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RESUMO 

Os meios consensuais de solução de conflitos vêm sendo incentivados ao longo dos últimos 

anos, seja porque há um esgotamento da via da solução adjudicatória promovida pelo Estado, 

valorizando-se a busca da duração razoável do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, CF/88), seja 

porque a solução das controvérsias pelos próprios interessados releva-se uma forma de 

prestigiar-se a autonomia da vontade das partes e, assim, valorizar o princípio da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, inc. III, CF/88). Visando incluir a possibilidade de resolução do conflito 

pelo uso de meios consensuais com a segurança jurídica que emana de uma decisão judicial, a 

Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) trouxe para o arcabouço celetista o processo de 

jurisdição voluntária, permitindo aos protagonistas das relações de trabalho formalizar acordos 

extrajudiciais e submetê-los à homologação. No entanto, logo de início de vigência da lei 

observou-se certa resistência, por parte de alguns magistrados, em realizar a homologação 

judicial, sobretudo quando presente a cláusula de quitação geral. A alternativa dada pelo 

judiciário foi de alterar o conteúdo da cláusula para que a quitação abrangesse apenas as 

parcelas indicadas na transação, revelando uma intervenção do poder judiciário na autonomia 

da vontade das partes. O estudo deste trabalho buscou rememorar os motivos pelos quais as 

CCPs, meios de solução de conflitos pré-existentes na CLT, deixaram de ser utilizadas, 

analisando os incentivos existentes na política judiciária e nas normas trabalhistas dos tribunais 

em relação aos meios consensuais de solução de conflitos. Abordou a indisponibilidade dos 

direitos trabalhistas e sua segregação entre aqueles absoluta e relativamente indisponíveis e a 

relevância desta análise em confronto com as figuras jurídicas da transação e da renúncia, 

chegando às medidas previstas na própria legislação para proteção do trabalhador. Realizou-se 

uma pesquisa empírico-jurisprudencial no âmbito do TRT 2, para mapeamento das decisões 

relacionadas aos requerimentos de homologação submetidos a este regional, de modo a poder 

identificar as razões que conduzem o magistrado a deferir, indeferir ou homologar de forma 

parcial a transação submetida ao judiciário. Aprofundando a pesquisa, examinou-se decisões 

dos recursos submetidos às turmas do mesmo tribunal, a fim de verificar se os motivos de 

indeferimento ou de homologação parcial seriam mantidos pelo regional, notadamente em 

virtude da diretriz do NUPEMEC-JT2 sobre a restrição à cláusula de quitação geral. Concluiu-

se que há excesso na diretriz exarada pelo regional, sendo plenamente válida a cláusula de 

quitação geral na autocomposição.  Ao final, elaborou-se como produto deste trabalho um 

guideline que contêm sugestões, recomendações a serem observadas pelos profissionais do 

direito na elaboração das transações extrajudiciais, com o objetivo de auxiliar a potencializar 



   
 

as chances de sua homologação, de forma a estimular uma maior utilização do acordo 

extrajudicial como um mecanismo para a pacificação dos conflitos oriundos nas relações de 

trabalho. 

Palavras-chave: Acordo extrajudicial. Homologação judicial. Conflitos trabalhistas. Guideline. 

Boas práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ABSTRACT 

The consensual dispute resolution of conflicts has been encouraged over the last few years, 

either because there is an exhaustion of the adjudicatory solution promoted by the State valuing 

the search for a reasonable duration of the process (article 5, inc. LXXVIII, CF/88), or because 

the solution of the disputes by the interested parties is a way of giving prestige to the autonomy 

of the parties' will and, thus, to value the principle of human dignity (article 1, inc. III, CF/88). 

In order to include the alternative of solving the conflict through the use of the consensual 

dispute resolution obtaining the legal certainty that origin from a judicial decision, Law No. 

13,467/2017 (Labor Reform) brought the proceeding of probate jurisdiction to the employment 

framework, allowing the protagonists of employment relations to execute Out-of-court 

settlements and submit them for Court ratification. However, right from the beginning, it was 

noted that there was some resistance by some labor judges to carry out the judicial ratification, 

especially when the general discharge clause is present. The alternative given by the Labor 

Courts was to change the content of the clause so that the settlement covered only the portions 

indicated in the transaction, revealing an intervention by the Court in the autonomy of the 

parties' will. This study sought to recall the reasons why CCPs, consensual dispute resolution 

means pre-existing in the CLT, are no longer used, analyzing the incentives existing in the 

judicial policy and in the Labor Court’ rules in relation to the consensual means of resolving 

disputes. It addressed the unavailability of labor rights and the segregation between those 

absolutely and relatively unavailable and the relevance of this analysis in comparison with the 

legal figures of the transaction and the waiver, reaching the measures provided for in the 

legislation for the worker’s protection. An empirical-jurisprudential research was carried out 

within the scope of TRT 2, to map the decisions related to the Out-of-court settlements 

submitted to ratification to this Labor Court, in order to identify the reasons that lead the judges 

to defer, reject or partially approve the ratification. Deepening the research, decisions on 

appeals submitted to the same Court were examined, in order to verify whether the reasons for 

refusal or partial ratification would be maintained by the Labor Court notably due to the 

NUPEMEC-JT2 guideline on the restriction to the clause of general discharge. The conclusion 

was that there is an excess in the guideline issued by the NUPEMEC-JT2, with the general 

discharge clause in the self-composition submitted to the Court ratification being considered 

fully valid. At the end, a guideline was proposed as a product of this work, containing 

suggestions and recommendations to be observed by legal professionals in the elaboration of 

Out-of-court settlements, with the goal of helping to enhance the chances of their ratification 



   
 

by the Labor Courts, in order to encourage its use as a mechanism for pacifying conflicts arising 

in labor relations. 

Keywords: Out-of-court settlement. Court ratification. Labor conflicts. Guideline. Good 

practices. 
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INTRODUÇÃO  

A utilização de meios consensuais de solução de conflitos vem sendo incentivada 

há ao menos duas décadas, por dois principais fundamentos: ao se prestigiar o meio 

consensual, valoriza-se a autonomia das partes na busca da melhor solução e, assim, 

exalta-se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, 

CF/88); e, por outro lado, atinge-se a solução de forma mais célere, desafogando o 

judiciário e enaltecendo a busca da duração razoável do processo (art. 5º, inc. LXXVIII, 

CF/88).  

A recente política judiciária brasileira a respeito do assunto surgiu a partir da 

publicação da Resolução 125/2010 do CNJ, que previa a criação dos Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - os NUPEMECs, e 

Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - os CEJUSCs. Na esteira desta 

Resolução, alguns Tribunais Regionais do Trabalho implantaram seus Núcleos e Centros, 

embora inicialmente voltados apenas para as conciliações no âmbito das ações judiciais. 

A legislação brasileira seguiu avançando e, em 2015, como observou Rogério 

Neiva Pinheiro1, o Código de Processo Civil incorporou duas contribuições da Resolução 

125/2010, trazendo para o código a figura dos Centros de Conciliação (art. 165, CPC) e 

vários elementos éticos estabelecidos no Código de Ética da mencionada norma do CNJ.  

Ainda no ano de 2015, foi publicada a Lei nº 13.140/2015 – Lei da Mediação, que 

no final de seu processo legislativo, acabou por excluir do seu campo de aplicação o 

direito do trabalho2, consignando que a mediação no âmbito trabalhista deverá ser 

regulada por lei própria.  

Observando o mesmo movimento de retração já sinalizado no dispositivo da Lei 

de Mediação, no ano de 2016 a Resolução 125/2010, do CNJ, recebeu a Emenda nº 2, a 

qual excluiu a Justiça do Trabalho de seu âmbito de aplicação, consignando que para a 

justiça especializada deverá haver uma política judiciária própria. Embora parecesse 

 
1 PINHEIRO, Rogério Neiva. Métodos Alternativos de Solução de Conflitos no Novo CPC e o Direito 
Processual do Trabalho. BELMONTE, Alexandre Agra et al (coord.) O Novo CPC Aplicado ao Processo 
do Trabalho. São Paulo: Ed. LTr, 2016. p. 124. 
2 Art. 42. Aplica-se esta Lei, no que couber, às outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais 
como mediações comunitárias e escolares, e àquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde 
que no âmbito de suas competências. 
Parágrafo único. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria. 
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existir alguma divergência sobre o assunto dentro do próprio CNJ, como sinalizou Martha 

Halfeld Furtado de Mendonça Schmidt, fato é que enquanto se verificavam avanços 

legislativos quanto ao uso de meios consensuais para solução de conflitos nas demais 

áreas do direito, no âmbito das relações de trabalho os desincentivos estavam se 

acumulando: 

Parece, porém, que a redação inicial não previa a exclusão da Justiça do 
Trabalho. A essa conclusão chegamos, porque o Anexo I, que trata das 
Diretrizes Curriculares dos cursos de capacitação básica dos conciliadores e 
mediadores, prevê, na redação final, a mediação em matéria trabalhista (item 
1.1, letra “i”). A inserção do art. 18-B deve, pois, ter sido o resultado de debate 
entre os membros do Conselho, o que mais demonstra a existência de opiniões 
divergentes no aspecto.3 

Esse cenário de desestímulo começou a mudar no ano de 2017, a partir da 

publicação da Lei nº. 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho 

naquilo que se convencionou chamar de Reforma Trabalhista. Referida lei introduziu na 

Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”) o processo de jurisdição voluntária (arts. 

855-B e segs.), por meio do qual trabalhadores e empresas que formalizam uma 

autocomposição passaram a poder apresentar os termos acordados para a Justiça do 

Trabalho homologá-los, obtendo a segurança jurídica que emana das decisões judiciais. 

Com isso, podem utilizar um instrumento para solucionar suas disputas com autonomia, 

possivelmente de forma mais célere e com menor custo envolvido. 

A despeito desta nova via criada pelo legislador e que possibilita a utilização da 

autocomposição no âmbito do direito do trabalho como método consensual para 

pacificação social, encerrando a discussão quanto ao cabimento do procedimento de 

jurisdição voluntária previsto no CPC na Justiça do Trabalho4, o entusiasmo que o 

instrumento trouxe para os operadores desse ramo do direito foi logo substituído por 

dúvidas quanto à plena aceitação das transações extrajudiciais em virtude das primeiras 

decisões proferidas nos acordos submetidos à homologação judicial, bem como diante 

das manifestações de magistrados sobre o assunto, tais como aquelas emitidas pela 

 
3 SCHMIDT, Martha Halfeid Furtado de Mendonça. A Mediação no CPC e o Direito Processual do 
Trabalho. Revista 92 TRT 3, Belo Horizonte, p. 43-60, dez. 2015. Disponível em: https://as1.trt3.jus.br/bd-
trt3/bitstream/handle/11103/27271/Revista%2092%20TRT%203%20Regiao-43-
60.pdf?sequence=2&isAllowed=y. Acesso em: 16 dez. 2020. p. 47. 
4 A Instrução Normativa 39, do TST, que dispõe sobre as normas do Código de Processo Civil de 2015 
aplicáveis e inaplicáveis ao Processo do Trabalho, é silente sobre o procedimento de jurisdição voluntária 
do art. 719, do CPC. 
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ANAMATRA na conclusão da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, 

logo após o início de vigência da Lei5. 

A tal fato, somam-se as normas internas dos Tribunais Regionais do Trabalho que, 

ao regularem o processo de homologação de acordo extrajudicial no âmbito de seus 

regionais, impuseram limitações à eficácia de cláusulas acordadas livremente por 

trabalhadores e empregadores no acordo extrajudicial, as quais não existem na 

legislação6.  

Ainda que exista um possível desencorajamento para que os participantes da 

relação de emprego busquem a solução de seus conflitos pelo meio consensual, no 

segundo ano de vigência da Lei nº 13.467/2017 houve um incremento dos pedidos de 

homologação das transações extrajudiciais na ordem de 2.935% (dois mil, novecentos e 

trinta e cinco por cento)7, o que indica que houve certa adesão ao método da 

 
5 Na conclusão da 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho da Anamatra, foram divulgadas 
as conclusões das discussões por meio de enunciados sobre os temas debatidos no evento. Sobre a transação 
extrajudicial e o processo de jurisdição voluntária foram emitidos quatro enunciados. Um destes enunciados 
assim estabeleceu: “EMENTA 3: ARTIGO 855-B a ARTIGO 855-E c/c ARTIGO 652, alínea "f", da CLT, 
INTRODUZIDOS PELA LEI DA REFORMA TRABALHISTA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 
VOLUNTÁRIA PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO HÁ 
OBRIGATORIEDADE LEGAL PARA O JUIZ DO TRABALHO HOMOLOGAR O ACORDO 
EXTRAJUDICIAL TAL COMO FIXADO PELAS PARTES. JUSTIFICATIVAS: • O artigo 723, parágrafo 
único, do NCPC/2015, reconhece o princípio da discricionariedade em matéria de tutela judicial de 
interesses submetidos à jurisdição voluntária, ao enunciar que: "o juiz não é obrigado a observar critério 
de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou 
oportuna". • No processo do trabalho, o caráter discricionário do ato de homologação judicial de acordo 
entre as partes é reforçado pela jurisprudência consolidada na Súmula 418 do C. TST, que afasta a 
caracterização da homologação judicial como um direito líquido e certo das partes. • O próprio artigo 
855-D da CLT, trazido pela reforma trabalhista, à luz de sua interpretação literal e lógico-dedutiva, deixa 
claro que o Juiz do Trabalho analisará o acordo apresentado pelas partes, designando audiência se 
entender necessário, antes de proferir a sentença.” Em que pese o enunciado não se tratar de entendimento 
vinculativo, considerando a relevância da associação que o emitiu, acabou por traduzir-se em um importante 
entendimento no judiciário. Esse entendimento justifica a conduta de magistrados adentrando na pactuação 
das partes para modificar a extensão das cláusulas de quitação. in ANAMATRA. Enunciados aprovados 
na 2ª Jornada: sistema recursal e limitações à edição de súmulas. incidente de desconsideração da 
personalidade jurídica. ação de homologação de acordo. aspectos gerais da execução trabalhista. Sistema 
recursal e limitações à edição de súmulas. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ação de 
homologação de acordo. Aspectos gerais da execução trabalhista. 2020. Disponível em: 
http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados-vis2.asp?ComissaoSel=8. Acesso em: 
12 dez. 2020. 
6 Sabe-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região estabeleceu, como norma aos CEJUSCs, a 
impossibilidade de os juízes outorgarem quitação integral (quitação geral e irrestrita) à relação mantida 
entre as partes, sob o fundamento de que a quitação geral somente pode ser dada em acordo realizado em 
procedimento judicial (processo contencioso). AASP. TRT-2ª – Pedidos de homologação de acordos 
extrajudiciais seguem regras específicas. 2019. Portal AASP. Disponível em: 
https://www.aasp.org.br/noticias/trt-2a-pedidos-de-homologacao-de-acordos-extrajudiciais-seguem-
regras-especificas/. Acesso em: 04 jun. 2020. 
7 VELOSO, Ana Clara Veloso; BRETAS, Pollyanna Bretas. Número de acordos trabalhistas 
extrajudiciais cresce 30 vezes, em dois anos. Extra, 06 out 2019. Disponível em: 
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autocomposição seguido do pedido de homologação da transação ao judiciário.  No ano 

seguinte, esse número já representava um aumento de 4.000% somente no estado de São 

Paulo.8  

Embora esse expressivo aumento no número de requerimentos de homologação 

de transações extrajudiciais represente um interesse por parte de trabalhadores e empresas 

na prevenção de litígios mediante concessões recíprocas, observou-se também um 

aumento de recursos nos Tribunais quanto aos requerimentos de homologação que foram 

indeferidos ou que foram deferidos de forma parcial – estes nas situações em que os 

magistrados adentraram nas cláusulas de quitação e, alterando as disposições das partes 

quanto à extensão da quitação, as modificavam para que a quitação abrangesse apenas os 

títulos indicados na transação e, às vezes, além dos títulos, limitavam a quitação também 

aos valores consignados no acordo.  

As controvérsias que surgiram e instigaram a análise nesta dissertação de 

mestrado profissional foram formuladas a partir das observações colocadas nesta 

introdução e do possível desincentivo à utilização do processo de jurisdição voluntária 

que estaria sendo provocado pelas decisões judiciais que limitam a eficácia de cláusulas 

livremente negociadas pelas partes na autocomposição.  

Haveria limitação no tocante ao conteúdo dos acordos extrajudiciais e, assim, 

quanto à extensão da cláusula de quitação e, em havendo tal limitação, seria possível ao 

magistrado adentrar no conteúdo da disposição das partes para alterá-la ou deveria o juiz 

indeferir a homologação do acordo?  

Com base nas colocações acima, este trabalho busca responder às seguintes 

perguntas de pesquisa: (i) é válida a cláusula de quitação geral em transação extrajudicial 

que verse sobre direitos trabalhistas? (ii) quais são as boas práticas a serem observadas 

 
<https://extra.globo.com/noticias/economia/numero-de-acordos-trabalhistas-extrajudiciais-cresce-30-
vezes-em-dois-anos-23995968.html> .  Acesso em: 28 jun. 2020. 
8 UOL, Migalhas. TRT da 2ª região reforma decisão que restringia a homologação de acordo 
extrajudicial: decisão tornou válida quitação do contrato de trabalho prevista. Decisão tornou válida 
quitação do contrato de trabalho prevista. 2018. Disponível em: 
https://migalhas.uol.com.br/quentes/288813/trt-da-2-regiao-reforma-decisao-que-restringia-a-
homologacao-de-acordo-extrajudicial. Acesso em: 12 dez. 2020. 
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para que uma transação extrajudicial tenha sua efetividade9 assegurada, obtendo-se a 

homologação por parte do poder judiciário? 

Para responder as perguntas colocadas o trabalho iniciará, no Capítulo 1, com um 

panorama dos meios consensuais extrajudiciais de solução de conflitos previstos na CLT 

antes da Reforma Trabalhista – as Comissões de Conciliação Prévia (“CCPs”), passando 

depois para a jurisdição voluntária no direito individual do trabalho e o processo de 

jurisdição voluntária previsto na Lei nº 13.467/2017.  No mesmo capítulo serão abordadas 

as questões relacionadas à implementação dos métodos alternativos de solução de 

conflitos a partir da Resolução 125/2010, do CNJ e, posteriormente, a aplicação da 

Resolução 174/2016, do CSJT, concluindo com as diretrizes do NUPEMEC-JT2 

aplicáveis ao processo de jurisdição voluntária no âmbito dos CEJUSCs do TRT 2.  

A discussão prosseguirá no Capítulo 2 com a análise sobre a indisponibilidade dos 

direitos trabalhistas (absoluta e relativa) e sua interpretação à luz das figuras jurídicas da 

transação e da renúncia, concluindo com as medidas previstas em lei para coibir fraudes 

nas transações extrajudiciais. Neste capítulo serão enfrentadas as questões relacionadas à 

possibilidade de transacionar-se direitos trabalhistas, que vem a interferir com uma das 

condições colocadas nas diretrizes de tribunais, quanto à impossibilidade de o acordo 

extrajudicial abranger direitos tidos como indisponíveis. 

O Capítulo 3 trará uma pesquisa empírico-jurisprudencial, onde serão 

investigadas as soluções aplicadas nos casos concretos submetidos à primeira e segunda 

instâncias do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, apontando, de forma 

estatística, quais foram as soluções dadas e quais foram as situações que impediram os 

transatores de obter a homologação de seus acordos extrajudiciais. Ao final deste capítulo 

e a partir dos resultados verificados pretende-se responder a questão sobre a validade da 

cláusula de quitação geral nas transações extrajudiciais. 

O Capítulo 4 conterá o guideline com as boas práticas que poderão auxiliar os 

operadores do direito do trabalho na obtenção da efetividade de suas transações 

extrajudiciais. O conteúdo trazido neste guideline provém não só da literatura sobre o 

 
9 A efetividade que se busca para o acordo extrajudicial é a obtenção de sua homologação por parte do 
Poder Judiciário sem que este tenha que determinar qualquer medida de complementação de informações 
às partes ou determinar o aditamento do acordo. Efetividade deve ser, portanto, interpretada como a 
capacidade de se fazer uma coisa (eficácia) da melhor maneira possível (eficiência). 
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tema, mas da análise dos casos concretos relacionados na pesquisa do capítulo anterior. 

Portanto, para além de se tratar de um documento teórico, revela-se um guia elaborado a 

partir de verificações práticas, da ocorrência de casos materiais, objetivando auxiliar a 

comunidade jurídica na instrumentalização dos meios consensuais de solução dos 

conflitos laborais. 

A Conclusão deste trabalho não exaure o tema. Procura-se, com este, fomentar 

discussões nos âmbitos acadêmico e profissional, quanto à necessidade premente de se 

obter soluções para os conflitos das relações de trabalho que não estejam apenas no 

binômio dissídio individual e dissídio coletivo, e que se mostrem como ferramentas 

seguras à disposição dos trabalhadores e empregadores para os desafios que se seguirão 

nos próximos anos, com a homologação judicial das transações extrajudiciais sendo 

utilizada como meio de prover a segurança jurídica buscada tanto pelos jurisdicionados, 

como também pelo próprio Judiciário. 
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1. SISTEMÁTICA DO MODELO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NO ÂMBITO 

DO DIREITO DO TRABALHO 

No presente capítulo, será abordada a sistemática do modelo de solução de 

conflitos no âmbito do direito trabalhista, com a análise das questões que levaram as 

Comissões de Conciliação Prévia a quase desaparecerem do cenário nacional e a 

possibilidade de seu revigoramento como locais para formalização de autocomposições.  

