZ.
IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA A DIREITOS. VALORES NÃO CONDIZENTES.
NÃO HOMOLOGAÇÃO. 1. A Lei nº 13467/17 acrescentou à CLT os artigos 855-
B a 855-E, os quais tratam do processo de jurisdição voluntária para
homologação de acordo extrajudicial. 2. Consoante o entendimento da
Súmula 418, do TST, a homologação de acordo constitui mera faculdade do
juiz. 3. Cotejando os valores pactuados para as verbas rescisórias e aquilo a
que o obreiro teria direito, haveria que se ter certa similitude, o que não foi
verificado, configurando renúncia de direitos, o que não pode prevalecer. 4.
Assim, por ausentes os requisitos dos artigos 855-B e seguintes da CLT, deixa-
se de homologar o acordo extrajudicial. 5. Recurso conhecido e não provido.



Acordo Extrajudicial - Jurisprudência
JURISPRUDÊNCIA:

Processo 0010171.06.2018.5.15.0143 (RO)
(...) As partes observaram todos os procedimentos legais, tendo realizado petição conjunta onde
há a assinatura tanto da autora como da reclamada, com patronos distintos sendo ainda a
reclamante assistida por seu sindicato de classe.
Também resta claro que o parcelamento se deu em virtude de grande volume de rescisões. Do
mesmo modo está ressaltado no acordo que este se refere somente as parcelas constantes da
TRCT, não há desta forma quitação do contrato de trabalho, mas das verbas ali descritas,
podendo a autora a qualquer tempo ingressar com ação para reaver direitos outros porventura
sonegados.
Constou ainda no referido acordo que as partes teriam convencionado sobre as parcelas
constantes da TRCT e para a liberação do FGTS e habilitação da autora no programa de seguro
desemprego, tendo constado o seguinte:
"As verbas rescisórias acima mencionadas e discriminadas no TRCT, cuja cópia segue em anexo,
que perfazem a importância líquida de R$5.645,39 (cinco mil seiscentos e quarenta e cinco reais e
trinta e nove centavos), serão pagas em 3 (três) parcelas mensais, no valor de R$1.881,79 (hum
mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) cada uma, vencendo-se a primeira
delas no dia 10 de março de 2018 e as demais para os mesmos dias dos meses subsequentes."
Nesses termos reformo a r. sentença para homologar o acordo extrajudicial para que produza
seus efeitos jurídicos e legais. Ressalto, porém, que a quitação se restringe às verbas e valores
descritos na TRCT, podendo a autora postular em juízo direitos que entender devidos, não
havendo assim a quitação do contrato de trabalho. (...)



Acordo Extrajudicial - Jurisprudência

JURISPRUDÊNCIA:

Processo 0000003-49.2018.5.09.0130 (RO)
(...) A r. sentença homologou parcialmente o acordo extrajudicial firmado entre os
interessados, sob o fundamento de que em se tratando de acordo que envolve
estritamente o pagamento parcelado de verbas decorrentes de ruptura
contratual, não há espaço para a quitação da integralidade de tais verbas.
Salientou que a quitação fica restrita aos valores e parcelas especificamente pagos
e discriminados, além de que inviável a avença quanto ao recolhimento
complementar de 10% sobre o saldo do FGTS, a que se refere a Lei 110/2001, por
se tratar de parcela tributária devida a terceiro, incumbindo à empresa o seu
recolhimento no prazo legal (fl. 29).
Contrariamente, as partes foram devidamente representadas por advogados
distintos; trata-se de contrato de trabalho extinto e o acordo foi celebrado por
valor razoável e condizente com a duração do contrato e a remuneração auferida.
Houve, portanto, regular busca pela prevenção do litígio mediante concessões
mútuas, nos termos do art. 840 do Código Civil. Dessa forma, com base na
legislação supramencionada, entendo plenamente viável a outorga da quitação na
forma ajustada, o que ocasiona segurança jurídica às partes quanto ao pactuado.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso ordinário para homologar
integralmente os termos do acordo extrajudicial firmado.



Acordo Extrajudicial - Dados

TRT 2ª Região (São Paulo):

Total de acordos desde 11/11/2017 até 29/01/2018
*611 acordos homologados
*150 audiências por semana no CEJUSC
*tempo médio até a homologação: 20 dias

TST

5.000 acordos julgados no primeiro trimestre na Justiça do Trabalho
75% foram homologados – (a maioria dos que não foram , se deveu aos
acordos terem cláusulas de quitação geral)



PERGUNTAS



Obrigada!!

Priscila Soeiro Moreira

pmoreira@abe.adv.br

Escritório: +55 (11) 3512-1311