Na sequência será tratada a introdução do processo de jurisdição voluntária na 

CLT, com a abordagem sobre a constitucionalidade de sua adoção no âmbito das relações 

de trabalho. 

Adicionalmente, serão abordadas questões tangenciais à implementação dos 

métodos consensuais de solução de conflitos na Justiça do Trabalho, com a análise da 

Resolução 125/2010, do CNJ e da Resolução 174/2016, da CSJT e as diretrizes adotadas 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por meio do NUPEMEC-JT 2, relativas 

à homologação das transações extrajudiciais. 

1.1. AS COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA E A POSSIBILIDADE DE 

SEU REVIGORAMENTO  

Antes da introdução do processo de jurisdição voluntária atualmente previsto no 

art. 855-B, da CLT, alternativa para os interessados em se comporem de forma 

extrajudicial nos conflitos individuais oriundos as relações de trabalho estavam restritas 

à possibilidade de submeter suas disputas às Comissões de Conciliação Prévia10. 

Introduzidas pela Lei nº 9.958/2000, que acresceu à CLT os artigos 625-A a 625-

H, as CCPs, como ficaram comumente conhecidas, se tratam de comissões constituídas 

na esfera das entidades sindicais ou das próprias empresas, com composição paritária de 

representação por empregadores e trabalhadores, onde seria buscada a solução consensual 

 
10 Em um panorama histórico a figura jurídica da conciliação faz parte da Justiça do Trabalho brasileira 
desde o Decreto 9.777 de 1946, quando o órgão passou a fazer parte do Poder judiciário, passando a integra-
lo pelas então chamadas Juntas de Conciliação e Julgamento (“JCJ”). Em 1999, com a Emenda 
Constitucional nº 24, ocorreu uma reestruturação da Justiça do Trabalho, extinguindo-se as JCJ para dar 
lugar às agora denominadas Varas do Trabalho. Toda essa movimentação do Poder judiciário, do legislativo 
e da sociedade, possibilitaram o avanço da discussão sobre conciliação até a criação das Comissões de 
Conciliação Prévia, que permitiram a criação de comissões de composição paritária, entre empregados e 
empregadores, cujo objetivo era de conciliar os conflitos antes do ajuizamento das ações.  
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dos conflitos. O objetivo da lei, como esclareceu Ricardo Antônio Mohallem11, era o de 

reduzir o número de ações judiciais. 

A composição paritária das CCPs seguiu o modelo de solução de conflitos no 

âmbito das relações de trabalho proposto pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), que por meio da Recomendação nº 92, em 1951, elegeu regras sobre as 

conciliações voluntárias para solução de conflitos nas relações de emprego, reconhecendo 

essas como mecanismos de prevenção e solução dos conflitos entre empregadores e 

trabalhadores a ser implementada por meio de um organismo com representação mista e 

paritária12, com vistas a eliminar a hipossuficiência, própria da relação existente entre o 

trabalhador e o empregador, no momento da negociação. 

Para além da redução do número de ações judiciais, as CCPs também visavam dar 

uma resposta mais célere às disputas oriundas das relações de trabalho, talvez mais 

apropriada às expectativas das partes envolvidas.  Como bem sintetizado por Júlia Castro 

Tavares Braga13: 

Deste modo, buscou-se, com a criação dessas comissões, evitar não só o 
desgaste emocional ocasionado pelo processo judicial como, também, os 
eventuais gastos que, muitas vezes, tornam-se desnecessários devido à 
possibilidade de uma resolução consensual do conflito. 

O mecanismo de funcionamento das CCPs era bastante simples e assemelhava-se 

ao funcionamento do próprio litígio trabalhista, inclusive quanto à possibilidade de 

apresentação de demanda verbal pelo interessado, a ser reduzida a termo pela Comissão 

(art. 625-D, §1º, CLT).  

Entretanto, passados 20 (vinte) anos da inovação legislativa, poucas comissões 

sobreviveram. Dentre os motivos para o desaparecimento precoce das CCPs, destacam-

 
11 MOHALLEM. Ricardo Antônio. Comissões de conciliação prévia (Lei n. 9.958, de 12 jan. 2000). 
Revista do Tribunal Regional do Trabalho 3ª região. Belo Horizonte, v. 31, n. 61. pp. 41-73. jan./jun. 2000. 
Acesso em: 12 jul. 2020.   
12  “2. Todo organismo de conciliación voluntaria, establecido sobre una base mixta, debería comprender 
una representación igual de empleadores y de trabajadores.” in ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO 
TRABALHO. R092 - Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951 (núm. 92). 
Disponível em: < 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:31243
0>. Acesso em: 15 fev 2020. 
13MARRA, Marianna Falconi et al (org.). Arbitragem Trabalhista. Ribeirão Preto. SP. Migalhas. 2019. 
p. 62  
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se: (i) o desvirtuamento do instituto por meio da realização de fraudes e (ii) a falta de 

incentivos para sua utilização. 

O desvirtuamento do instituto, motivado também pelo despreparo dos atores 

sociais, contaminou o uso deste mecanismo, tornando-o estéril. Como observou João 

Renda Leal Fernandes14: 

(...) em passado recente, a Lei nº 9.958/2000 introduziu à CLT os artigos 625-
A a 625-H, para prever a possibilidade de solução extrajudicial de litígios 
trabalhistas através das chamadas “Comissões de Conciliação Prévia” (CCPs), 
às quais se atribuiu competência para tentativa de conciliação dos conflitos 
individuais de trabalho. Segundo redação do art. 625-E, parágrafo único, da 
CLT, o termo de conciliação lavrado perante a CCP teria eficácia liberatória 
geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Contudo, não foi 
incomum a utilização do instituto de forma desvirtuada, como instrumento para 
práticas fraudulentas, em que acordos passaram a ser homologados quando 
sequer havia litígios e, muito menos, concessões mútuas. Dessa forma, na 
prática, as CCPs foram muitas vezes utilizadas como simples meio para se 
tentar obter a almejada eficácia liberatória geral. 

Para além deste fato, somaram-se as condições estabelecidas na lei, em especial 

as regras contidas nos artigos 625-D e 625-E, que geraram bastante controvérsia à época 

e tiveram seu reconhecimento negado pelo Judiciário, resultando na resistência, tanto de 

trabalhadores quanto de empregadores, ao reconhecimento de que a realização de um 

acordo na CCP se tratava de uma solução a ser considerada. 

A redação dada ao artigo 625-D sugeria que o trabalhador somente poderia propor 

uma ação judicial contra o empregador caso a tentativa de conciliação na CCP restasse 

infrutífera15.  

Sobre essa condição, a Justiça do Trabalho acabou por consolidar o 

entendimento de que se tratava de obstáculo ao amplo acesso à Justiça, havendo emissão 

de Súmulas por parte de alguns Tribunais Regionais do Trabalho, como se observou no 

 
14 FERNANDES, João Renda Leal. A arbitragem em conflitos individuais trabalhistas: uma interpretação 
constitucional e lógico-sistemática do art. 507-A, da CLT. Revista Eletrônica do Tribunal Regional do 
Trabalho da Bahia.  Ano VII, n. 10, pp. 89-104. out 2018. p. 100. 
15 Art. 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia 
se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do 
sindicato da categoria. (...) 
§ 2º Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa 
conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser 
juntada à eventual reclamação trabalhista. 
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caso do TRT 216. As ADIs17 que versavam sobre o tema foram julgadas em 01/08/2018, 

oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento já existente 

de que o dispositivo celetista não poderia afastar o amplo acesso à Justiça, não se tratando, 

assim, a submissão do litígio à CCP, de condição obrigatória antecedente à propositura 

da ação judicial. 

A segunda controvérsia que resultou no desincentivo à utilização da CCP tratava 

do tema da extensão da quitação outorgada no âmbito da Comissão18. O artigo 625-E 

estabelece que o termo de conciliação se trata de um título executivo extrajudicial com 

eficácia liberatória geral, com exceção das questões ressalvadas no próprio instrumento.  

Acerca deste dispositivo, o posicionamento pacificado no Tribunal Superior do 

Trabalho quanto à validade da eficácia liberatória e, assim, da quitação geral, veio 

demasiado tarde, apenas no ano de 2012, quando os empregadores já se encontravam 

desestimulados a buscarem a conciliação no âmbito das CCP.19  

 
16 Súmula 2 - Comissão de conciliação prévia. Extinção de processo.  (RA nº 08/2002 - DJE 12/11/2002, 
19/11/2002, 10/12/2002 e 13/12/2002). O comparecimento perante a Comissão de Conciliação Prévia é 
uma faculdade assegurada ao obreiro, objetivando a obtenção de um título executivo extrajudicial, 
conforme previsto pelo artigo 625-E, parágrafo único da CLT, mas não constitui condição da ação, nem 
tampouco pressuposto processual na reclamatória trabalhista, diante do comando emergente do artigo 5º, 
XXXV, da Constituição Federal. 
17 As ADIs 2139, 2160 e 2237 foram relatadas pela Ministra Cármen Lúcia, sendo julgadas no dia 
01/08/2018. De acordo com a certidão de julgamento: “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da 
Relatora, Ministra Cármen Lúcia (Presidente), julgou parcialmente procedentes os pedidos, para dar 
interpretação conforme a Constituição ao art. 625-D, § 1º a § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, 
assentando que a Comissão de Conciliação Prévia constitui meio legítimo, mas não obrigatório, de solução 
de conflitos, permanecendo o acesso à Justiça resguardado para todos os que venham a ajuizar demanda 
diretamente ao órgão judiciário competente, e para manter hígido o inciso II do art. 852-B da CLT, no 
sentido de se considerar legítima a citação nos termos estabelecidos na norma. Vencidos, em parte, os 
Ministros Edson Fachin e Rosa Weber, no que se refere ao art. 625-E da CLT. Impedido o Ministro Gilmar 
Mendes. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 1º.8.2018.” in 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=1804602 
18 A mesma controvérsia se verifica no tocante à quitação outorgada no âmbito da transação extrajudicial, 
como se verá neste trabalho, muito embora se entenda que o período de 20 (vinte) anos existente entre as 
CCP e a transação extrajudicial tenha contribuído para a evolução dos atores sociais. 
19 A Subseção I de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho proferiu entendimento sobre o 
assunto apenas em 08/11/2012, ao julgar o recurso de Embargos em Recurso de Revista, manifestando o 
seguinte entendimento: "RECURSO DE EMBARGOS. VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.496/2007. COMISSÃO 
DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. TERMO LAVRADO. EFICÁCIA LIBERATÓRIA. QUITAÇÃO. 
ABRANGÊNCIA. Não há como limitar os efeitos liberatórios do termo de conciliação firmado perante a 
comissão de conciliação prévia quando não há nele qualquer ressalva expressa, sob pena de se negar 
vigência a dispositivo de lei (CLT, artigo 625-E, parágrafo único). De tal forma, o termo de conciliação 
lavrado no âmbito da respectiva comissão de conciliação prévia, regularmente constituída, sem notícia de 
vício de consentimento, tem eficácia liberatória geral, excetuando-se apenas as parcelas ressalvadas 
expressamente. Precedentes da c. SDI-1. Recurso de embargos conhecido e provido" (E-RR-17400-
43.2006.5.01.0073, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Aloysio Correa 
da Veiga, DEJT 17/05/2013). in BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão nº TST-E-RR-174/2006-
073-01-00.0, Recurso de Embargos. Vigência da Lei Nº 11.496/2007. Comissão de Conciliação Prévia. 
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Ainda assim, sequer existe Súmula no âmbito do Tribunal sobre esse assunto, o 

que fomenta o prosseguimento das discussões nas instâncias inferiores e, possivelmente, 

ainda se estenda o debate para a cláusula de quitação nas transações extrajudiciais. 

No entanto, algumas CCP ainda se mantêm em funcionamento, como é o caso 

bem-sucedido da Câmara Intersindical de Conciliação Trabalhista do Comércio de São 

Paulo (CINTEC). A CCP da categoria do Comércio de São Paulo, de composição paritária 

como determina a legislação, busca conciliar trabalhadores e empregadores a partir de 

divergências ocorridas, notadamente, no momento da rescisão contratual. 

Com o novo incentivo às soluções consensuais no campo das relações laborais 

advindo por meio do processo de jurisdição voluntária, as CCPs podem, agora, vir a 

desempenhar um novo papel, retomando a relevância da representação paritária na 

solução dos conflitos do trabalho, tal como recomenda a OIT.  

As lições extraídas da experiência das Comissões de Conciliação Prévia e que se 

sugere sejam observadas para o processo de jurisdição voluntária dizem respeito aos 

cuidados quanto à forma de utilização do instrumento por parte dos profissionais do 

direito, para que este não sirva como meio para desvirtuar direitos e promover fraudes, 

fazendo de um meio eficaz e rápido de solução de conflitos uma medida cuja aplicação 

será limitada pelo judiciário em razão da sua má-utilização.   

De outro lado, a demora para o reconhecimento quanto à validade das condições 

e cláusulas da autocomposição já vem sendo enfrentada pelo judiciário, tendo o TST 

proferido decisões com análise bastante detalhada sobre os temas mais sensíveis, de modo 

que não parece que será vivenciada a mesma demora enfrentada quanto aos temas das 

CCPs e que serviu de desincentivo para utilização desta alternativa de solução de conflitos 

trabalhistas por parte dos profissionais da área.  

 
Termo Lavrado. Eficácia Liberatória. Quitação. Abrangência. Relator: Ministro Relator Aloysio Corrêa da 
Veiga. Brasília, DF, 08 de novembro de 2012. Brasília, 12 nov. 2012. Disponível em: https://jurisprudencia-
backend.tst.jus.br/rest/documentos/166d671fa1838612f39798fb9aad9db9. Acesso em: 15 dez. 2020. 
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1.2. A JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA NO DIREITO INDIVIDUAL DO 

TRABALHO 

Talvez seja possível afirmar que o direito do trabalho foi historicamente 

desenvolvido para possibilitar à sociedade dirimir os conflitos existentes entre 

empregadores e trabalhadores, restabelecendo o equilíbrio às relações trabalhistas, na 

medida em que o trabalhador não se encontra plenamente livre para negociar na vigência 

da relação de trabalho dada a assimetria das forças entre capital-trabalho.  

Antes da reforma trabalhista efetivada pela Lei nº 13.467/2017, o processo do 

trabalho, na esfera do direito individual, assumia a finalidade de reconhecer, por meio da 

via judicial, se o empregador havia adimplido a totalidade dos direitos questionados pelo 

empregado após o término da relação de trabalho – ou em seu decurso, caso mais raro 

esse de acontecer.  

Nesse sentido, era possível afirmar-se que a Justiça do Trabalho, enquanto órgão 

estatal jurisdicional atuava como veículo por meio do qual era facultada a possibilidade 

da verificação da adimplência regular das obrigações trabalhistas pelo empregador, ou 

seja, no que tange aos conflitos individuais, se limitava a receber a reclamação trabalhista, 

analisar os direitos envolvidos face às provas produzidas pelas partes no decurso 

processual e proferir a decisão ou homologar uma conciliação. 

A utilização dos meios consensuais de solução de disputas surgiu no cenário 

nacional pela compreensão de que havia a necessidade de colocar as partes como 

protagonistas da solução de seus conflitos. Rogério Neiva Pinheiro20 comenta que: 

Ainda que suscitando posições contrárias e mesmo paixões com tons 
ideológicos, o fato é que se procura retirar os holofotes do Magistrado, 
enquanto todo poderoso e detentor do monopólio de definição do que é melhor 
para as partes, jogando tal protagonismo para as partes. 

Embora a figura da transação como forma de prevenção de litígios já estivesse 

prevista no art. 1.025 do Código Civil de 191621, como política judiciária uma das 

primeiras normas a reger o assunto no Brasil foi a Resolução 125/2010, do Conselho 

 
20 PINHEIRO, Rogério Neiva. Métodos Alternativos de Solução de Conflitos no Novo CPC e o Direito 
Processual do Trabalho. BELMONTE, Alexandre Agra et al (coord.) O Novo CPC Aplicado ao Processo 
do Trabalho. São Paulo : Ed. LTr, 2016. P. 124. 
21 LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916.  
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Nacional de Justiça, que será adiante comentada, juntamente com outras normativas 

aplicáveis na justiça especializada. 

1.3. O PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA 

A Lei nº 13.467/2017 inovou no ordenamento jurídico trabalhista, aportando um 

capítulo sobre o processo de jurisdição voluntária para a homologação de acordos 

extrajudiciais e lançando um novo olhar sobre as formas autocompositivas de solução dos 

conflitos trabalhistas.  

De imediato, despertou resistência em alguns doutrinadores com relação à 

possibilidade de sua utilização, sob o argumento de que este poderia contrariar 

dispositivos constitucionais, como os princípios da igualdade, da ordem jurídica justa e 

do devido processo legal. A propósito do assunto, Jorge Castelo Branco22, ao comentar a 

utilização do processo de jurisdição voluntária no curso do contrato de trabalho acenou 

que:  

c) Primeiro, dever-se-á entender que tal mecanismo não é válido na vigência 
do contrato de trabalho tendo em vista o estado subordinação técnica, 
econômica e jurídica do empregado diante do poder diretivo patronal, o que 
violaria o princípio constitucional da igualdade (caput do art. 5º da C.F.) e do 
verdadeiro controle jurisdicional e do acesso à ordem jurídica justa e ao devido 
processo legal (que deve ser justo, équo e produzir justiça – o que seria 
impossível no estado subordinação) (inciso XXXV e LIV do art. 5º da C.F.) 

Como será melhor abordado no Capítulo 2, que trata da indisponibilidade dos 

direitos trabalhistas, não há, em princípio, qualquer inconstitucionalidade na adoção do 

instrumento ainda que na vigência do contrato de trabalho. A possibilidade de 

transacionar direitos está tanto associada ao tipo de direito que é objeto da transação 

quanto ao momento em que é realizada, sendo que o ato da homologação pelo poder 

judiciário revela momento de controle do Estado-juiz com relação à validade do negócio 

jurídico. Como observam Giovane Brzostek e Marcelo Ricardo Leite23: 

O procedimento de homologação de acordos extrajudiciais é, pois, um desses 
mecanismos, já que se caracteriza como instrumento de participação autônoma 
e democrática na construção da justiça do caso concreto, sempre validada pela 
presença do Estado-juiz. Em verdade, a nova legislação colocou o destino dos 
envolvidos na relação trabalhista em suas próprias mãos, sem olvidar da figura 

 
22 BRANCO, Jorge Castelo. Panorama geral da reforma trabalhista: aspectos de direito 
processual/material. in https://hdl.handle.net/20.500.12178/122552 Acesso em: 21 nov. 2020. 
23 BRZOSTEK, Giovane; LEITE, Marcelo Ricardo. Homologação de Acordos Extrajudiciais 
Trabalhistas (HOTREX). São Paulo : LTr, 2019. p. 12. 
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do juiz, responsável pela verificação da higidez e equilíbrio do negócio 
jurídico. (...) 

Em outras palavras, a reforma trabalhista estabeleceu a possibilidade dos 

partícipes da relação trabalhista de negociarem extrajudicialmente as condições de um 

acordo e submeterem seu termo para a homologação do Poder Judiciário, mas, embora 

não tenha fixado regras rígidas quanto ao conteúdo, este deve ser erigido com observância 

dos requisitos legais e constitucionais e com observância dos princípios que regem as 

relações trabalhistas para que tenha a sua validade reconhecida. 

Logo, ainda que a previsão normativa se concretize como determinante para 

conceder a eficácia necessária aos acordos extrajudiciais, o trabalho dos operadores do 

direito ainda se apresenta como de essencial relevância para que esse instrumento de 

pacificação social nas relações trabalhistas efetivamente alcance seus objetivos. Nesse 

sentido, Marcela Casanova Viana explica que:  

O processo de jurisdição voluntária foi acrescentado na CLT de forma singela, 
sem muito detalhamento sobre seu procedimento, requisitos e consequências 
jurídicas, cabendo aos operadores do direito a análise interpretativa da norma 
posta. Com os requisitos previstos de forma enxuta, caberá aos juízes, no 
exame dos processos, pautar a forma e requisitos que os acordos extrajudiciais 
deverão observar para serem homologados.24 

Embora a os juízes possuam uma função fundamental na construção da forma e 

dos requisitos para que os acordos extrajudiciais sejam passíveis de homologação, por 

meio de suas decisões entendemos que os atores envolvidos mais diretamente no desenho 

desse acordo são os advogados, os empregadores e os empregados, que, por meio da 

exposição de seus anseios e pela interpretação da norma jurídica - é que evidenciarão os 

elementos necessários e serão os responsáveis pela estabilização das decisões de 

homologação.  

Finalmente, é importante reforçar que a homologação do acordo extrajudicial 

formalizado para pôr fim a um conflito oriundo em uma relação laboral, por todas suas 

características, importa em maior controle da atuação das partes, que deverão se mostrar 

ainda mais éticas e comprometidas com os interesses da coletividade.  

A homologação do acordo extrajudicial é, sem dúvida, um importante instrumento 

jurídico de obtenção de segurança jurídica trazido pela Lei nº 13.467/2017, e sua 

 
24 ARENA, Marcela Casanova Viana. Homologação de acordo extrajudicial na Justiça do Trabalho. 
Revista da Escola Judicial do TRT4, Porto Alegre, v. 1, n. 2, p. 146, jul./dez. 2019. 
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importância residirá, quando a cultura da consensualidade estiver estabilizada, como um 

eficaz instrumento de controle, como promotor natural da cultura dialógica e da 

pacificação dos conflitos dos partícipes das relações de trabalho, resultando em um Poder 

Judiciário menos afogado em demandas repetitivas e mais centrado em questões cuja 

consensualidade e autocomposição sejam ineficientes.  

Para além do processo de jurisdição voluntária, na esfera da Justiça do Trabalho 

existem normas que trazem regulamentos sobre a utilização dos meios consensuais de 

solução de conflitos, sendo relevante destacar, para este trabalho, a criação e 

funcionamento dos NUPEMECs e CEJUSCs e os incentivos dados para funcionamento 

dos últimos.  

1.4.  A RESOLUÇÃO 125/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

A Resolução 125/2010, do CNJ, foi um dos primeiros marcos normativos a 

introduzir no ordenamento jurídico brasileiro métodos alternativos de solução de 

conflitos, como sinalizado por Rogério Neiva Pinheiro25. Para além de desenvolver uma 

política judiciária voltada para a solução adequada de conflitos, criou princípios e 

procedimentos que posteriormente foram adotados pelo Código de Processo Civil em 

2015. 

Dentre as inovações da Resolução 125/2010 estão a criação dos NUPEMEC e dos 

CEJUSC: 

Mas uma das principais contribuições da Resolução n. 125 do CNJ talvez tenha 
sido a criação dos Núcleos Permanentes de Mediação e Conciliação 
(Nupemecs) e Centros Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e 
Cidadania (Cejuscs). Enquanto os Núcleos consistem em órgãos de 
planejamento e inteligência, os Centros consistem em ambientes voltados à 
solução de conflitos de forma consensual26. 

A despeito de a redação inicial da Resolução 125/2010 ser omissa acerca de sua 

aplicação no âmbito da Justiça do Trabalho, nada dispondo de forma específica no campo 

 
25 BELMONTE, Alexandre Agra et al (coord.) O Novo CPC Aplicado ao Processo do Trabalho. 
Métodos Alternativos de Solução de Conflitos no Novo CPC e o Direito Processual do Trabalho. São 
Paulo: Ed. LTr, 2016. p. 124. 
26 PINHEIRO, Rogério Neiva. Métodos Alternativos de Solução de Conflitos no Novo CPC e o Direito 
Processual do Trabalho. BELMONTE, Alexandre Agra et al (coord.) O Novo CPC Aplicado ao Processo 
do Trabalho. São Paulo: Ed. LTr, 2016. p. 124. 
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da justiça especializada, a partir da Emenda nº 2, de 08 de março de 2016, que introduziu 

o art. 18-B à norma, ficou afastada a sua aplicação27.   

Atualmente, o dispositivo normativo conta com a redação dada pela Resolução 

326, de 26 de junho de 202028, por meio do qual o CNJ confirma a exclusão da Justiça do 

Trabalho de sua abrangência, comprometendo-se a editar uma Resolução específica sobre 

a política judiciária de tratamento adequado de conflitos de interesses originados a partir 

das relações de trabalho.  

Ainda que a Resolução 125/2010 não seja aplicável no âmbito dos conflitos 

originados nas relações de trabalho, alguns Tribunais Regionais do Trabalho, na esteira 

da norma e em momento anterior à Emenda nº 2/2016, implementaram no âmbito de seus 

regionais os NUPEMECs e CEJUSCs, à exemplo do TRT 2 que, por meio do Ato GP nº 

22/201329, criou os Centros Judiciários de Solução de Conflitos, vinculados ao Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, este criado pelo Ato GP 

nº 03/2011, no âmbito daquele Regional. 

Revela notar, entretanto, que muito embora os CEJUSCs tais como concebidos 

por meio da Resolução 125/2010, do CNJ, fossem locais para promoção de conciliação e 

mediação, inclusive pré-processuais, onde a atuação estaria a cargo de conciliadores e 

mediadores, os CEJUSCs da Justiça do Trabalho desde o início funcionaram 

exclusivamente como locais onde se promovem conciliações em ações judiciais, com 

atuação direta de juízes, embora no seu início possam até ter sido concebidos de forma 

diversa30. 

A partir da Emenda nº 2/2016, diante da ausência de uma política judiciária sobre 

métodos consensuais de solução de conflitos aplicável à Justiça do Trabalho por parte do 

 
27 Art. 18-B. O CNJ editará resolução específica dispondo sobre a Política Judiciária de tratamento 
adequado dos conflitos de interesses da Justiça do Trabalho. 
28 Art. 18-B. O Conselho Nacional de Justiça editará Resolução específica dispondo sobre a Política 
Judiciária de tratamento adequado dos conflitos de interesses da Justiça do Trabalho. 
29 Atualmente a estrutura organizacional de apoio às ações centralizadas de conciliação e mediação afetas 
aos dissídios individuais no âmbito do TRT 2, está definida no ATO GP/VPA nº 08/2019. 
30 Analisando o Provimento GP/CR nº 03/2011, do TRT 2, que regulamentou o Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos Individuais e Coletivos no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região, verificou-se que havia a previsão de realização de conciliações e mediações também 
pré-processuais, bem como de atuação de conciliadores e mediadores. Na prática, se desconhece ter 
ocorrido situações envolvendo conciliações e mediações em conflitos individuais do trabalho, exceto 
durante a pandemia do Covid-19 e exclusivamente para situações relacionadas a contratos de trabalho em 
vigor. 
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CNJ, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) editou a Resolução 174/2016, 

trazendo as diretrizes aplicáveis no âmbito da Justiça Especializada, a fim de normatizar 

os Núcleos e Centros criados com espeque na Resolução 125/2010 e que, a partir da 

Emenda nº 2/2016, estariam desprovidos de regulamentação. 

Embora desde 2016 a Justiça do Trabalho tenha sido excluída desta política 

judiciária nacional e naquele momento o CNJ tenha consignado que haveria uma política 

judiciária específica para justiça especializada, até o presente momento não se tem 

informações sobre o desenvolvimento de alguma norma desta natureza por parte do 

Conselho.  

Conquanto não exista a possibilidade de se afirmar, com segurança, que leis 

possam alterar comportamentos sociais, sabe-se que estas podem vir a fomentar uma nova 

cultura, como ocorreu com a Lei de Mediação no Brasil31 e como também vem ocorrendo 

com o próprio processo de jurisdição voluntária na Justiça do Trabalho, de modo que a 

existência de uma política judiciária adequada para solução de conflitos originados a 

partir das relações de trabalho poderia contribuir para estimular o aperfeiçoamento dos 

meios consensuais como instrumentos eficazes para obter-se a pacificação social. 

 

1.5. A RESOLUÇÃO 174/2016 DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO (CSJT) 

A Resolução 174/2016 do CSJT foi responsável por criar as diretrizes para a 

instalação dos (novos) Núcleos e Centros nos Tribunais Regionais do Trabalho. Em 

outras palavras, a Resolução passou a regular os NUPEMEC e CEJUSC, cujas principais 

funções são (i) a conciliação das partes, por meio da atuação do juiz ou servidor público 

supervisionado por magistrado para a consecução de acordo entre as partes e (ii) a 

mediação32, por meio da orientação das partes envolvidas no litígio por juiz ou servidor 

público supervisionado por magistrado, mas sem a elaboração de propostas.  

 
31 Em comemoração aos 5 anos de vigência da Lei de Mediação, o site jurídico Conjur publicou uma matéria 
na qual ouviu especialistas que apontam que a Lei de Mediação tem auxiliado na mudança da cultura 
brasileira, que sempre foi voltada para o litígio. RODAS, Sergio. Em 5 anos, Lei da Mediação ajudou a 
mudar cultura do litígio no país. 2020. Consultor Jurídico. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2020-jun-27/anos-lei-mediacao-ajudou-mudar-cultura-litigio. Acesso em: 19 
dez. 2020. 
32 “Posteriormente, a mediação trabalhista foi instituída pela Resolução nº 174/2016 do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho (CSJT). Todas essas inciativas instituíram os meios autocompositivos, entre eles a 



29 
 

Uma das principais críticas sobre o conteúdo da Resolução 174/2016 é que esta 

não espelha as mesmas condições contidas na Resolução 125/2010, do CNJ. De logo, a 

Resolução trabalhista define que apenas os servidores ativos ou inativos poderão atuar 

como mediadores ou conciliadores33 e afasta a possibilidade de os Centros funcionarem 

como locais de solução consensual de conflitos, funcionando apenas como Centros de 

conciliação.   

Nesse sentido, são os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de 

Disputas (CEJUSC), conforme disciplina o art. 6º da Resolução, os “responsáveis pela 

realização das sessões e audiências de conciliação e mediação de processos em qualquer 

fase ou instância, inclusive naqueles pendentes de julgamento perante o Tribunal Superior 

do Trabalho”.  

A limitação de atuação do CEJUSC feita pela Resolução 174/2016 impediria, de 

certa forma, que os Centros pudessem apreciar os requerimentos de homologação de 

transação extrajudicial submetidos à Justiça do Trabalho, já que sua competência estaria 

atrelada às audiências de conciliação e mediação, definição esta que não se aplica ao 

requerimento de homologação, que se trata de processo de jurisdição voluntária, sendo 

que a audiência que vier a ser designada não se trata propriamente de uma audiência de 

conciliação, não havendo a atuação de um juiz-conciliador, assim considerado aquele que 

age na aproximação das partes para a conciliação, visto que o acordo já está celebrado.  

A designação da audiência no processo de jurisdição voluntária se justifica para a 

verificação de eventuais vícios de consentimento que pudessem macular a formação do 

negócio jurídico, de forma que há dúvidas quanto à possibilidade de remessa dos autos 

aos CEJUSCs de acordo com a atual redação da Resolução do CSJT. 

 
mediação e a conciliação como políticas públicas de tratamento adequado de conflitos, objetivando a 
pacificação social e uma mudança de cultura/paradigma, substituindo o processo/guerra pela 
consensualidade/pacificação.” SPENGLER, Fabiana Marion; SPENGLER, Fernando Augusto Marion; 
SPENGLER, Pedro Henrique Marion. Capítulo 1: mudanças de paradigma na medicina e no direito: 
diferenças e similitudes. Direito à saúde em foco. 2019. p. 8. 
33 “Ao dispor sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado das disputas de interesses no 
âmbito do Poder Judiciário Trabalhista, a resolução n° 174 do CSJT em diversos pontos não apenas deixou 
de seguir o que estava sendo estabelecido para todo o Judiciário brasileiro, mas em seu cerne, desestabilizou 
o acesso à Justiça que visava trazer uma maior autonomia para os jurisdicionados resolverem seus conflitos 
e a própria igualdade de posições inerente desse contexto, afetando com isso até mesmo a seleção dos 
futuros mediadores e conciliadores desse ramo do Judiciário.” GUTIÉRREZ. Daniel Mota; 
MAGALHÃES. Victor Alves. Acesso à Justiça e Igualdade: críticas à Resolução Nº 174/2016 do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Revista Juris Poiesis. Rio de Janeiro, v .22, n.30, pg.168-185, 
2019. p. 172. 
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Não há dúvidas, no entanto, de que o CEJUSCs são os locais mais indicados para 

que as homologações das transações extrajudiciais aconteçam, tanto pelo espírito que 

originou a criação destes Centros quanto em relação ao preparo dos profissionais que ali 

desempenham suas funções, como também para melhor eficiência dos trabalhos, a partir 

da distribuição específica dos processos. 

A corroborar esse entendimento, tem-se observado que os CEJUSCs passaram a 

figurar como um elemento importante de convergência da cultura de consensualização, 

uma vez que tem se intensificado a prática de homologação do acordo extrajudicial nesses 

Centros, conforme sinaliza Regina Duburgas:  

Os Tribunais do Trabalho estão adotando alguns procedimentos para a 
admissão dos pedidos de homologação de acordos extrajudiciais. O TRT da 
Segunda Região editou a Recomendação GP/CR 1/2017 em 13/11/2017 
recomendando aos magistrados do trabalho da segunda região que 
encaminhem aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos, conforme a 
competência normativa destes, os processos de jurisdição voluntária para a 
análise na forma estabelecida pelo artigo 855-D da CLT, deixando a critério de 
cada juiz titular ou em exercício na Vara destinatária, a decisão de remeter ao 
CEJUSC ou atuar diretamente. 
A Recomendação foi adequada, à medida que os CEJUSCs contam com Juízes 
e conciliadores capacitados para atuarem na condução de tais processos com 
procedimentos uniformes e em conformidade com as diretrizes publicadas pelo 
NUPEMEC-JT2 que atua em conformidade com a Resolução n. 174 do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho.34   

Sem dúvida, essa ampliação do escopo de atuação dos Centros Judiciários de 

Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC) demonstra a importância da 

autocomposição como meio consensual de solução de conflitos nas relações de trabalho, 

ao tempo em que sugere também uma maior efetividade às homologações. 

Embora a Resolução nº 125/2010, do CNJ, expressamente exclua a Justiça do 

Trabalho de sua aplicação como anteriormente visto, mas que se considere de certa forma 

adequada a aplicação da política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos 

de interesses e os incentivos aos funcionamentos dos CEJUSCs para solução das disputas 

por meio da autocomposição à justiça especializada, a Resolução nº 174/2016 do CSJT 

deveria sofrer adequação para permitir o recebimento dos processos de jurisdição 

voluntária, visto que a atual redação dos art. 6º, caput e art. 7º, §6º, sugere limitação 

 
34 DUBURGAS, Regina. Formas Extrajudiciais de solução de conflitos trabalhistas - homologação de 
acordos extrajudiciais. Publicador de Conteúdos e Mídias do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Disponível em <http://www.csjt.jus.br/web/csjt/conciliacao-artigos/-
/asset_publisher/K9ip/content/formas-extrajudiciais-de-solucao-de-conflitos-trabalhistas-homologacao-
de-acordos-extrajudiciais?inheritRedirect=false>. Acesso em: 28 jun. de 2020. 
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quanto à competência dos CEJUSCs para atuação em processos de jurisdição voluntária 

e, assim, para a apreciação do requerimento de homologação da transação extrajudicial35.  

Não há, ademais, qualquer referência na sobredita Resolução sobre o processo de 

jurisdição voluntária, não sendo possível afirmar que a nomenclatura “processo” abarque, 

também, aqueles de jurisdição não contenciosa (ou voluntária), até porque a Resolução é 

anterior à edição da Lei nº 13.467/2017. 

1.6. AS DIRETRIZES DO NUPEMEC-JT 2 PARA OS CEJUSCS ACERCA DAS 

HOMOLOGAÇÕES DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

Como visto no item anterior, com amparo na Resolução 174/2016 do CSJT, os 

Tribunais Regionais do Trabalho criaram seus Núcleos Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Disputas e respectivos Centros Judiciários de Métodos 

Consensuais de Solução de Disputas, que passaram a receber os requerimentos de 

homologação de transações extrajudiciais, de acordo com as normativas internas de cada 

tribunal. 

Para além de estabelecer normas internas acerca da remessa dos autos para os 

CEJUSCs, alguns tribunais, através de seus NUPEMECs, ainda estabeleceram diretrizes 

a serem observadas pelos Centros para a homologação dos acordos extrajudiciais, 

estabelecendo normas não previstas em lei e que, embora tenham sido elaboradas para 

melhor direcionar as partes na elaboração dos requerimentos, podem conter limitações ao 

direito de transação que não se encontram previstas no ordenamento jurídico.  

 
35 Art. 6º Os Tribunais Regionais do Trabalho criarão Centro(s) Judiciário(s) de Métodos Consensuais de 
Solução de Disputas – CEJUSC-JT, unidade(s) do Poder Judiciário do Trabalho vinculado(s) ao 
NUPEMEC-JT, responsáveis pela realização das sessões e audiências de conciliação e mediação de 
processos em qualquer fase ou instância, inclusive naqueles pendentes de julgamento perante o Tribunal 
Superior do Trabalho. 
Art. 7º Os CEJUSC-JT contarão com um magistrado coordenador e, sendo necessário, juiz (es) 
supervisor(es), todos entre Juízes com atuação nas respectivas sedes, indicados fundamentadamente em 
critérios objetivos pelo Presidente do respectivo Tribunal, aos quais caberá a administração, supervisão dos 
serviços dos conciliadores e mediadores e a homologação dos acordos. 
(...) 
§ 6º As conciliações e mediações realizadas no âmbito da Justiça do Trabalho somente terão validade nas 
hipóteses previstas na CLT, aí incluída a homologação pelo magistrado que supervisionou a audiência e a 
mediação pré-processual de conflitos coletivos, sendo inaplicáveis à Justiça do Trabalho as disposições 
referentes às Câmaras Privadas de Conciliação, Mediação e Arbitragem, e normas atinentes à conciliação 
e mediação extrajudicial e pré-processual previstas no NCPC. 
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Essa é a situação verificada na diretriz dada pelo NUPEMEC-JT2 aos CEJUSCS 

do regional, que dentre os 18 itens que elenca, consignou em seu item 11, a orientação 

para que os juízes não homologuem as cláusulas de transações extrajudiciais que 

mencionem a quitação geral: 

11. EXTENSÃO DA QUITAÇÃO. 
I - A quitação envolvendo sujeito estranho ao processo ou relação jurídica não 
deduzida em juízo somente é possível no caso de autocomposição judicial em 
processo contencioso, conforme art. 515, inciso II e § 2°, do CPC. A extensão 
subjetiva e objetiva constante no § 2° do referido artigo não se aplica à 
autocomposição extrajudicial de que trata seu inciso III. 
II - Conforme art. 843 do Código Civil, a transação interpreta-se 
restritivamente, não sendo possível a quitação genérica de verbas que não 
constem da petição de acordo. 
III - Para a fixação da extensão da quitação, cabe a interpretação analógica ao 
art. 855- E da CLT, dispositivo no qual o próprio legislador determina a 
suspensão do prazo prescricional restrita aos direitos especificados na petição 
de acordo. 
IV - Nas decisões homologatórias de autocomposição extrajudicial, a quitação 
deve ser limitada aos direitos (verbas) especificados na petição de acordo.36 

Diretrizes são recomendações e, portanto, não deveriam vincular o entendimento 

dos magistrados, mas tão somente nortear a atuação. Giovane Brzostek e Marcelo Ricardo 

Leite comentam a diretriz do NUPEMEC-JT 2, assinalando que: 

Outro ponto positivo foi a uniformização dos entendimentos a serem adotados 
na esfera do NUPEMEC-JT2. Para tanto, foram editadas diretrizes de 
orientação, com o objetivo de garantir maior segurança e previsibilidade aos 
advogados e jurisdicionados. Ainda que não tenham caráter vinculante, estes 
enunciados são resultado dos estados realizados pelos membros do Núcleo, 
representando importante ponto de partida neste estágio inicial de formação de 
jurisprudência.37 

No entanto, ainda que as diretrizes não devessem ter o caráter vinculante e os 

magistrados pudessem manter a independência na aplicação do direito ao caso concreto, 

não é o que se observa na prática, já que o despacho recebido pela parte noticiando a 

remessa dos autos ao CEJUSC de logo informa que não haverá acolhimento de cláusula 

de quitação geral38. 

 
36 Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região – NUPEMEC – Diretrizes para pedidos de 
homologação de acordos extrajudiciais. in https://ww2.trt2.jus.br/institucional/o-trt-2/portal-da-
conciliacao/nucleo-permanente-de-metodos-consensuais-de-solucao-de-disputas-conflitos-individuais/ 
Acesso em: 14 dez. 2020. 
37 BRZOSTEK, Giovane; LEITE, Marcelo Ricardo. Homologação de Acordos Extrajudiciais 
Trabalhistas (HOTREX). São Paulo: LTr, 2019. p. 53. 
38 Por meio da pesquisa empírico-jurisprudencial realizada pode-se confirmar que os despachos proferidos 
pelos CEJUSCs já continham a informação relacionada à quitação da transação apenas em relação às 
parcelas consignadas no acordo. A condição também era reforçada na audiência de ratificação do acordo. 
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Outra orientação relevante consignada nas diretrizes do CEJUSC se relaciona ao 

conteúdo do acordo extrajudicial, relacionada ao direito cuja indisponibilidade seja 

absoluta. Conforme se observa pela redação do item 12, o regional de logo orienta não 

ser passível de transação o direito ao reconhecimento ao vínculo de emprego: 

12. FIXAÇÃO DA NATUREZA DO VÍNCULO. MATÉRIA INFENSA À 
AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. A existência ou não de vínculo 
de emprego é matéria de ordem pública, que não está ao arbítrio dos 
requerentes, na forma dos arts. 3° e 442-B da CLT. Eventual acordo entre os 
requerentes ao arrepio dos dispositivos citados viola direitos previdenciários e 
fiscais da União. Inteligência dos arts. 841 e 844 do Código Civil.39 

Trataremos de forma mais pormenorizada as questões relacionadas à 

indisponibilidade absoluta e relativa dos direitos trabalhistas no Capítulo 2 deste trabalho. 

As diretrizes avançam em outros temas relacionados tanto ao direito material como 

processual e, embora não se tratem de normas legais vinculativas como acima 

mencionado, acabam por atrelar a decisão do magistrado ao que nela se encontra 

estabelecido. 

Malgrado a intenção das diretrizes, em um primeiro momento, sejam a de nortear 

os trabalhos dos profissionais, estas – especialmente a de número 11, acabaram por gerar 

dois principais efeitos: (i) serviram como desincentivo à utilização da autocomposição ao 

menos em um primeiro momento40; e (ii) aumentaram o número de recursos em 

tramitação no tribunal, já que as partes inconformadas com a decisão que limitava a 

extensão da quitação passaram a recorrer da decisão. 

Passados 3 (três) anos da entrada em vigência da Reforma Trabalhista, as 

diretrizes mantem-se inalteradas, sendo que a única modificação observada no tocante ao 

procedimento adotado pelo CEJUSC do TRT 2 foi no sentido de admitir a possibilidade 

de validade à cláusula de quitação geral quando a transação for realizada por trabalhador 

 
A título meramente ilustrativo, pode-se citar os processos 1000623-87.2019.5.02.0232 e 1000464-
47.2019.5.02.0232. 
39 Ibidem. 
40 As primeiras decisões reformando as restrições impostas à cláusula de quitação em razão da diretriz do 
NUPEMEC-JT2 foram muito comentadas no meio jurídico laboral, à exemplo daquela divulgada em 
outubro/2018, quase um ano após o início de vigência da Lei nº 13.467/2017.  in REDAÇÃO. TRT da 2ª 
região reforma decisão que restringia a homologação de acordo extrajudicial: decisão tornou válida 
quitação do contrato de trabalho prevista. 2018. Migalhas. Disponível em: 
https://migalhas.uol.com.br/quentes/288813/trt-da-2-regiao-reforma-decisao-que-restringia-a-
homologacao-de-acordo-extrajudicial. Acesso em: 14 dez. 2020. 
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considerado hipersuficiente41. Ainda assim, essa condição não se encontra refletida nas 

diretrizes, vindo a ser comunicada às partes apenas por meio de despachos exarados nos 

processos que são remetidos aos Centros.  

 
41 Nesse sentido, despacho observado nos autos do processo nº 1000970-07.2020.5.02.0032, cujo pedido 
de homologação ainda se encontra pendente de apreciação pelo CEJUSC, onde restou indicado dentre os 
vários itens do despacho exarado pelo magistrado coordenador do Centro: “2. Extensão da quitação. 
Ficam os requerentes cientes de que o entendimento adotado no âmbito dos Cejuscs é de quitação dos 
direitos discriminados e efetivamente pagos em razão do acordo, respeitados os direitos de terceiros e 
normas de ordem pública, sem prejuízo do exame das peculiaridades de cada caso por ocasião da sentença, 
notadamente na hipótese de altos empregados;” 
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2. OS DIREITOS TRABALHISTAS SÃO INDISPONÍVEIS?  

Para ser possível transitar com fluidez no campo das soluções consensuais é 

necessário que o direito sobre o qual versa a transação seja disponível. Logo, sem que se 

tenha definida qual a extensão da disponibilidade dos direitos trabalhistas, não haverá 

incentivo suficiente para adoção dos métodos consensuais no âmbito das relações de 

trabalho, tampouco para a utilização do processo de jurisdição voluntária previsto no 

artigo 855-B, da CLT, visto que sempre haverá a possibilidade de um acordo vir a ser 

considerado nulo pelo magistrado quando de sua submissão para a homologação em 

juízo. 

2.1. INDISPONIBILIDADE ABSOLUTA E RELATIVA DOS DIREITOS 
TRABALHISTAS 

Tradicionalmente, em razão de seu relevo normativo fulcrado na preservação da 

dignidade da pessoa humana, os direitos trabalhistas são compreendidos como garantias 

indisponíveis, que não podem ser livremente dispostas pelos trabalhadores. Como 

esclarece Mauricio Godinho Delgado: 

A indisponibilidade de direitos trabalhistas pelo empregado constitui-se em 
regra geral no Direito Individual do Trabalho no país, estando subjacente a 
pelo menos três relevantes dispositivos celetistas: arts. 9º, 444 e 468 da CLT. 
Isso significa que o trabalhador, quer por ato individual (renúncia), quer por 
ato bilateral negociado com o empregador (transação), não pode dispor de seus 
direitos laborais, sendo nulo o ato dirigido a esse despojamento. Essa conduta 
normativa geral realiza, no plano concreto da relação de emprego, a um só 
tempo, tanto o princípio da indisponibilidade de direitos trabalhistas, como o 
princípio da imperatividade da legislação do trabalho42. 

A matriz histórica da indisponibilidade dos direitos trabalhistas se justifica à luz 

das garantias conquistadas na evolução da relação capital-trabalho, como a forma 

encontrada para se manter o equilíbrio nas relações entre empregados e empregadores 

cuja desigualdade desponta em função da prevalência da força do capital sobre o 

trabalhador. A indisponibilidade dos direitos trabalhistas cumpre a função de inibir a 

 
42 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios constitucionais do trabalho e princípios de direito 
individual e coletivo do trabalho. São Paulo: LTr, 2017. p. 144-145. 
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precarização dos avanços sociais conquistados ao longo dos anos e se encontra assentada 

nos artigos 9º43, 44444 e 46845, da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Alguns autores, como Guilherme Feliciano Guimarães, preferem tratar a questão 

da indisponibilidade de direitos trabalhistas sob o enfoque do princípio da 

irrenunciabilidade, tratado no clássico Principios de derecho del trabajo, datado do ano 

de 1975, do uruguaio Américo Plá Rodriguez: 

O princípio da irrenunciabilidade é o princípio específico do Direito do 
Trabalho pelo qual não se reconhece possibilidade jurídica à privação 
voluntária, pelo trabalhador, em caráter amplo ou restrito, e por antecipação ou 
mesmo posteriormente, dos direitos conferidos pela ordem jurídico-laboral 
(PLÁ RODRIGUEZ, 1996:66).  
(...) 
Nessa ordem de ideias, é indene de dúvidas que as renúncias gerais e/ou 
antecipadas estão fora de cogitação no Direito do Trabalho. Desafiam sanção 
de nulidade, ex vi dos arts. 9º e 444 da Consolidação. Isso é mesmo uma 
decorrência lógica e imanente da irrenunciabilidade a informar os próprios 
direitos humanos fundamentais (cfr. MORAES, 1998: 20 e ss.), de que os 
direitos sociais são afinal subespécies. Assim, padecem de nulidade pleno iure 
(art. 9º da CLT), p. ex. atos de renúncia geral ao direito de gozar férias e de 
perceber horas extras, ou atos de renúncia antecipada às verbas resilitórias. 
(...)46 

A indisponibilidade dos direitos trabalhistas e o princípio da irrenunciabilidade 

acabam por discorrer sobre as mesmas questões de ordem prática e se fundamentam nos 

mesmos dispositivos legais previstos na Consolidação das Leis do Trabalho.  

Contudo, como adverte Mauricio Godinho Delgado, embora o conteúdo de ambos 

seja idêntico, a questão jurídica subjacente ao princípio da irrenunciabilidade traz 

contornos com efeitos que os distinguem do primeiro, sendo mais prudente adotar-se a 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas por ser mais abrangente, já que a renúncia é ato 

jurídico unilateral enquanto a construção do princípio da irrenunciabilidade consagra 

questões que também abarcam atos bilaterais: 

Contudo, a expressão irrenunciabilidade não parece adequada para revelar a 
amplitude do princípio invocado. Renúncia é ato unilateral, como se sabe. 

 
43  Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar 
a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 
44 Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas 
em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes 
sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 
45 Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por 
mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 
empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
46 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Curso Crítico de Direito do Trabalho: Teoria Geral do Direito 
do Trabalho. São Paulo, Saraiva: 2013. p. 254-255. 
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Entretanto, o princípio examinado vai além do simples ato unilateral, 
interferindo também nos atos bilaterais de disposição de direitos (transação, 
portanto). Para a ordem juslaboralista não serão válidas quer a renúncia, quer 
a transação que importe objetivamente em prejuízo ao trabalhador (art.468, 
CLT). Por essa razão, em face da amplitude do princípio por além do ato 
meramente unilateral, ele melhor está enunciado através da abrangente 
expressão princípio da indisponibilidade de direitos trabalhistas.47 

A legislação não enuncia, por outro lado, se todos os direitos trabalhistas devem 

ser classificados como indisponíveis ou se apenas parte destes o são; ou, ainda, se estes 

seriam indisponíveis apenas na vigência do contrato de trabalho e passariam a ser 

disponíveis quando já extinta a relação. 

Sob este enfoque, Mauricio Godinho Delgado segrega a indisponibilidade dos 

direitos trabalhistas, classificando-a como absoluta e relativa: a indisponibilidade será 

absoluta quando a tutela merecer interesse público, “por traduzir um patamar civilizatório 

mínimo firmado pela sociedade política em um dado momento histórico”48. Cita, como 

exemplos, o reconhecimento do vínculo empregatício com a devida anotação em CTPS, 

os direitos assegurados na Constituição Federal, os direitos à saúde e segurança do 

trabalhador. 

De outro lado, assenta que a indisponibilidade será relativa “quando a vantagem 

jurídica enfocada traduzir interesse individual ou bilateral simples, que não caracterize 

um padrão civilizatório geral mínimo firmado pela sociedade política em um dado 

momento histórico.”49 Acrescenta, como exemplo, a possibilidade de alteração da forma 

de remuneração do trabalhador, de salário fixo para salário variável, sem que a alteração 

importe em redução salarial. Sobre as parcelas de indisponibilidade relativa, esclarece 

que estas podem ser objeto de transação, respeitado o artigo 468, da CLT. 

Guilherme Feliciano Guimarães, comentando o princípio da irrenunciabilidade 

dos direitos trabalhistas, exemplifica que:  

A irrenunciabilidade tem fundamento na indisponibilidade de certos bens e 
direitos (e.g., a saúde e a integridade física do trabalhador), no caráter 
absolutamente imperativo de certas normas trabalhistas (e.g., as normas que 
garante o direito ao repouso semanal remunerado e às férias) e na própria 
necessidade de limitação material à autonomia privada individual, como forma 
de restabelecer a igualdade das partes no contrato de trabalho. Pretende evitar 
que certos interesses ou valores de máxima magnitude jurídica sejam 

 
47 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Curso Crítico de Direito do Trabalho: Teoria Geral do Direito 
do Trabalho. São Paulo, Saraiva: 2013. p. 143. 
48 Op. Cit. p. 145. 
49 Op. Cit. p. 145. 
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concretamente menoscabados; e, nessa esteira, adquire uma função preventiva. 
Logo, apenas na ausência daqueles fundamentos e/ou uma vez frustrada essa 
função, caberia admitir a depreciação voluntária de direitos trabalhistas, 
sempre a posteriori (amiúde ao ensejo de transações, mediante concessões 
recíprocas).  

Dessa forma, é possível compreender que no universo de direitos trabalhistas 

absolutamente indisponíveis estão compreendidos aqueles direitos são reguladores da 

dignidade da pessoa humana e que, para tanto, estão positivados por meio de normas 

cogentes, ou seja, de observância obrigatória e sem a possibilidade de exercício 

discricionário de sua aplicação, mesmo pelo seu titular, retirando inclusive a possibilidade 

de reconhecimento da autonomia da vontade no âmbito das relações de trabalho.  

Estes compõem um rol de direitos que, mesmo que seu titular queira deles dispor, 

não há tal possibilidade, uma vez que tais direitos servem, em última instância, para a 

proteção dos interesses da coletividade. São estes, em princípio: (i) o direito ao 

reconhecimento da relação de emprego (anotação da CTPS): (ii) os direitos previstos na 

Constituição Federal; e (iii) os direitos à saúde e segurança no trabalho. 

A definição quanto a esse rol de direitos já está de certa forma consolidada no 

ornamento jurídico, tanto que na decisão do Supremo Tribunal Federal, Tese 152 de 

Repercussão Geral, que versou sobre a validade da quitação outorgada pelo trabalhador 

em sede negociação coletiva, assim manifestou-se em seu voto o Min. Roberto Barroso:  

(...) Embora, o critério definidor de quais sejam as parcelas de 
indisponibilidade absoluta seja vago, afirma-se que estão protegidos contra a 
negociação in pejus os direitos que correspondam a um “patamar civilizatório 
mínimo”, como a anotação da CTPS, o pagamento do salário mínimo, o 
repouso semanal remunerado as normas de saúde e segurança do trabalho, 
dispositivos antidiscriminatórios, a liberdade de trabalho etc.16 Enquanto tal 
patamar civilizatório mínimo deveria ser preservado pela legislação 
heterônoma, os direitos que o excedem sujeitar-se-iam à negociação coletiva, 
que, justamente por isso, constituiria um valioso mecanismo de adequação das 
normas trabalhistas aos diferentes setores da economia e a diferenciadas 
conjunturas econômicas.17 (...)50 

Como pode se observar pelo trecho citado do voto do Min. Roberto Barroso, à 

exceção do vínculo de emprego, os demais direitos mencionados estão todos previstos na 

Constituição Federal, a saber: salário mínimo (art. 7º, inciso IV, CF/88), repouso semanal 

remunerado (art. 7º, inciso XV, CF/88), as normas de saúde e segurança do trabalho (art. 

 
50 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº RE 590415. Relator: Ministro Relator 
Roberto Barroso. Santa Catarina, SC, 30 de abril de 2015. Repercussão Geral - Mérito. Santa Catarina, 
29 maio 2015. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur306627/false. Acesso em: 
23 nov. 2020. p. 16. 
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7º, inciso XXII), dispositivos antidiscriminatórios (art. 7º, incisos XXX, XXXI, XXXII, 

XXXIV e parágrafo único do inciso XXXIV); a liberdade de trabalho (art. 5°, inciso XIII).  

A própria CLT prevê, no rol de direitos elencados no artigo 611-B51, quais são 

aqueles absolutamente indisponíveis, quando afasta a possibilidade de que estes venham 

a ser objeto de negociação coletiva. Em referido rol constam os direitos que estão 

previstos no artigo 7º, da Constituição Federal. 

Assim, por exemplo, não pode o empregado, na vigência da relação de emprego, 

pactuar o recolhimento de um percentual menor a título de FGTS, como também uma 

empregada não pode acordar retornar ao trabalho antes dos 120 dias de licença-

 
51 Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, 
exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:      
I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social;                       
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS);  
IV - salário-mínimo; 
V - valor nominal do décimo terceiro salário; 
VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  
VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa; 
VIII - salário-família;  
IX - repouso semanal remunerado;  
X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal;  
XI - número de dias de férias devidas ao empregado; 
XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;  
XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias;   
XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei; 
XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 
XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;  
XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras 
do Ministério do Trabalho;  
XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas;  
XIX - aposentadoria;  
XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;  
XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos 
para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;  
XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com 
deficiência;   
XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  
XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;  
XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador 
avulso; 
XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, 
sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho;  
XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre 
os interesses que devam por meio dele defender; 
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maternidade. A pactuação que versar sobre tais direitos será considerada nula, diante dos 

próprios termos da lei. 

Sobre os direitos absolutamente indisponíveis não seria admissível a possibilidade 

de realização de uma transação válida, a menos que houvesse fundada dúvida sobre a 

existência desse direito (res dubia) ou disputa judicial sobre o mesmo, o que dependeria 

de cada caso concretamente analisado. Como já sinalizava Arnaldo Süssekind: 

O princípio da proteção do trabalhador resulta das normas imperativas e, 
portanto, de ordem pública, que caracterizam a intervenção básica do Estado 
nas relações de trabalho, visando a opor obstáculos à autonomia da vontade. 
Essas regras cogentes formam a base do contrato de trabalho – uma linha 
divisória entre a vontade do Estado, manifestada pelos poderes competentes, e 
a dos contratantes. Estes podem complementar ou suplementar o mínimo de 
proteção legal. Daí decorre o princípio da irrenunciabilidade, que vem sendo 
afetado pela tese de flexibilização, mas que não se confunde com a transação, 
quando há res dubia ou res litigiosa no momento ou após a cessação do 
contrato de trabalho.52 

Já a indisponibilidade relativa se posiciona entre a indisponibilidade absoluta e a 

disponibilidade plena. Esta opera com a lógica de que os direitos são passíveis de 

transação em casos específicos, ou seja, naquelas situações em que seja possível a 

realização de concessões recíprocas entre os envolvidos. Estariam contemplados nesta 

classificação todos os demais direitos trabalhistas que não fizessem parte do rol dos 

direitos absolutamente indisponíveis. 

Reinaldo de Francisco Fernandes53, ao comentar a indisponibilidade relativa, 

explica que: 

É comum a violação a direitos fundamentais entre particulares, mas nem por 
isso estará autorizada a doutrina a afirmar que a indisponibilidade dos direitos 
tidos como fundamentais é a razão direta da manutenção do desenvolvimento 
desses direitos; isso equivaleria à aniquilação da autonomia da vontade e o 
reconhecimento de que o contrato de trabalho não é um contrato, o que implica 
desconstrução da natureza jurídica do Direito do Trabalho. 
Portanto, reconhecendo-se que o Direito do Trabalho não é um conjunto de 
preceitos indisponíveis tout court, é indispensável admitir a validade da 
proposta que pretende modular, ou estabelecer certos critérios em que a 
disponibilidade é admitida e até estimulada, caso contrário, a sociedade 
brasileira permanecerá a conviver com índices crescentes de ações judiciais 
trabalhistas que ultrapassam a casa dos três milhões de ações anuais, o que 
evidencia a crise no modelo de proteção do trabalho.  

 
52 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. 3ª edição (ampl. e atual.) Rio de Janeiro: 
Renovar, 2004. p. 69. 
53 op. cit., p. 200. 
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Colocando um ponto final na discussão sobre a indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas, Sergio Torres Teixeira54 nos relembra: 

O simples fato de não apenas os créditos trabalhistas, mas todos os demais 
direitos laborais (com a exceção prevista no §1º do artigo 11 da CLT, relativo 
ao registro de anotações na Carteira de Trabalho) estarem sujeitos à prescrição 
extintiva, já evidencia em si uma relatividade à tese da indisponibilidade. 
 

Por fim, cabe relembrar que existem inúmeras conciliações judiciais realizadas 

diariamente na Justiça do Trabalho, motivo pelo qual é forçoso convir que a grande 

maioria dos direitos trabalhistas, especialmente após o término da relação de emprego, 

possuem indisponibilidade apenas relativa, como também nos recorda o mesmo autor55: 

Se tal convite a uma reflexão não é suficiente para derrubar o dogma em 
questão, então é necessário enfrentar a seguinte realidade: diariamente, 
milhares e milhares de empregados celebram conciliações judiciais nas quais, 
com grande frequência, há renúncia explícita a direitos trabalhistas 
patrimoniais. 
 

2.2. TRANSAÇÃO X RENÚNCIA 

Ao discorrer sobre o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, 

restou evidenciada a importância de se abordar o tema à luz de suas implicações práticas 

em face das figuras jurídicas da transação e da renúncia. 

A transação é o negócio jurídico por meio do qual os interessados evitam o litígio 

mediante concessões mútuas (art. 840 do CC), tendo em vista seus próprios interesses de 

negociação. Distingue-se da renúncia, que é o ato unilateral por meio do qual o titular de 

um direito despoja-se deste, desistindo do mesmo, sem qualquer contrapartida. 

Conquanto verificou-se que a maioria dos doutrinadores entende que não há 

validade no ato de renúncia de direitos trabalhistas em face dos princípios que regem as 

relações de emprego - ainda quando a renúncia seja de direitos cuja indisponibilidade seja 

apenas relativa, a relevância da questão jurídica da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas fica atenuada na confrontação com o tema da transação. 

 
54 TEIXEIRA, Sergio Torres. Vias alternativas à jurisdição contenciosa da Justiça do Trabalho: 
superando mitos e apontando caminhos à luz da lei nº 13.467 de 2017. Revista de Direito Econômico e 
Socioambiental, Curitiba, v. 8, n. 3, p. 155-197, set./dez. 2017. doi: 10.7213/rev.dir.econ.soc.v8i3.21996. 
55 Ibidem. 
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Como esclarece Valton Dória Pessoa56, há possibilidade de realização de 

transação sobre determinado direito trabalhista mesmo que este seja classificado como de 

(in)disponibilidade relativa e ainda que sobre este direito não se admita a renúncia: 

A disponibilidade pressupõe a possibilidade de negociar determinados direitos, 
mesmo que sejam irrenunciáveis. Assim, embora não seja lícito o empregado 
renunciar ao direito às horas extras devidas pelo empregador, permite-se, a 
princípio, que possa dispor desse crédito para negociar o quantum ou a forma 
de pagamento. 
(...) 
Exatamente por isso precisamos ter muita cautela antes de invocar o princípio 
da irrenunciabilidade como óbice à realização de negócios jurídicos, pois não 
se trata de dispensar direitos assegurados por lei, que, a princípio, são 
inderrogáveis, tampouco de renuncia-los, mas, na verdade, o que se pretende é 
negociar créditos controvertidos e incertos, evitando uma futura demanda. 

Findo o contrato de trabalho, os direitos trabalhistas, ainda que se admita que estes 

não possam ser renunciáveis por seus titulares, podem ser plenamente transacionáveis, 

com exceção daqueles que são, por sua natureza, absolutamente indisponíveis. Esses os 

direitos passariam a deter natureza exclusivamente patrimonial.57  

Relativamente aos contratos de trabalho ainda vigentes, a proteção dada pela 

legislação trabalhista (art. 468, CLT), impediria, em princípio, a formalização de uma 

transação que envolvesse situação que se traduzisse em condição prejudicial ao 

trabalhador.  Todavia, a indisponibilidade relativa dos direitos trabalhistas imprime a 

necessidade de uma concepção mais alargada desse âmbito decisório nas situações 

envolvendo a figura da transação, contanto que ausentes vícios na formação do negócio 

jurídico. Como esclarecem Giovane Brzostek e Marcelo Ricardo Leite58: 

Adverte-se, contudo, que a Reforma Trabalhista claramente atenuou a 
aplicação dos princípios precitados, a exemplo do denominado trabalhador 
hipersuficiente, no parágrafo único do art. 444 da CLT. Na mesma linha, a 
própria existência do instituto da transação extrajudicial trabalhista mitiga a 
incidência da proteção, da indisponibilidade e da inalterabilidade. Instituiu-se, 
mediante a inserção legislativa dos artigos 855-B a 855-E, caminho alternativo 
para a rigidez dos arts. 9º, 444 e 468 da CLT. Em suma, a proteção abstrata da 
legislação dá lugar ao equilíbrio concreto do negócio jurídico. Caberá ao juiz 
do trabalho, observadas as concessões dos envolvidos, verificar o equilíbrio e 

 
56 PESSOA, Valton Dória. Transação Extrajudicial nas Relações Individuais do Trabalho. São Paulo: 
LTr. 2003. p. 60. 
57 Não se pode afastar o fato de que os direitos relativamente indisponíveis também são considerados 
direitos de natureza patrimonial também durante a vigência do contrato de trabalho. Apenas os cuidados 
com a transação na vigência do pacto laboral devem ser intensificados, dado que existem outras proteções 
a serem consideradas. 
58 BRZOSTEK, Giovane; LEITE, Marcelo Ricardo. Homologação de Acordos Extrajudiciais 
Trabalhistas (HOTREX). São Paulo: LTr, 2019. p. 15-16. 



43 
 

a validade do acordo apresentado, considerando as indisponibilidades 
absolutas e relativas dos direitos transacionados. 

Simultaneamente à ideia da possibilidade de a transação abranger direitos tidos 

como absoluta ou relativamente indisponíveis, deve-se intensificar as metodologias de 

controle da integridade do procedimento da transação. Portanto, é essencial que se 

assegure um ambiente de consentimento genuíno e qualificado, uma vez ser esse o 

elemento fundamental para a garantia de que o acordo provenha de um lugar isento de 

coação ou fraude.  

Nesse sentido, Eugênio Hainzenreder Júnior afirma que: 

À título de conclusão, a disposição de direitos trabalhistas, assim, deve 
observar essa miríade de critérios, limites e parâmetros, de forma que se 
permita adotar uma postura mais flexível em relação ao tema da 
indisponibilidade, afastando-se a presunção absoluta de vício de 
consentimento e a adoção de medidas paternalistas não justificadas. A partir 
do momento em que se comprovou que o empregado pode ser um sujeito do 
consentimento em determinadas situações que versem sobre direitos 
disponíveis, ou seja, direitos que não esbarram em uma indisponibilidade 
“estrutural” (como exemplo, a ordem pública), há de se envidar esforços para 
se identificar a genuidade e a qualidade do seu consentimento, antepondo-se o 
seu direito geral de liberdade para se autodeterminar, desde que, é claro, o ato 
não colida com os outros limites examinados de inobservância ao retrocesso 
social e ao mínimo-existencial. Nos tempos hodiernos, não se pode mais partir 
da presunção de inexistência ou invalidade absoluta do consentimento do 
empregado com base na assimetria da relação de emprego. Negar de forma 
apriorística o consentimento genuíno e qualificado do empregado com base na 
premissa de que os direitos trabalhistas seriam indisponíveis seria o mesmo 
que negar a dignidade como autonomia deste trabalhador, ainda que haja um 
necessário diálogo com a dignidade como heteronomia e se considere a faceta 
da dimensão objetiva dos direitos do art. 7º e dos direitos sociais preconizados 
pela Carta Magna.59    

Admitindo-se que grande parte dos direitos trabalhistas, apesar de sua natureza de 

indisponibilidade, são passíveis de transação, as questões jurídicas a serem enfrentadas 

para exame da validade da transação passam a ser de outro espectro, relacionadas à 

validade do negócio jurídico, de acordo com o ornamento civil. 

2.3. MEDIDAS PREVISTAS NA LEI PARA COIBIR FRAUDES  

Acredita-se que parte da desconfiança quanto a eficiência da autocomposição 

pelos operadores do direito do trabalho se deva às experiências pretéritas malsucedidas, 

 
59 HAINZENREDER JÚNIOR, Eugênio. A (in) disponibilidade dos direitos fundamentais trabalhistas: 
a figura do distrato como modo de cessação do contrato de emprego. Tese de Doutorado. Programa de 
Pós-Graduação em Direito - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 2016, p. 246. 
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como, por exemplo, as diversas fraudes constatadas nos acordos realizados em sede de 

Comissão de Conciliação Prévia.60  

Entretanto, não se pode desconsiderar um instrumento jurídico eficiente para a 

pacificação social apenas com fundamento na possibilidade de existência de fraudes 

quando a própria legislação que introduziu o processo de jurisdição voluntária também 

trouxe mecanismos para controlar possíveis desvios e, consequentemente, evitar a 

ocorrência de fraudes. 

Logo de início, o art. 855-B determina a obrigatoriedade de que as partes não 

estejam representadas por advogado comum a ambas. Uma interpretação abrangente 

deste dispositivo permite dizer que a lei impede que patronos diferentes que pertençam 

ao mesmo escritório de advocacia atuem como representantes das partes na transação. O 

espírito dessa norma jurídica é a proibição do patrocínio simultâneo, uma vez que essa 

situação impossibilita que o representante estabeleça uma relação de confiança com seus 

assistidos, conquanto mesmo em um ambiente de consensualidade, os interesses das 

partes serão primariamente antagônicos. 

A possibilidade de o trabalhador estar assistido pelo sindicato da categoria 

profissional, tal como previsto no §2º, do art. 855-B, favorece um ambiente de maior 

segurança para a transação.  

Em que pese o legislador parecer ter relegado ao sindicato profissional um papel 

secundário nos acordos extrajudiciais ao tornar facultativa a assistência do trabalhador 

pela entidade, os sindicatos possuem extrema importância no contexto da utilização do 

acordo extrajudicial como pacificador dos conflitos trabalhistas, devendo sua atuação ser 

prestigiada e valorizada, especialmente quando os acordos extrajudiciais forem realizados 

na vigência do pacto laboral.  

 
60 Guilherme Feliciano Guimarães, pontua que a Lei 9.958/2000, que trouxe para a CLT as Comissões de 
Conciliação Prévia, tentou reverter a tendência de aumento anual das ações judiciais, “a pretexto de 
desafogar o Judiciário trabalhista, e terminou facilitando ensejos de precarização e fraudes.” 
FELICIANO, Guilherme Guimarães. Curso Crítico de Direito do Trabalho: Teoria Geral do Direito 
do Trabalho. São Paulo, Saraiva: 2013. p. 259. 
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Isto porque, na vigência da relação de emprego, a assimetria existente na relação 

capital-trabalho estará presente, podendo sugerir a existência de vício de consentimento 

na formação do acordo, o qual ficará mitigado com a participação da entidade sindical. 

O fato de que a transação extrajudicial não prejudicar o prazo para pagamento das 

verbas rescisórias e não afastar a aplicação da multa por eventual atraso no pagamento 

destas (art. 855-C) nos aponta que o instituto não foi trazido para compor interesses das 

partes para a simples rescisão do contrato de trabalho. Ainda que haja a possibilidade de 

que a rescisão contratual seja formalizada em meio aos itens da transação, as verbas 

rescisórias não devem ser objeto do acordo. Admite-se, contido, que as verbas rescisórias 

sejam objeto de transação na hipótese de existir dúvida sobre a causa da rescisão 

contratual e, portanto, somente em relação aos títulos que comportam res dubia.  

A proteção dada pela lei busca evitar as práticas de simulação de rescisões 

contratuais. 

Havendo alguma insegurança acerca da formação do negócio jurídico, o 

magistrado poderá designar audiência na forma do art. 855-D, da CLT, para dissipar 

eventual dúvida acerca da existência de eventuais vícios de consentimento. 

Em relação aos vícios que possam torná-lo nulo ou anulável, são aqueles 

elencados como defeitos do negócio jurídico (artigos 138 a 166, do Código Civil), e mais 

comumente se verificam quando o acordo resulta de erro ou ignorância, dolo ou coação. 

A possibilidade de existência desses vícios acaba por ser superada pela participação 

obrigatória do advogado na celebração da transação, que está prevista no art. 855-B, §1º.   

Em que pese tais condições possam ser facilmente aferidas pelo magistrado 

mediante análise dos autos, a designação de audiência tem a finalidade de obter-se a 

certificação presencial quanto à inexistência de vícios na formação do convencimento das 

partes. Nesse sentido, adverte Regina Dubugras61: 

Dentre os vícios de consentimento deverá o juiz analisar se o acordo é 
decorrente de fraude ou simulação, bem como se há indícios de coação na 
manifestação de vontade. No caso do empregado deve se aferir se houve 

 
61 DUBURGAS, Regina. Formas Extrajudiciais de solução de conflitos trabalhistas: homologação de 
acordos extrajudiciais. Publicador de Conteúdos e Mídias do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. 
Disponível em <http://www.csjt.jus.br/web/csjt/conciliacao-artigos/-
/asset_publisher/K9ip/content/formas-extrajudiciais-de-solucao-de-conflitos-trabalhistas-homologacao-
de-acordos-extrajudiciais?inheritRedirect=false>. Acesso em: 28 de jun. 2020. 
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transparência quanto à escolha do advogado, as consequências do acordo, o 
alcance da quitação e os efeitos do descumprimento, missão que deve ser 
confiada ao advogado constituído sem dispensar que o juiz se assegure destas 
condições antes de fazer a homologação. 

A despeito da previsão da CLT, outras exigências podem ser fixadas por meio de 

normas internas dos tribunais regionais. Exemplo disto se verifica nas diretrizes existentes 

no NUPEMEC-JT 2, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo, que 

estabelece uma série de instruções a serem observadas pelos jurisdicionados na submissão 

dos acordos para homologação judicial.  

Portanto, muito embora o processo de jurisdição voluntária seja bastante simples, 

contando com apenas 4 artigos (855-B a 855-E), constata-se que o legislador tomou 

medidas para evitar o abuso indevido na utilização do instrumento, com o intuito de coibir 

fraudes e simulações. 

Por fim, a reforma trabalhista também trouxe a figura da responsabilidade por 

dano processual, autorizando a possibilidade de reconhecimento da má-fé processual com 

a imposição de multa e outras penalidades.  

Ao utilizar o processo de jurisdição voluntária com o intuito de fraudar direitos, a 

parte poderá incorrer na conduta prevista nos incisos II e III, do art. 793-B, da CLT, já 

que estaria utilizando do processo de homologação do acordo extrajudicial mediante 

alteração da verdade dos fatos para alcançar um objetivo ilegal, podendo vir a ser 

responsabilizada nos termos do art. 793-C62, com condenação ao pagamento de multa e 

indenização à parte contrária. Tal possibilidade está inclusive assentada no art. 142, do 

CPC63. 

A implementação de mecanismos eficientes para prevenção de fraudes e controle 

da integridade dos acordos extrajudiciais é questão extremamente relevante, razão 

inclusive que torna o guideline de elaboração de acordo extrajudicial uma ferramenta 

importante para consolidar a governança desses acordos. 

 
62 Art. 793-C.  De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá 
ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar 
a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 
despesas que efetuou. 
63 Art. 142. 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. 
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3. PESQUISA JURISPRUDENCIAL REALIZADA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL 

REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO/SP 

3.1. ESCOLHAS METODOLÓGICAS, DEFINIÇÃO DE AMOSTRAGEM E 

JUSTIFICATIVAS 

O presente capítulo traz uma pesquisa empírico-jurisprudencial para avaliar como 

estão sendo processados os pedidos de homologação de acordos extrajudiciais no âmbito 

do TRT 2, à luz das disposições contidas no Núcleo Permanente de Métodos Consensuais 

de Solução de Disputas do tribunal (NUPEMEC-JT2) e da discricionariedade dos 

magistrados quanto à remessa dos autos ao CEJUSCs e/ou atuação direta destes nos 

processos de homologação.  

Também buscou-se confirmar quais os motivos que conduzem às improcedências 

dos pedidos de homologação e os entendimentos manifestados sobre as cláusulas de 

quitação geral existentes nos acordos extrajudiciais quando os requerimentos de 

homologação são acolhidos.  

Ao final, com as conclusões obtidas a partir das análises, pretende-se incorporar, 

nos procedimentos relacionados às boas práticas que serão objeto do Capítulo 5, 

elementos que possam contribuir para a qualidade do acordo extrajudicial, com a sua 

consequente obtenção de homologação judicial. 

Um dos motivos que pautou a escolha do TRT 2 foi a possibilidade de realização 

de pesquisa eletrônica nas decisões de primeira instância por meio de ferramenta de 

pesquisa jurisprudencial não localizada em outros tribunais de mesma dimensão.  

Embora a análise não tenha se limitado apenas à primeira instância do tribunal, a 

pesquisa na primeira instância relevou-se extremamente importante quando constatado 

que a larga maioria dos requerimentos submetidos à homologação não foi objeto 

interposição de recurso, o que posteriormente validou as hipóteses de óbice à 

homologação que poderiam não ser identificadas na segunda instância, especialmente 

quanto aos vícios formais considerados insuperáveis.  
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Outra razão importante remonta ao fato de que este é o maior Regional do país 

em número de processos64, além de ter sido o único a adotar diretrizes específicas para 

homologação de acordos extrajudiciais para os CEJUSCs, com indicação expressa quanto 

à extensão dos efeitos da quitação como visto anteriormente neste trabalho. 

O TRT 2 foi um dos primeiros Tribunais Regionais do Trabalho do país e, em 

razão do volume de processos e do número de varas do trabalho, houve a necessidade de 

seu fracionamento em um segundo tribunal na segunda metade da década de 1980. Por 

estar situado em uma região com um dos maiores índices de desenvolvimento econômico 

do país65, suas decisões sempre são analisadas e discutidas nacionalmente, sendo 

considerado um tribunal de vanguarda.  

Atualmente é composto por aproximadamente 450 juízes do trabalho, 94 

desembargadores, 5.500 servidores e mais de mil trabalhadores terceirizados, que se 

distribuem em 217 (duzentas e dezessete varas do trabalho, 18 turmas e 9 seções 

especializadas66. As varas do trabalho estão localizadas na cidade de São Paulo, e nas 

regiões67 de Guarulhos, Osasco, ABC paulista e Baixada Santista. 

A pesquisa jurisprudencial foi realizada em duas etapas diferentes, uma para cada 

instância do TRT 2. A pesquisa de primeira instância foi realizada entre os dias 

18/09/2020 a 04/10/2020, por meio da pesquisa eletrônica na aba jurisprudência do site 

 
64 No ano de 2019, o TRT 2 julgou 180.135 mil processos na segunda instância, de acordo com as 
informações consolidadas pelo Tribunal Superior do Trabalho. O segundo colocado foi o TRT 15 
(Campinas), que julgou na segunda instância 162.677. Também no ano de 2019, as varas do trabalho do 
TRT 2 receberam 871.651 ações no total, enquanto o segundo colocado (TRT 15) recebeu 659.152 
processos. in TRABALHO, Justiça do. Movimentação Processual nos TRTs. 2020. Tribunal Superior do 
Trabalho. Disponível em: http://www.tst.jus.br/web/estatistica/trt/movimentacao-processual. Acesso 
em: 12 dez. 2020. 
65 Uma pesquisa realizada no ano de 2013 pela FECOMÉRCIO/SP, indicava que, à época, o PIB da cidade 
de São Paulo superava o PIB de países relevantes como Portugal e Finlândia. De fato, há grande 
industrialização, serviços, comércio, tecnologia e centros de saúde na região metropolitana de São Paulo, 
impulsionando demasiadamente a economia local. in SP teria 36º maior PIB do mundo, se fosse um país, 
diz Fecomercio SP. 2013. G1 Economia. Disponível em: 
http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/01/sp-teria-36-maior-pib-do-mundo-se-fosse-um-pais-diz-
fecomercio.html. Acesso em: 11 dez. 2020. 
66 TRT 2. Quem Somos. 2020. Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: 
https://ww2.trt2.jus.br/institucional/o-trt-2/quem-somos/. Acesso em: 16 dez. 2020.  
67 As cidades que compõe o TRT 2 são: Arujá, Barueri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Cubatão, 
Diadema, Embu das Artes, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Guarujá, Guarulhos, Itapecerica da 
Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Poá, Praia Grande, Ribeirão 
Pires, Santana de Parnaíba, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São 
Vicente, Suzano e Taboão da Serra. 
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do TRT 2, “pesquisa jurisprudencial”, subitem pesquisa por palavra – acórdãos em geral 

(processos físicos e eletrônicos).68 

Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “homologação”, “transação 

extrajudicial” e “855-B”. A escolha das palavras-chave foi feita com o intuito de obter-se 

o máximo de decisões que refletissem tanto a possibilidade de homologação como a sua 

recusa.  

Para que o resultado a ser analisado pudesse refletir uma imparcialidade na 

escolha das decisões, preferiu-se um critério mais geral, pelo que se evitou o uso de 

palavras como “legalidade”, “possibilidade”, “validade”, “extensão”, que poderiam atrair 

decisões apenas de um único tipo. O uso da palavra “transação” e não “acordo” se deu 

em razão da utilização, pelo regional, da nomenclatura “HoTrEx” (Homologação 

Transação Extrajudicial) na classificação dos processos no sistema eletrônico PJe. 

Nos dias 23 e 24/10/2020 foi realizada a pesquisa jurisprudencial em segunda 

instância. Utilizou-se o mesmo caminho para a realização de pesquisa eletrônica de 

jurisprudência na Aba “Pesquisa Jurisprudencial” de subitem pesquisa por palavra – 

acórdãos em geral (processos físicos e eletrônicos), optando-se apenas por processos 

eletrônicos ao final deste caminho, na medida em que o procedimento de jurisdição 

voluntária foi implementado quando o PJe já estava totalmente implantado no tribunal e, 

portanto, os procedimentos de homologação tramitam todos apenas por meio de processo 

eletrônico. 

As palavras-chave utilizadas foram “acordo extrajudicial” e “homologação”. 

Optou-se por alterar a palavra “transação” por “acordo”, porque o recurso ao ser tombado 

em segunda instância perde a nomenclatura original a passa a tramitar como RORSum 

(Recurso Ordinário em Rito Sumaríssimo) ou ROT (Recurso Ordinário Trabalhista). A 

utilização de poucas palavras-chave, assim como na primeira instância, deu-se no intuito 

de evitar um critério de parcialidade das decisões a serem colhidas para análise, evitando-

se tendências para um tipo de decisão apenas. 

 
68 Ao ingressar no subitem, abria-se a alternativa de pesquisas por sentenças de 1º grau. Contudo, a partir 
do início de novembro/2020 o TRT 2 reformulou seu site e apresenta uma nova alternativa para pesquisa 
jurisprudencial na aba jurisprudência (Nova Pesquisa Jurisprudencial), muito mais prática do que a pesquisa 
anterior, que inclusive permite pesquisar as sentenças de acordo com cada vara do trabalho. A pesquisa 
jurisprudencial no modo como foi realizada para este trabalho não se encontra mais disponível. 
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Tanto para a primeira como para a segunda instância listou-se os processos pela 

ordem disponibilizada de forma automática pelo tribunal. Não houve qualquer 

interferência qualitativa na amostragem, tendo sido analisados os primeiros 100 processos 

de cada uma das instâncias pesquisadas.  

Ao final, foram descartados da análise apenas aqueles que não se referiam 

propriamente ao procedimento jurisdição voluntária, mas acabaram sendo selecionados 

dentro do critério de pesquisa por refletirem, em seu conteúdo, a matéria objeto da 

pesquisa. 

3.2. PESQUISA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

As partes iniciam o procedimento de jurisdição voluntária distribuindo o 

requerimento à primeira instância do TRT 2. O requerimento de homologação é 

livremente distribuído a uma das varas do trabalho, conforme a competência territorial, 

nos moldes fixados pelo art. 652, alínea f, da CLT. O juiz do trabalho, a quem couber a 

distribuição, decidirá se apreciará diretamente o requerimento que lhe for submetido ou 

se remeterá os autos ao CEJUSC, sendo esta uma decisão discricionária e contra a qual 

não cabe recurso. 

Observou-se, nas decisões analisadas, que parte destas haviam sido proferidas 

pelas próprias varas do trabalho para as quais os requerimentos haviam sido 

originariamente distribuídos e parte eram decisões proferidas pelos CEJUSCs.  

No entanto, não foi possível quantificar de forma segura essa segregação, visto 

que diante das restrições existentes na consulta pública de processos, não foram 

disponibilizados para análise todos os atos processuais, a exemplo dos despachos de 

remessa dos autos para as unidades que compõem o CEJUSCs do TRT 2. 

Dos 100 (cem) procedimentos identificados para análise, 4 (quatro) foram 

descartados por não se referirem a procedimento de jurisdição voluntária, remanescendo 

96 (noventa e seis) para análise quanto ao conteúdo dos requerimentos e das decisões 

proferidas pelos magistrados.  

Deste total, 58 (cinquenta e oito) foram homologados e 38 (trinta e oito) foram 

julgados extintos (art. 485, incisos IV ou VI, CPC) ou improcedentes, o que representa 

um percentual de aproximadamente 60% homologados e 40% não homologados.  
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Foram analisados requerimentos distribuídos entre os anos de 2018 (12 

procedimentos) a 2020 (1 procedimento), sendo a grande maioria relativos à distribuição 

ocorrida no ano de 2019 (83 procedimentos). 

Quanto aos acordos que foram homologados pelos juízes do trabalho, identificou-

se que 38 (trinta e oito) foram homologados com quitação integral e 20 (vinte) com 

quitação parcial, indicando que em aproximadamente 65% (sessenta e cinco por cento) 

dos requerimentos analisados houve o reconhecimento quanto à validade da cláusula de 

quitação integral, enquanto 35% (trinta e cinco) por cento os magistrados limitaram a 

quitação ao objeto transacionado, sendo que essa taxa percentual é de 100% (cem por 

cento) quando identificados requerimentos remetidos aos CEJUSCs, os quais sempre 

tiveram a quitação limitada ao objeto do acordo extrajudicial.  

Pode-se verificar, ainda, que a unidade do CEJUSC de Barueri além de limitar a 

quitação às parcelas que estão indicadas no requerimento do acordo, ainda limita a 

quitação aos valores nela consignados, embora as diretrizes do NUPEMEC-JT2 não 

apontem essa limitação69. 

Relativamente ao conteúdo dos acordos extrajudiciais, a análise colheu elementos 

que possibilitam identificar os motivos pelos quais houve a recusa da homologação por 

parte dos magistrados, tanto nas varas de origem como também nos CEJUSCS.  

Os motivos de recusa do ato de homologação foram divididos em dois principais 

grupos: (i) vícios formais e (ii) vícios materiais. Na hipótese de uma mesma sentença 

abordar vícios das duas naturezas, considerou-se para fins estatísticos o vício formal, 

porquanto deve ser o primeiro a ser analisado na apreciação do requerimento. 

Relativamente aos vícios formais, foram identificados 14 procedimentos com as 

seguintes situações: a) irregularidade de representação dos herdeiros (2); b) ausência de 

 
69 A sentença proferida em 04/07/2019, nos autos do procedimento nº 1000464-47.2019.5.02.0232, dispõe 
que: “(...) Os requerentes foram alertados, conforme despacho saneador e audiência, sobre a extensão da 
homologação, com os efeitos da quitação limitada aos direitos (verbas) especificados de forma 
individualizada na petição de acordo e em ata de audiência e respectivos valores. Isso porque, a quitação 
envolvendo sujeito estranho ao processo ou relação jurídica não deduzida em juízo somente é possível no 
caso de autocomposição judicial em processo contencioso (CPC, art. 515, II e § 2º). 
Conforme art. 843 do Código Civil, a transação interpreta-se restritivamente, não sendo possível a 
quitação genérica de parcelas que não constem na petição de acordo. Nesse sentido, cabe a interpretação 
analógica ao art. 855-E da CLT, dispositivo no qual o próprio legislador determina a suspensão do prazo 
prescricional aos direitos especificados na petição de acordo.” 
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procuração para um dos advogados dos acordantes (2); c) ausência de representação de 

uma das partes por advogado (5); d) ausência de habilitação do advogado no processo 

eletrônico (3); e) mesmo advogado representando ambas as partes (1); e f) ausência de 

recolhimento prévio das custas processuais (1).  A figura 1 abaixo demonstra a 

distribuição da análise dos vícios formais encontrados na pesquisa: 

Figura 1 

 

De outro lado, os vícios materiais que impediram a homologação dos acordos 

foram identificados em 24 procedimentos e se referem à: a) ausência de res dubia na 

transação ou inexistência de concessões mútuas, malferindo o artigo 840, do Código Civil 

(20); b) ausência de discriminação das parcelas do acordo (1); c) incompetência material 

da Justiça do Trabalho em acordo envolvendo relação de natureza comercial (1); e d) 

direitos indisponíveis - relação de emprego (2). Na sequência, a figura 2 demonstra a 

distribuição dos vícios materiais, ficando evidenciada a grande proporção de processos 

em que se constatou a inexistência de res dubia: 
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Figura 2 

 

Dos 96 requerimentos analisados, houve interposição de recurso em apenas 5 

(cinco) procedimentos, todos relacionados à vícios de natureza material. Com isso, 

evidenciou-se a importância da pesquisa em primeira instância para os fins deste trabalho, 

na medida em que os vícios formais não chegam a ser debatidos em segunda instância e, 

assim, acabam não formando jurisprudência apta a direcionar a atuação dos profissionais 

na elaboração dos acordos extrajudiciais e nos cuidados na distribuição dos requerimentos 

na Justiça do Trabalho. 

3.3. PESQUISA DE SEGUNDA INSTÂNCIA 

Das sentenças que homologam parcialmente ou que não homologam os acordos 

extrajudiciais cabe recurso ordinário, nos termos do art. 895, da CLT. Os recursos são 

distribuídos livremente a uma das 18 Turmas do tribunal, não havendo qualquer tipo de 

vinculação das Turmas para apreciação da matéria. As decisões são proferidas por 3 (três) 

desembargadores, sendo um relator, um revisor e um terceiro votante, sendo as Turmas 

compostas por 5 (cinco) desembargadores.  
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Chegou-se a discutir, logo no início de vigência da Reforma Trabalhista, se 

caberia recurso ordinário da decisão que homologava parcialmente o acordo extrajudicial, 

tendo sido observado o indeferimento de processamento de apelos com supedâneo no 

parágrafo único, do artigo 831, da CLT70. Este entendimento tem sido afastado pelo 

tribunal71, sob o fundamento de que havendo prejuízo às partes, estas podem interpor 

recurso da decisão com fundamento no artigo 895, da CLT. A tal fato, soma-se que o 

dispositivo invocado para denegar seguimento ao recurso seria aplicável apenas à 

conciliação obtida no curso do processo judicial e não ao procedimento de jurisdição 

voluntária.  

Dos 100 (cem) procedimentos identificados para análise, 3 (quatro) foram 

desqualificados por não se referirem a procedimentos de jurisdição voluntária, 

remanescendo 97 (noventa e sete) para análise quanto ao conteúdo dos requerimentos e 

das decisões proferidas pelos desembargadores.  

Deste total, 56 (cinquenta e seis) recursos se referiam à abrangência da quitação 

outorgada pela primeira instância e 41 (quarenta e um) sobre a improcedência dos pedidos 

de homologação, o que representa um percentual de aproximadamente 58% (cinquenta e 

oito por cento) dos recursos cujo objeto relacionava-se a cláusula de quitação e 42% 

(quarenta e dois por cento) relativos a acordos não homologados. Foram analisados 

procedimentos distribuídos nos anos de 2017 (2 recursos), 2018 (35 recursos), 2019 (58 

recursos) e 2020 (2 recursos).72 

Dos 56 (cinquenta e seis) recursos que objetivavam a reforma quanto à limitação 

dada à cláusula de quitação, 42 (quarenta e dois) tiveram provimento dado pelo tribunal, 

que restabeleceu a integralidade do acordo tal como pactuado pelas partes, com quitação 

geral ao extinto contrato de trabalho. A taxa de provimento dos apelos, no particular, foi 

de 75% (setenta e cinco por cento). Esses recursos tramitaram em 14 (catorze) turmas 

diferentes, havendo decisões pelo provimento dos apelos em 11 turmas e pela manutenção 

 
70 Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. 
Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo 
para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. 
71 A título ilustrativo podemos citar as decisões havidas nos recursos de agravo de instrumento em recurso 
ordinário nos processos nº 1000155-78.2020.5.02.0462 e 1001537-85.2019.5.02.0060. 
72 Nenhum dos recursos analisados na segunda etapa deste trabalho referiu-se a processos analisados na 
primeira etapa do trabalho e que tiveram recursos processados no TRT 2. 
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da quitação parcial por 6 turmas, o que evidencia a existência de turmas que julgaram 

recursos tanto pelo provimento dos apelos quanto pela manutenção das decisões.  

Já em relação aos recursos que objetivavam a reforma da sentença para homologar 

os acordos extrajudiciais que foram julgados improcedentes ou extintos sem resolução de 

mérito, estes tiveram uma taxa de provimento inversamente proporcional àquela 

verificada no tocante ao item da cláusula de quitação.  

Dos 41 (quarenta e um) recursos interpostos contendo este objeto, apenas 14 

(catorze) tiveram suas decisões reformadas pelo tribunal, correspondendo a uma taxa de 

35% (trinta e cinco por cento) de provimento dos apelos. Foram analisadas decisões de 

15 turmas, havendo decisões reformadas em apenas 7 turmas. A figura 3 abaixo 

demonstra, com clareza, a diferença de tratamento entre os dois temas no tribunal e a taxa 

de provimento dos recursos que tratavam sobre a cláusula de quitação. 

Figura 3 

 

O conteúdo das decisões cujas improcedências foram mantidas estão relacionadas 

à: a) ausência de res dubia na transação extrajudicial (20 recursos); b) direito indisponível 

- vínculo de emprego (3 recursos); c) irregularidade na representação processual da parte 

(2 recursos); d) impossibilidade jurídica do pedido (1 recurso); e e) incompetência 

material da Justiça do Trabalho em acordo envolvendo relação de natureza comercial (1 

recurso). A figura 4 evidencia a distribuição dos assuntos, tornando evidente que a 

inexistência de matéria controvertida que viabilize a transação é condição que pode ser 

considerada como inafastável pelos julgadores: 
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Figura 4 

 

 

Quanto às decisões que reformaram as sentenças de indeferimento homologação 

do acordo extrajudicial, pode-se observar os seguintes temas enfrentados: a) ausência de 

res dubia na transação extrajudicial (9 recursos); b) direitos indisponíveis (3 recursos); 

ausência de interesse na quitação restrita às parcelas do acordo73 (2 recursos). A figura 5 

traz a distribuição visual dos assuntos que foram objeto de provimento pelo Tribunal e 

embora seja observada a possibilidade de reforma da decisão no tocante à res dubia, o 

tema ainda suscita debate doutrinário, conquanto observou-se na pesquisa que a quase 

totalidade dos assuntos tratados nestes processos se referia a questões envolvendo 

rescisões contratuais e pagamento de verbas rescisórias. 

 

 

 

 
73 Cabe esclarecer que alguns juízes informam as partes previamente quanto ao entendimento sobre a 
extensão da cláusula de quitação que será outorgada em caso de homologação do acordo e indagam se estas 
pretendem prosseguir com o requerimento de homologação. Caso as partes insistam na homologação com 
a cláusula de quitação geral, há juízes que julgam improcedente o pedido de homologação, acarretando a 
interposição dos recursos pelas partes que se sentirem prejudicadas pelo ato. 
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Figura 5 

 

 Embora uma análise quantitativa possa apontar turmas ou desembargadores que 

mais proveram recursos e/ou que mais mantiveram as decisões, essa análise talvez não 

reflita de modo adequado a solução jurisdicional dada a cada caso concreto, razão porque 

optou-se não indicar o resultado das decisões por turma ou relatoria. 

3.4.  CONCLUSÕES DA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL 

A análise das decisões de primeira e segunda instância do TRT 2, ainda que de 

forma limitada, permite traçar algumas conclusões que se alinham ao estudo objeto deste 

trabalho e que permitirão o desenvolvimento daquilo que se pretende seja um manual de 

boas práticas para os profissionais do direito do trabalho. 

Relativamente aos obstáculos para a homologação do acordo extrajudicial 

classificados como vícios formais, verificou-se que estes podem ser agrupados em 

defeitos na formação do acordo extrajudicial por descumprimento dos requisitos 

constantes  nos artigos 855-B a 855-E, da CLT e defeitos de procedimento consistentes 

na não observância das recomendações exaradas pelo TRT 2 para o regular 

processamento do requerimento, presentes em comunicados e diretrizes do tribunal, 
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como, por exemplo, o Comunicado exarado pela Presidência e Corregedoria, em 16 de 

janeiro de 2018, que dispõe ser indispensável a habilitação nos autos de ambos os 

advogados para possibilitar o andamento processual74.  

Observou-se também processos extintos em decorrência da inobservância de 

normas processuais, como, por exemplo, a ausência de recolhimento antecipado das 

custas processuais nos termos do art. 88, do CPC75. 

A tabela a seguir segrega e resume a classificação proposta: 

Vícios Formais 

Defeitos na formação do acordo Defeitos de procedimento 

Advogado único representando ambas as 

partes 

Ausência de habilitação de um dos 

advogados no PJe 

Acordo realizado diretamente por 

herdeiros e não pelo espólio do empregado 

falecido no caso de menores 

(irregularidade de representação) 

Ausência de procuração a um dos 

advogados 

Ausência de advogado para uma das 

partes 

Ausência de recolhimento prévio das 

custas processuais 

Em relação aos vícios de natureza material, observou-se nos casos analisados que 

a ausência de res dubia, das concessões mútuas típicas de uma transação, foram 

certamente o fundamento mais utilizado para que o pedido de homologação do acordo 

extrajudicial fosse rejeitado.  

 
74 TRT 2. Homologação de Acordo Extrajudicial Exige Advogados das duas Partes Habilitados. 2018. 
Tribunal Superior do Trabalho. Disponível em: 
https://ww2.trt2.jus.br/noticias//noticias/noticia/news/homologacao-de-acordo-extrajudicial-exige-
advogados-das-duas-partes-
habilitados/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d0663
389b44910753fc0b88b536276a9. Acesso em: 12 dez. 2020. 
75 Art. 88. Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e 
rateadas entre os interessados. 
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A quase totalidade dos acordos que tiveram essa condição como impedimento à 

homologação tratavam de valores acordados a título de verbas rescisórias, direitos sobre 

os quais as decisões pautaram que não caberia a transação, sob o fundamento de que 

haveria a concessão de apenas uma das partes (no caso, do ex-empregado), configurando-

se renúncia de direitos com transação apenas de valores. 

Nada obstante, observou-se o provimento de acordos extrajudiciais, por parte do 

TRT 2, em procedimentos cuja homologação havia sido indeferida quanto a esse objeto 

(verbas rescisórias). 

 

Nas razões de reforma constantes dos acórdãos, os desembargadores justificaram 

que não havendo evidência de vício de vontade das partes acordantes e uma vez presentes 

os requisitos de validade do negócio jurídico (pessoa capaz, objeto lícito, possível e 

determinado), não haveria fundamento legal para impossibilitar a homologação da 

transação.  

 

No aspecto, de acordo com o resultado das decisões, os julgadores entenderam 

que o negócio jurídico se mostrava válido. Quanto ao tema em questão, vale destacar as 

ponderações lançadas por Giovane Brzostek e Marcelo Ricardo Leite: 

 

Como reflexão, deixamos o exemplo de uma situação comum no cotidiano do 
procedimento. O empregador, já em verdadeira bancarrota, encerra as 
atividades de sua empresa, despede todos os seus empregados e não paga as 
verbas resilitórias. Todavia, assume as dívidas pessoalmente e oferece o 
pagamento parcelado, com a garantia de cláusula penal de 50% ou até 100%. 
O empregado, sabendo da real condição financeira do empregador, aceita o 
parcelamento, acompanhado da multa do art. 477, §8º, da CLT, declarando em 
audiência a relação de amizade e cooperação com o empregador durante tantos 
anos. 
Ainda que a questão possa gerar muitas divergências, entendemos ser possível 
a homologação do acordo. O litígio é evidente, em face do próprio 
inadimplemento e insegurança pessoal dos interessados. No tocante às 
concessões, o empregador assume a dívida sem contestações futuras, se 
compromete ao adimplemento de cláusula penal e constitui contra si título 
executivo judicial, mas recebe quitação e procede ao pagamento parcelado do 
débito negociado. O empregado, de outro lado, aceita o parcelamento do valor 
negociado, mas recebe parte considerável do que entendia devida, fica com a 
proteção da cláusula penal e com a garantia da formação de um título judicial, 
executável imediatamente, sem o longo caminho da jurisdição contenciosa. No 
caso, não verificamos qualquer hipótese de invalidade e, diante das 
circunstâncias do caso concreto, também se identifica o equilíbrio entre as 
perdas e ganhos resultantes da negociação.76 

 
76 BRZOSTEK, Giovane; LEITE, Marcelo Ricardo. Homologação de Acordos Extrajudiciais 
Trabalhistas (HOTREX). São Paulo: LTr, 2019. p. 21-22. 
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Esse entendimento está longe de ser pacífico, o que justifica ser significativo o 

número de decisões que entendem pela inexistência de res dubia nesta hipótese. Como 

pontua Guilherme Feliciano Guimarães: 

 

São frequentes na Justiça do Trabalho os “acordos” que envolvem apenas 
verbas resilitórias (saldo salarial, aviso prévio indenizado, férias e décimo 
terceiro proporcionais, indenização de 40% sobre o FGTS e guias para 
movimentação de FGTS e percepção de seguro-desemprego), que muitas vezes 
são parceladas e experimentam deságios. Não raramente, sequer há 
controvérsia quanto à existência desses créditos (i.e., a empresa reclamada 
admite a dispensa imotivada e a inadimplência rescisória); mas o acordo é 
proposto, aceito e homologado em vista das supostas dificuldades econômico-
financeiras da empresa e das necessidades imediatas do trabalhador. Nessas 
hipóteses não há, a rigor, “transação” na acepção do art. 841 do NCC 
(MARTINS, 2011:71), porque não há res dúbia e nem tampouco concessão 
por parte do ex-empregador, que apenas paga o que confessadamente deve (ou 
até menos que isso).77 

 

Embora o autor não discorresse sobre as situações colocadas nas homologações 

de transação extrajudicial, denota-se pelo entendimento esposado de que nas hipóteses de 

mero pagamento de verbas rescisórias não há a compreensão de que exista a transação, o 

que levaria ao indeferimento das homologações. 

Por outro lado, observou-se em algumas decisões analisadas a afirmação de que a 

solução a ser dada não poderia ser diferente daquela que ocorre em audiências de 

jurisdição contenciosa, quando há celebração de acordo já na audiência inaugural, antes 

de instaurado o litígio. 

No tocante à extensão da cláusula de quitação, a taxa de reforma das decisões dos 

recursos interpostos ao tribunal demonstra que talvez exista um excesso na diretriz do 

NUPEMEC-JT2 quanto à determinação para que os CEJUSCs não homologuem os 

acordos com cláusula de quitação geral, limitando a quitação às parcelas constantes do 

acordo submetido à homologação.  

Para além de retirar a independência do magistrado na aplicação do direito 

conforme determina o art. 35, inciso I, da LOMAN78, o elevado índice de reforma das 

 
77 FELICIANO, Guilherme Guimarães. Curso Crítico de Direito do Trabalho: Teoria Geral do Direito 
do Trabalho. São Paulo, Saraiva: 2013. p. 260. 
78 Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979.  
Art. 35 - São deveres do magistrado: 
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decisões encontrado na análise demonstra uma tendência existente nas turmas do tribunal 

em se reconhecer a validade da cláusula de quitação geral.  

Assim, a manutenção das diretrizes do NUPEMEC-JT2 para os CEJUSCs poderá 

vir a representar, ao longo dos anos, um desnecessário incremento no número de recursos 

a serem distribuídos às turmas do Regional. 

3.5. A POSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO GERAL 

Dentre as conclusões alcançadas pela pesquisa empírico-jurisprudencial uma das 

mais importantes se refere ao questionamento principal deste trabalho: é válida a cláusula 

de quitação geral em transação extrajudicial que verse sobre direitos trabalhistas? 

Ao longo deste trabalho verificou-se que há possibilidade de transação dos 

direitos trabalhistas conquanto estes não estejam relacionados àqueles considerados de 

indisponibilidade absoluta e desde que respeitadas as concessões recíprocas que devem 

permear a própria natureza do negócio jurídico.  

Sabe-se, entretanto, que em relação à cláusula de quitação, há grande resistência 

por parte de magistrados para reconhecer a sua validade. Uma das justificativas 

formuladas na doutrina quanto à impossibilidade de quitação geral no acordo extrajudicial 

se assenta na disposição constitucional acerca do livre acesso à justiça (CF/88, art. 5º, 

inciso XXV), o que se revelou inconsistente visto que esse dilema se resolve pela própria 

submissão do acordo extrajudicial à homologação na Justiça do Trabalho79. 

De outro lado, a grande maioria dos indeferimentos relacionados à cláusula de 

quitação geral versa sobre a suposta limitação contida no artigo 843, do Código Civil, que 

assim dispõe: “Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se 

transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.” 

De acordo com o dispositivo legal acima, alguns80 sustentam a impossibilidade de 

que a cláusula de quitação abranja direitos que não tenham sido expressamente 

 
I - Cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de 
ofício; 
79 Sobre essa questão, vide os comentários no subcapítulo 2.1 deste trabalho.  
80 Como visto no Capítulo 2, a diretriz 11 do NUPEMEC-JT2 estabelece, em seu item 11, inciso II, que a 
transação deve ser interpretada de forma restrita, com supedâneo no art. 843, do CPC.  
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consignados no acordo extrajudicial, porque o acordo deveria ser interpretado de forma 

limitada.  

Mas é exatamente este fato (limitação) que obriga a homologação da cláusula tal 

como submetida pelas partes, porque representa a integralidade do ajuste pactuado pelos 

transatores. A interferência no conteúdo da cláusula, alterando a sua extensão para que se 

limite ao objeto descrito no acordo, revela indesejável manifestação do judiciário na livre 

disposição das partes.  

Em uma das decisões analisadas na pesquisa empírico-jurisprudencial deste 

trabalho, ao reformar a decisão que havia consignado que a quitação dada à transação 

estaria limitada ao objeto transacionado, assim consignaram os julgadores: 

ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PELA EXTINTA RELAÇÃO 
JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. INDEVIDA. A realização de 
acordo espontâneo entre as partes deve ser estimulada e interpretada como o 
verdadeiro caminho para a pacificação social tão almejada por todo o Poder 
Judiciário. De se ver que o juízo não tem o poder de alterar os termos do 
acordo, pois este é um ato de vontade das partes, podendo apenas, de forma 
fundamentada, negar-se à homologação. É dizer: ou homologa ou não 
homologa. Não lhe cabe homologar parcialmente. E não lhe cabe porque no 
caso de homologação parcial haverá uma indevida interferência na vontade das 
partes, com alteração substancial do pactuado.81 

A interpretação restritiva consignada no art. 843 do CC não é senão das cláusulas 

ajustadas pelas partes no tocante àquilo que restar nelas consignado e não se mostra 

juridicamente possível interpretar o dispositivo como se este fosse uma permissão para 

justificar a intromissão do judiciário na autonomia da vontade destas. 

Em recente decisão sobre o tema, a 5ª Turma do TST, em acórdão da lavra do 

Exmo. Ministro Douglas Alencar Rodrigues82, assim se manifestou sobre a validade da 

cláusula de quitação geral em sede de autocomposição submetida à homologação judicial: 

No entanto, inexistindo qualquer ressalva, observados os requisitos legais (CC, 
art. 104) e não havendo vício capaz de anular o negócio jurídico (CC, arts. 138 
a 166), segundo a análise judicial que se pode processar inclusive com 
designação de audiência específica (CLT, art. 855-D), a transação há de ser 
homologada nos exatos termos em que celebrada, não competindo à Justiça do 
Trabalho inserir, de ofício, condição não desejada pelos próprios interessados 
e que se situa no âmbito exclusivo da autonomia da vontade – expressão do 

 
81 SÃO PAULO. Tribunal Regional do Trabalho 2. PROCESSO nº 1001033-86.2018.5.02.0069 (RO). 
82 RECIFE. Tribunal Regional do Trabalho 6. Publicação nº 0000596-19.2018.5.06.0015. Elton Rocha 
Correia. Banco Santander Brasil S.A. Recife, PE, 05 de maio de 2020. 15ª Vara do Trabalho do Recife. 
Disponível em: https://pje.trt6.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00005961920185060015. 
Acesso em: 19 jul. 2020. 
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valor dignidade humana no campo da teoria geral dos contratos (CF, art, 1º, 
III, c/c os arts. 840 a 850 do CC). 
Definitivamente, a análise judicial há de ficar circunscrita à verificação dos 
requisitos de validade do negócio jurídico – agente capaz; objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei 
(CC, art. 104), não havendo espaço para a interdição da autonomia da vontade 
dos interessados transatores. 
(...) 
A lei não deixou margem para que o Judiciário, fazendo as vezes dos 
acordantes, questionasse as rubricas transacionadas, as contrapartidas 
recíprocas ou as condições para plena quitação, sob pena de se conferir ao 
procedimento voluntário o caráter de litígio, o qual foi intencionalmente 
evitado pelos interessados ao apresentarem o acordo extrajudicial para 
homologação. 

A modificação da extensão da cláusula de quitação pelo magistrado trabalhista 

possui efeitos indesejados: à parte que lhe favorecia, que provavelmente não realizaria a 

transação sem a condição; e ao judiciário, porque mais recursos acabarão sendo 

interpostos, especialmente após os reiterados posicionamentos do TST acerca da 

legalidade da cláusula de quitação geral.  

Não se retira, do magistrado, a autonomia própria da função jurisdicional de 

recusar a homologação do acordo extrajudicial a ele submetido. Desde que a decisão seja 

devidamente fundamentada, o magistrado detém o poder de se opor à homologação – 

desde que seja por completo.  

Deixar de homologar uma das cláusulas, modificando sua redação original não se 

mostra possível no âmbito da transação extrajudicial, por ser indesejável interferência na 

autonomia da vontade das partes, desprestigiando o instrumento de pacificação de 

conflitos no âmbito das relações de trabalho. 

Por fim, cabe mencionar que o próprio STF já se pronunciou quanto à validade da 

transação extrajudicial com quitação do contrato de trabalho ao julgar a Tese 15283 

 
83 EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA 
INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo 
que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como 
quitação de toda e qualquer parcela decorrente de 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 



64 
 

mencionada no Capítulo 2 deste trabalho, oportunidade em que entendeu pela validade 

desta. Não admitir a possibilidade de quitação geral a um acordo submetido à 

homologação na Justiça do Trabalho é descontruir o entendimento que vem sendo trilhado 

pela Corte Superior. 

Portanto, desde que a transação tenha sido formalizada de acordo com os 

requisitos de validade verificados ao longo deste trabalho, notadamente quanto aos 

direitos transacionados, existência da controvérsia (res dubia) e contrapartidas 

(concessões recíprocas), respeitadas as condições de validade do negócio jurídico (art. 

104, CC), não há óbice para que seja conferida a quitação geral, ampla e irrestrita, nas 

hipóteses em que o contrato de trabalho já se encontra extinto, tal como é feito nas 

conciliações alcançadas nos litígios. 

  

 
a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa 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 do mero desligamento 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. 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 dispensa 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”. BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº RE 590415. Relator: Ministro Relator Roberto 
Barroso. Santa Catarina, SC, 30 de abril de 2015. Repercussão Geral - Mérito. Santa Catarina, 29 maio 
2015. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur306627/false. Acesso em: 23 nov. 
2020.  
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4. GUIDELINE PARA ELABORAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL 

Os guidelines84 constituem-se em diretrizes, cujas principais características 

envolvem a flexibilidade e a adaptação a diversas hipóteses de aplicação, de modo que os 

guidelines podem ser apropriados para orientar a interpretação do caso concreto na maior 

parte das situações que são propostas, possibilitando, inclusive, a adequação 

individualizada para determinada circunstância.   

Um guideline no âmbito jurídico busca identificar todas as opções disponíveis 

para cobrir a elaboração de um documento legal, estimando as consequências possíveis 

em razão das diferentes opções que possam ser adotadas pelo operador do direito no caso 

concreto, determinando, assim, um processo mais desejável a ser aplicado na ocorrência 

de uma generalidade de situações.  

Em outras palavras, o guideline pode ser interpretado como parâmetro genérico, 

um roteiro ou mesmo um check-list que possa ser utilizado para diversas situações, em 

detrimento da necessidade de construção de um arcabouço decisório caso-a-caso. 

Em razão de suas características, os guidelines possibilitam ao operador do direito 

a adoção de condutas diferentes daquelas inicialmente esperadas ou propostas em seu 

conteúdo, uma vez que sua função é a disponibilização de diretrizes e não 

necessariamente a padronização das ações. 

A elaboração de um guideline pressupõe o conhecimento dos potenciais 

resultados que uma determinada ação venha a produzir na realidade prática, isto é, implica 

que aquele que concebe tais orientações seja capaz de identificar os resultados mais 

importantes ou mais recorrentes relacionados com determinadas ações, tornando, assim, 

o espaço de ocorrência de fatores mais previsível e aumentando a segurança jurídica nas 

tomadas de decisão entre os envolvidos.  

O mapeamento das soluções é fator determinante para que as diretrizes ratificadas 

no guideline sejam aquelas que se demonstrem as mais aderentes possíveis para a 

 
84 Guideline é uma palavra de origem anglo-saxã, cuja melhor tradução aponta para diretriz. Entende-se por 
guideline um conjunto de ações ou de informações sobre um determinado assunto que servem para instruir 
as pessoas em como algo deve ser feito. Como indica o Dicionário Cambridge Online, por guideline 
compreende-se: “information intended to advise people on how something should be done or what 
something should be” DICTIONARY, Cambridge. Guideline: meaning. 2020. Disponível em: 
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/guideline. Acesso em: 28 jul. 2020. 
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finalidade almejada. Na prática, o guideline deve se revelar um instrumento útil para que 

aquele que o consultar possa executar determinada ação com clareza dos resultados a 

serem alcançados, assim como eventuais ajustes que devam ser feitos e até mesmo 

potenciais impactos negativos que deverá esclarecer aos envolvidos.   

Para longe de determinar como deveria ser o instrumento do acordo extrajudicial, 

haja vista que as peculiaridades individualizadoras de cada acordo são certamente uma 

das características mais importantes para que esse efetivamente represente os anseios de 

cada um dos envolvidos, houve uma preocupação propiciar um auxílio para o 

fortalecimento dos instrumentos que compõem o acordo extrajudicial em âmbito 

trabalhista, entendendo que um guideline de elaboração dos acordos extrajudiciais é uma 

ferramenta bastante útil para consolidar a governança trabalhista nas empresas e 

possibilitar maior segurança jurídica aos empregados quando da negociação de seus 

direitos. 

O guideline de elaboração de acordo extrajudicial, apresentado como produto 

desse trabalho de pesquisa em sede de mestrado profissional, expressa a percepção quanto 

à necessidade dos operadores do direito do trabalho, notoriamente os patronos das 

empresas e dos empregados, em encontrar um modelo de instrumento mais adequado para 

materializar os termos consensualizados entre os envolvidos no acordo extrajudicial e 

observar procedimentos para a formalização do ajuste perante a Justiça do Trabalho.  

Assim, o guideline de elaboração de acordo extrajudicial tem como finalidade 

apresentar um modelo de orientação da concretização dos termos do acordo extrajudicial, 

concedendo-lhe a eficácia necessária para afastar o questionamento judicial e, 

consequentemente, potencializar a possibilidade de homologação desse acordo 

extrajudicial.  

A construção desse modelo fundamenta-se na experiência prática atrelado ao 

conhecimento adquirido pela pesquisa empírico-jurisprudencial realizada neste trabalho, 

aportando elementos cuja adoção já demonstrou serem importantes na concretização de 

um acordo extrajudicial sólido e igualmente relevante para os envolvidos.  

Nesse sentido, o guideline de acordo extrajudicial apresentará os principais 

elementos que os patronos dos empregadores e dos empregados devem considerar na 

elaboração do documento final de consensualização, além de apresentar as orientações 
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fundamentais para que esse instrumento reflita um instrumento passível de trazer uma 

decisão estabilizada quanto aos conflitos trabalhistas resolvidos no decurso do acordo.  

Será, portanto, um guia prático de realização de acordos extrajudiciais em âmbito 

trabalhista, por meio da apresentação de requisitos comentados e justificados, amparados 

na realidade cotidiana das questões trabalhistas carreadas aos acordos extrajudiciais.    

Não se espera – e tampouco seria possível, esgotar todas as possibilidades que o 

universo das relações de trabalho apresenta em termos de direitos. As relações de trabalho 

são demasiadamente complexas para que todas possam estar contempladas em um 

guideline.  

No entanto, espera-se cobrir a grande maioria das situações oriundas das relações 

de trabalho – sejam estas regidas ou não pela CLT, de modo a possibilitar a utilização 

deste instrumento como um guia aos advogados, em especial para aqueles que não estão 

familiarizados com as nuances do instituto da transação. 

4.1. REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS PELOS ADVOGADOS NA 

ELABORAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL 

Embora o art. 855-B, da CLT, disponha que o processo de homologação se inicia 

por meio de petição conjunta, o acordo extrajudicial, sendo negócio jurídico, antecede a 

fase do processo de homologação e sugere-se seja formalizado por um instrumento 

particular, dada a sua natureza de contrato85. A petição conjunta prevista no artigo 855-

B, da CLT, seria apenas o instrumento judicial, a ação por meio da qual o acordo é 

submetido à homologação. 

Observou-se, ao longo da pesquisa empírico-jurisprudencial realizada no TRT 2, 

que os interessados se utilizam da estrutura da petição judicial para apresentar a transação 

extrajudicial para homologação, sendo esta aceita sem qualquer tipo de ressalva até 

mesmo em observância ao princípio da informalidade que rege o processo do trabalho.  

 No entanto, ao utilizarem a estrutura de uma petição judicial, as partes não podem 

descuidar do fato de que uma petição de acordo judicial não se assemelha ao documento 

 
85 A transação extrajudicial está prevista no Capítulo XIX, do Título VI – Das Várias Espécies de Contrato, 
do Código Civil brasileiro. É, portanto, uma modalidade de contrato e deve assim observar os requisitos 
legais deste para a sua elaboração. 
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de transação extrajudicial. Isso porque o primeiro é realizado no âmbito de um litígio, 

onde, no mínimo, já existe a controvérsia colocada na petição inicial e onde um pouco do 

contexto da relação entre trabalhador e empregador foi introduzido e é de conhecimento 

do magistrado.  

Assim, é importante que o instrumento onde estará refletido o acordo 

extrajudicial, seja este sob a forma de petição ou não, contenha os elementos que 

evidenciem os pontos de conflito e aonde reside a transação alcançada pelas partes, bem 

como os efeitos produzidos e que se pretende sejam homologados pela justiça. 

Como restou observado ao longo da pesquisa realizada, cujos resultados foram 

comentados ao longo do Capítulo 3, a inabilidade ao elaborar o acordo extrajudicial, 

muitas vezes dificultou a aceitação do requerimento de homologação, trazendo 

morosidade ao processo, embora a boa vontade dos magistrados em superar os obstáculos 

se mostrasse presente. 

A seguir serão tratados todos os elementos que devem constar no acordo 

extrajudicial, desde o preâmbulo até o requerimento de homologação, destacando-se que 

seja sob a forma de instrumento, seja sob a forma de petição, a presença destes será 

imprescindível para que a homologação da transação seja potencialmente alcançada. 

4.1.1. CABEÇALHO E QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

O acordo extrajudicial se inicia com o cabeçalho, onde consta o nome do 

instrumento jurídico. Aqui pouco importa o nomen iuris a ser adotado, muito embora 

deva guardar correlação com o conteúdo do documento, como a boa prática sugere.  

Enquanto alguns preferem indicar “Instrumento Particular de Transação 

Extrajudicial”, outros adotam simplesmente “Acordo Extrajudicial”. Outras 

nomenclaturas que podem ser utilizadas são “Instrumento Particular de Acordo 

Extrajudicial”, “Transação Extrajudicial e outras avenças”, “Termo de Acordo 

Extrajudicial”, dentre outros. 

Imediatamente após a indicação da nomenclatura do documento, segue-se a 

qualificação das partes transatoras, que normalmente são os partícipes da relação de 

trabalho: (i) trabalhador, (ii) empresa, (iii) terceiro interessado, (iv) sindicato, (v) 

responsável subsidiário, etc.. 
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É importante que a qualificação dos transatores já contenha os elementos que 

serão necessários para o cadastrado do requerimento no sistema PJe, da Justiça do 

Trabalho, que exige:  

Da pessoa física: nome completo, CPF, estado civil, escolaridade, profissão, país 

de nascimento, documento de identificação com indicação do órgão expedidor e data de 

expedição, endereço completo e, se possível, meios de contato (que pode ser e-mail ou 

telefone). 

Da pessoa jurídica: razão social, CNPJ, endereço completo e meios de contato. 

4.1.2. MOTIVAÇÃO DO ACORDO (RES DUBIA E CONCESSÕES 

RECÍPROCAS) 

O acordo extrajudicial pressupõe a existência de uma res dubia, que precisa ser 

evidenciada como requisito de validade da transação, mesmo que a lei não consigne essa 

condição. E a condição não precisaria estar disposta em lei porque se uma das partes 

entender que não há um direito passível de transação, não há motivos para a celebração 

de um acordo.  

Valton Dória Pessoa destaca “que a res dúbia caracterizada pela incerteza ou 

dúvida acerca do direito pretendido decorre da falta de convicção do sujeito ou mesmo 

pela dificuldade de prová-lo em Juízo.86” 

A res dubia não é simplesmente a dúvida sobre a existência ou não de um direito, 

que por um técnico, um magistrado ou um advogado fosse de fácil identificação. A res 

dubia reside no direito que ainda não foi comprovado, que pode vir a ser objeto de uma 

ação judicial por meio da qual venha ser comprovado e declarado. 

E a incerteza não existe somente ao término da relação de emprego. Pela própria 

natureza da relação de emprego (trato sucessivo), durante a vigência do contrato de 

trabalho existe a possibilidade de utilização do acordo extrajudicial para promover 

alterações contratuais que possam vir a ser objeto de controvérsia futura ou mesmo sobre 

direitos que pudessem até então ser controvertidos, mas que o empregador decidiu sobre 

 
86 PESSOA, Valton Dória. Transação Extrajudicial nas Relações Individuais do Trabalho. São Paulo: 
LTr. 2003. p. 76. 
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estes transacionar a fim de prevenir futuros litígios, baixando provisões e evitando 

contingências futuras. 

Para exemplificar as questões acima, um dos primeiros acordos extrajudiciais que 

mereceu divulgação na imprensa nacional foi homologado pelo TRT 4 (Rio Grande do 

Sul). Por meio da transação, a trabalhadora acordou com o empregador a redução de sua 

jornada de trabalho de 44 horas semanais para 30 horas semanais, com redução 

proporcional do salário87.  

Não fosse a homologação formalizada em juízo, sempre haveria o risco de que a 

redução da jornada e salário viesse a ser objeto de questionamento judicial, o que 

potencialmente inibiria o acordo por parte da empresa, já que estaria exposta ao risco 

futuro. Pelo lado da trabalhadora, o acordo foi a forma encontrada para viabilizar a 

permanência de seu vínculo laboral, já que não teria mais disponibilidade de tempo para 

prosseguir com o regime de trabalho de 44 horas semanais. O acordo extrajudicial 

formulado em tais condições foi uma ferramenta de pacificação social e de prevenção de 

litígio. 

Outro exemplo se dá no caso de quitação de parcela contratual que, até 

determinado momento, tinha natureza controvertida. Uma empresa, após algumas 

decisões contrárias na Justiça do Trabalho, procede a uma auditoria interna para verificar 

a existência dos comprovantes de entregas de EPIs neutralizadores de ruídos e constata 

que durante determinado período não há prova documental suficiente.  

Considerando os diferentes posicionamentos jurisprudenciais sobre a 

possibilidade de realização da prova do uso dos EPIs e de sua eficácia, a empresa decide 

realizar um acordo extrajudicial com seus empregados para quitar o adicional de 

insalubridade do período descoberto. No exemplo formulado, há a prevenção do litígio 

futuro por meio do acordo extrajudicial, como também se encontra presente a incerteza 

do direito, já que dependeria de apreciação de provas pela Justiça do Trabalho. 

 
87 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional do Trabalho 4. Decisão nº Id 750f72e - Sentença. Andreia 
Humbert de Oliveira. UNIMED Porto Alegre - Cooperativa Médica LTDA. Porto Alegre, RS, 15 de 
dezembro de 2017. 5ª Vara Do Trabalho De Porto Alegre. Disponível em: 
https://pje.trt4.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/0021904-35.2017.5.04.0005. Acesso em: 15 
jul. 2020. 
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Inúmeras são as possibilidades de manejo do acordo extrajudicial na vigência dos 

contratos de trabalho, sem que a transação verse sobre direitos indisponíveis. 

Superada a questão da res dubia, emerge o segundo elemento da transação, que 

deve ser resultado de concessões recíprocas das partes (art. 840, CC). Como advertem 

Giovane Brzostek e Marcelo Ricardo Leite88: 

Um acordo que envolva mera renúncia de direitos, sem qualquer contrapartida 

de um dos envolvidos, não atende aos requisitos legais – art. 840 do CC e art. 

444 da CLT. Não há necessidade de real equivalência econômica entre as 

obrigações, mas não pode haver prática de renúncia pura e simples, nem 

hipóteses que não atendam ao equilíbrio contratual razoável. 

  Toda a descrição sobre os elementos do acordo, a res dubia e as concessões 

recíprocas, podem vir sob a forma de “considerandos”, que visam contextualizar as 

circunstâncias nas quais um contrato foi firmado e que se mostram extremamente 

relevantes ao entendimento de seu conteúdo. Como adverte Paulo Muanis do Amaral 

Rocha: 

Como hipótese tem-se o fato de que os “considerandos” de um contrato servem 
para mostrar o que efetivamente uniu as partes e o que as levou a se obrigarem 
reciprocamente e, especificamente, quais foram os reais interesses para a 
formação daquele determinado vínculo contratual, pois no momento em que 
as partes, de comum acordo, resolvem firmar compromissos (deveres e direito) 
é necessário que sejam demonstrados no instrumento contratual o que 
efetivamente levou aquelas partes a contratarem e qual o espírito da 
contratação. O mecanismo que se pode utilizar para tanto são os 
“considerandos”. O tema é importante porque, ao estabelecer os 
“considerandos” de um contrato, as partes têm a oportunidade de 
delimitar/demonstrar qual foi o real envolvimento que elas tiveram, quais suas 
reais intenções, aonde querem chegar com esta contratação e, o mais 
importante de todos, qual a affectio que levou as partes a contratarem – ou seja, 
qual foi a real declaração de vontade, expressa e manifestada livremente por 
quem quer contratar e o que, finalmente, as uniu.89 

Os “considerandos” assumem especial função na interpretação do conteúdo de um 

contrato por parte de um terceiro, como se verifica na hipótese da homologação do acordo 

extrajudicial em juízo. Na observação de Karla de Souza Escobar Coachman: 

 
88 BRZOSTEK, Giovane; LEITE, Marcelo Ricardo. Homologação de Acordos Extrajudiciais 
Trabalhistas (HOTREX). São Paulo: LTr, 2019. p. 20. 
89ROCHA, Paulo Muanis do Amaral. CONSIDERANDOS: sua importância nos contratos civis 
brasileiros. Belo Horizonte: RKL Escritório de Advocacia, 2017. Disponível em: 
http://www.rkladvocacia.com/considerandos-sua-importancia-nos-contratos-civis-
brasileiros/#:~:text=O%20tema%20%C3%A9%20importante%20porque,que%20levou%20as%20partes
%20a. Acesso em: 26 jul. 2020. 
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Eventualmente, se o contrato chegar à via judicial para exame, esse capítulo 
preambular também auxiliará o juiz na concreção das cláusulas gerais [143] 
face às disposições literais do contrato. Caso o advogado tenha exercido sua 
função instrumentalizadora (vide item 4.3 acima) ao redigir tais 
"considerandos", o trabalho de concreção do magistrado será facilitado e o 
interesse das partes preservado.90 

Para o acordo extrajudicial trabalhista, espera-se que os “considerandos” 

contenham os motivos que levaram os interessados a alcançar o acordo extrajudicial, 

trazendo um histórico da relação, os conflitos que existiam e foram dirimidos e as 

premissas sobre as quais a transação foi realizada. 

Esses “considerandos” podem se iniciar pela data de início da relação mantida 

entre os transatores e sugere-se contenham as seguintes informações: 

i) objeto da prestação de serviços, função e último salário, bem como a data da 

rescisão contratual e do pagamento das verbas rescisórias (se cabível);  

ii) motivos que levaram ao conflito trabalhista;  

iii) exposição da dúvida sobre o objeto da negociação (res dubia);  

iv) histórico da negociação;  

v) premissas obedecidas pelas partes para obterem o acordo (concessões 

recíprocas);  

vi) outras informações que sejam relevantes para contextualizar a transação.  

4.1.3.  OBJETO DO ACORDO 

Uma vez que as razões do acordo extrajudicial estejam colocadas pelos 

transatores, a próxima condição a ser refletida no instrumento de transação é o objeto, 

que pode ser apenas um ou vários direitos, desde que sejam relativamente (in)disponíveis 

ou sobre estes recaiam a res dúbia, consoante superado no Capítulo 3. Não há 

possibilidade de que a transação seja um valor desvinculado de um objeto. 

 
90 COACHMAN, Karla de Souza Escobar. Boa-fé objetiva e função social dos contratos aplicadas à 
negociação e redação de instrumentos jurídicos paritários. São Paulo: Jus.Com.Br, 2011. Disponível 
em: https://jus.com.br/artigos/18643/boa-fe-objetiva-e-funcao-social-dos-contratos-aplicadas-a-
negociacao-e-redacao-de-instrumentos-juridicos-paritarios/4. Acesso em: 26 jul. 2020. 



73 
 

Talvez este seja o item do acordo extrajudicial que traga menor dificuldade de 

operacionalização, visto que a indicação do objeto do acordo e seus respectivos valores 

já é de domínio dos advogados na redação dos acordos judiciais.  

O objeto do acordo deve estar individualizado, assim como definida a sua natureza 

jurídica para efeitos previdenciários e fiscais. No aspecto, é importante destacar que 

embora não se trate de um acordo para encerrar um litígio, a homologação do acordo 

extrajudicial está atrelada ao comando contido no art. 832, §3º da CLT91, que exige, para 

além da discriminação, a definição do responsável pelos recolhimentos, que recai 

normalmente para a empresa em função da obrigação legal de retenção.  

Adicionalmente, o objeto também pode refletir uma obrigação de fazer ou não-

fazer, como se observa nos acordos de não-competição, em que o trabalhador assume uma 

obrigação negativa, consistente em não trabalhar em uma empresa concorrente. Já em 

relação à obrigação de fazer, esta pode ser verificada pela entrega de um documento, 

anotação de determinada condição na CTPS ou implantação em folha de pagamento de 

determinado pagamento. 

Alguns juízes não admitem que a transação envolva movimentação da conta 

vinculada do FGTS ou recebimento do benefício do seguro desemprego por meio de 

alvará a ser expedido pela Secretaria da Vara do Trabalho.  

O fundamento utilizado para o indeferimento é o de que tais direitos não devem 

ser objeto de transação porque são assegurados ao trabalhador, sendo obrigação do 

empregador o fornecimento dos meios para que o empregado tenha acesso aos seus 

direitos. Essa é, inclusive, a recomendação contida nas Diretrizes do NUPEMEC-JT 2 

como visto no Capítulo 2.  

Portanto, caso o objeto da transação contenha tais condições, recomendável que 

sejam explicitados os motivos pelos quais se justifica a intervenção estatal. 

 
91 Art. 832. Da decisão deverão constar o nome das partes, o resumo do pedido e da defesa, a apreciação 
das provas, os fundamentos da decisão e a respectiva conclusão. 
(...) 
§ 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. 
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Definidos objeto e natureza jurídica, a forma como se dará o pagamento ou o 

cumprimento da obrigação, bem como os prazos para efetivação, as partes transatoras 

deverão consignar a cláusula penal que deverá incidir em caso de descumprimento do 

acordo, bem como o prazo para comprovação dos recolhimentos fiscais e previdenciários 

nos autos do processo. 

Relativamente aos honorários de advogado ou assistenciais, a depender de a parte 

estar assistida pelo sindicato de sua categoria profissional, não há impedimento legal de 

que seja acordado que parte do valor da transação venha a ser destinado para pagamento 

dos honorários de advogado da parte transatora, ou mesmo que se fixem honorários de 

advogado como uma das condições do acordo, embora usualmente cada parte arque com 

os honorários de seu advogado diante da inexistência de sucumbência. 

4.1.4. QUITAÇÃO 

A cláusula de quitação deve refletir, necessariamente, a disposição que foi 

acordada entre os transatores. Pode ser ampla, geral e irrestrita ou limitada à 

determinada(s) parcela(s), com efeitos também limitados no tempo, a depender de cada 

caso concreto. 

4.1.5.  PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS 

Aplicam-se as custas processuais as mesmas regras da ação judicial, devendo estas 

serem calculadas à razão de 2% (dois por cento) do valor do acordo extrajudicial, 

observadas as regras do artigo 789, inciso 1º e §3º, da CLT92, que admitem o rateio e 

indicam o teto de recolhimento. 

No entanto, as custas devem ser recolhidas de imediato e, conquanto não seja 

possível, na Justiça do Trabalho, serem antecipadas antes da distribuição do processo, 

recomenda-se que tão logo o requerimento de homologação seja distribuído, as partes 

 
92 Art. 789.  Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, nas ações e procedimentos de 
competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no 
exercício da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2% 
(dois por cento), observado o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de 
quatro vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, e serão calculadas: 
I – quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor; 
(...) 
§ 3º. Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convencionado, o pagamento das custas caberá 
em partes iguais aos litigantes.    
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peticionem requerendo prazo para comprovação de seu recolhimento, para evitar decisões 

de extinção do processo, sem resolução de mérito, pela ausência de seu recolhimento. 

Verificou-se, na análise dos processos na pesquisa empírico-jurisprudencial, a ocorrência 

de extinção de processos pela ausência de recolhimento antecipado das custas 

processuais. 

Com relação ao rateio ou recolhimento integral, recomenda-se que essas 

condições sejam fixadas no instrumento de transação extrajudicial. 

4.1.6. OBRIGAÇÕES RELACIONADAS AO REQUERIMENTO DE 

HOMOLOGAÇÃO 

Uma vez que os transatores tenham acordado a obrigação de submeter o acordo 

extrajudicial à homologação na Justiça do Trabalho, mostrou-se importante que a 

condição esteja adequadamente refletida no acordo, qual será o procedimento e prazo a 

serem observados para a distribuição eletrônica do pedido e demais responsabilidades e 

obrigações. 

Isso porque considerando as restrições do Sistema PJe, que não admite a 

intervenção conjunta dos advogados dos transatores de forma simultânea, apenas uma das 

partes envolvidas poderá ficar responsável pela distribuição do requerimento, enquanto a 

outra assume a obrigação de ingressar nos autos para habilitar-se tão logo a distribuição 

seja realizada. 

A fim de evitar novas discussões ao deparar-se com a situação concreta da 

distribuição, observou-se ser importante que essas definições sejam feitas de forma prévia 

e constem como cláusulas do acordo, de modo a se tornar possível a exigência de sua 

implementação, já que a cláusula penal incidirá pelo descumprimento de quaisquer 

condições do acordo pactuado e não apenas em relação ao não pagamento ou atraso na 

quitação dos valores. 

4.1.7. FINALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO 

O acordo extrajudicial deve ser assinado pelas partes transatoras e seus 

advogados, sendo recomendado que estes possuam instrumento de mandato com poderes 

específicos de representação, que deverão ser anexados ao acordo a fim de evitar 

questionamentos futuros sobre vícios de disposição de vontade. 
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4.1.8. DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS 
 

Embora não exista qualquer obrigação legal, verificou-se ser importante que 

documentos comprobatórios da relação mantida entre as partes e que também se 

referissem à controvérsia fossem anexados à transação, para viabilizar ao magistrado o 

exercício do controle jurisdicional que lhe compete. 

Assim, em se tratando de um contrato de trabalho rescindido, mostrou-se 

adequado anexar aos autos todo o histórico da rescisão contratual do trabalhador, com a 

evidência de adimplemento tempestivo das verbas rescisórias e entrega dos documentos 

necessários à habilitação no seguro desemprego e para o levantamento dos valores 

depositados a título de FGTS, especialmente quando se pretende que o magistrado 

homologue um acordo com cláusula de quitação geral.  

Não se pode pretender que o juiz homologue um acordo às escuras, sem que tenha 

certeza de que houve o adimplemento dos direitos previstos na legislação. Para além dos 

documentos de representação processual e da quitação da rescisão contratual, recomenda-

se a juntada de outros cuja análise seja necessária para entendimento da controvérsia sobre 

a qual versa a transação extrajudicial. 

4.1.9. REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO A SER DIRIGIDO À JUSTIÇA 
DO TRABALHO 

Finalizado o instrumento de transação extrajudicial, inicia-se a fase prevista no 

art. 855-B, da CLT, que estabelece que o requerimento de homologação deve ser 

formulado em conjunto pelas partes transatoras. Trata-se, em verdade, de um 

requerimento simples, assinado pelos advogados das duas partes, mas distribuído apenas 

por um deles, já que o Sistema PJe não possibilita a assinatura conjunta do requerimento. 

O advogado que não distribuiu o pedido de homologação deve proceder a sua 

habilitação nos autos em momento posterior, com o intuito de cumprir a exigência legal 

acerca da distribuição conjunta do requerimento. Basta, para tanto, requerer a sua 

habilitação no procedimento com o uso de sua certificação digital e por simples petição, 

já que a sua procuração já deverá estar anexada no momento da distribuição do 

requerimento. 
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A petição por meio da qual se requer a homologação do acordo extrajudicial não 

pode estabelecer outras obrigações que não aquelas contempladas no próprio instrumento. 

Trata-se, pois, de um requerimento bastante simples, em que as partes transatoras 

apresentam o acordo ao Poder Judiciário.  

Ainda no tocante ao requerimento de homologação, tão logo seja feita a 

distribuição do pedido, recomenda-se à parte responsável pelo recolhimento das custas 

processuais que peticione nos autos informando que comprovará o recolhimento dentro 

de certo prazo, o qual sugere-se não seja além de 5 (cinco) dias, com o intuito de evitar a 

extinção do processo. Sendo obrigação de ambas as partes em caso de rateio, recomenda-

se que ambas de logo promovam os seus respectivos requerimentos. 

Por fim, a petição do requerimento de homologação deverá ter um valor atribuído 

à causa, que é o conteúdo econômico objeto da transação extrajudicial. Na distribuição, a 

inicial deverá ser instruída com o acordo extrajudicial, os documentos de representação e 

demais documentos que auxiliem o magistrado na compreensão da transação colocada e 

que possam facilitar a rápida prestação jurisdicional. 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como escopo verificar a validade da pactuação da 

cláusula de quitação geral nas transações extrajudiciais submetidas à novel disciplina da 

homologação extrajudicial na Justiça do Trabalho, em razão das decisões contrárias que 

estavam sendo observadas notadamente no âmbito do TRT 2, em face das diretrizes 

exaradas pelo NUPEMEC-JT2 aplicáveis aos CEJUSCs do regional.  

A intenção, ao final, para além de verificar a possibilidade de tal pactuação, era a 

de estabelecer um guideline com boas práticas a serem observadas pelos operadores do 

direito do trabalho, contendo sugestões ou recomendações sobre a forma de elaboração 

das transações extrajudiciais, com o intuito de favorecer a homologação dos acordos, 

outorgando-lhes a eficácia de instrumento consensual de pacificação social. 

Para tanto, voltou-se ao passado hodierno com o intuito de rememorar os motivos 

pelos quais o mais recente meio extrajudicial de solução de conflitos na esfera da Justiça 

do Trabalho – as CCPs, não teriam obtido êxito, identificando as razões pelas estas quase 

desapareceram com o intuito de verificar se estes poderiam se repetir no processo de 

jurisdição voluntária.  

Também foi feita a análise do processo de jurisdição voluntária como inovação 

trazida pela Lei nº 13.467/2017 na esteira da valorização dos meios consensuais de 

solução de conflitos, havendo a possibilidade de que ocorra uma valorização das CCPs 

como locais de autocomposição, retomando a relevância da representação paritária na 

resolução dos conflitos do trabalho tal como recomenda a OIT. 

Viu-se que o processo de jurisdição voluntária trabalhista, ainda quanto às 

transações realizadas na vigência do contrato de trabalho, desde que respeitados os 

requisitos legais para a validade do negócio jurídico, não contrariam os princípios da 

igualdade, da ordem jurídica justa e do devido processo legal. 

Quanto aos incentivos para o uso da autocomposição e do requerimento de 

homologação judicial, analisou-se a Resolução nº 125, do CNJ, que excluiu a Justiça do 

Trabalho do seu campo de aplicação no ano de 2016, e a Resolução nº 174/2016, do CSJT, 

que embora normatize o funcionamento dos NUPEMECs e CEJUSCs na Justiça do 

Trabalho, não trata dos meios consensuais de solução de conflitos com a mesma 
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amplitude tratada pela Resolução do CNJ, já que regula, apenas, no âmbito dos conflitos 

individuais, as conciliações e mediações realizadas nos processos judiciais em tramitação 

nos tribunais. 

A ausência de uma política judiciária sobre os meios consensuais de solução de 

conflitos direcionada para a Justiça do Trabalho, por parte do CNJ, pode servir de fomento 

para aumentar a fragilidade sobre o assunto no meio jurídico trabalhista, autorizando que 

tribunais criem diretrizes no vazio legislativo, estabelecendo regras não previstas na 

legislação, direcionando atuação de juízes e interferindo na livre disposição das partes, 

ferindo, em última instância, um dos princípios cardeais que deveriam zelar – a dignidade 

da pessoa humana.  

As diretrizes estabelecidas pelo NUPEMEC-JT2, voltadas para as homologações 

de transação extrajudiciais a serem observadas pelos CEJUSCs do TRT 2 acabam por 

estabelecer parâmetros não previstos em lei, criando obstáculos às partes que submetem 

seus acordos extrajudiciais para homologação. Não obstante as diretrizes serem apenas 

recomendações, na prática são observadas sem qualquer tipo de ressalva pelos 

magistrados e, embora a justificativa para a sua elaboração esteja voltada às boas práticas, 

na verdade algumas limitam a autonomia da vontade dos transatores, criando um 

ambiente de instabilidade no manejo do instrumento jurídico.  

O trabalho prosseguiu com a análise da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, 

segregando-os em direitos de indisponibilidade absoluta e relativa. Os direitos de 

indisponibilidade absoluta seriam aqueles sobre os quais não é possível qualquer tipo de 

disposição pelo titular, por se tratarem de direitos que são de interesse da coletividade. 

Seriam os direitos ao reconhecimento da relação de emprego (anotação da CTPS), os 

previstos na CF/88 e os direitos à saúde e segurança no trabalho. Não sem razão esse rol 

de direitos consta no art. 611-B, da CLT, como direitos defesos à negociação coletiva. 

Revelou-se importante analisar a indisponibilidade dos direitos trabalhistas 

segundo as figuras jurídicas da transação e da renúncia. Isso porque ainda que se esteja 

diante de direitos trabalhistas cuja indisponibilidade seja apenas relativa, a renúncia de 

direitos não é admitida por grande parte da doutrina. Mas em se tratando do negócio 

jurídico da transação, a questão da indisponibilidade perde tenacidade, podendo ser 
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admitida ainda que se trate de um direito, em tese e a depender do caso concreto colocado, 

absolutamente indisponível.  

Foi identificado, ademais, que a própria Lei nº 13.467/2017, cuidou de incluir no 

próprio processo de jurisdição voluntária mecanismos aptos e válidos para prevenir as 

fraudes e controlar os desvios de finalidade, de modo que não se justificam as limitações 

impostas por diretrizes quando a própria lei contém medidas para evitar o abuso na 

utilização do instrumento. 

O trabalho trouxe uma pesquisa empírico-jurisprudencial com o intuito de avaliar 

as decisões judiciais quanto aos requerimentos de homologação submetidos à primeira 

instância nas varas do trabalho do TRT 2, em razão das diretrizes dadas aos CEJUSCs do 

Regional, bem como em função da discricionariedade dos juízes em remeter os autos dos 

processos de jurisdição voluntária aos CEJUSCs.  

Por meio da pesquisa buscou-se confirmar quais os motivos que conduzem às 

improcedências dos pedidos de homologação e os entendimentos manifestados sobre as 

cláusulas de quitação geral existentes nos acordos extrajudiciais quando os requerimentos 

de homologação são acolhidos.  

A pesquisa também envolveu uma segunda etapa, na segunda instância do TRT 2, 

quando foram coletadas informações sobre os recursos interpostos das decisões que 

indeferiram os pedidos de homologação ou que os deferiram parcialmente. 

Foram analisadas 96 decisões de primeira instância e 97 decisões de segunda 

instância, de um total de 200 processos consultados ao todo na pesquisa jurisprudencial. 

Pode-se concluir, como anteriormente mencionado, que não obstante as diretrizes para os 

CEJUSCs serem meras recomendações, estas são cumpridas e observadas integralmente 

pelos magistrados, não tendo sido observado requerimento que tenha sido homologado 

no Centro em que a cláusula de quitação geral tenha sido mantida.   

Verificou-se que em relação às improcedências, os motivos que levaram os juízes 

a indeferirem a homologação das transações consistem em vícios materiais e vícios 

formais. Enquanto os vícios formais se relacionam aos defeitos na formação do acordo 

(mesmo advogado representando as partes, ausência de advogado para uma das partes ou 

irregularidade de representação do espólio) ou defeitos de procedimento (ausência de 
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habilitação de um dos advogados no PJe, ausência de procuração a um dos advogados, 

ausência de recolhimento prévio das custas processuais), os vícios de natureza material 

eram quase que totalmente relacionados à ausência de res dubia, havendo ainda casos de 

indisponibilidade absoluta de direitos e incompetência material da Justiça do Trabalho. 

Em relação à análise dos julgamentos em segunda instância, pode-se concluir que 

em relação à extensão da cláusula de quitação, a taxa de reforma das decisões dos recursos 

interpostos ao tribunal evidencia uma possível existência de excesso na diretriz 11 do 

NUPEMEC-JT2 quanto à determinação para que os CEJUSCs não homologuem os 

acordos com cláusula de quitação geral, o que pode sugerir uma revisão das diretrizes 

pelo órgão,  não só em razão do direcionamento apontado pela jurisprudência, mas 

principalmente para reduzir a instabilidade no meio jurídico gerada por essas 

recomendações. 

No tocante às boas práticas, a solução que seguirá perpassa, por um lado, pela 

atuação dos profissionais do Direito e a busca pela melhor solução para as controvérsias 

que não seja por meio de uma ação judicial.  

A alteração do comportamento litigioso para o conciliador demanda a necessidade 

de aprimoramento dos profissionais que já atuam e que não tiveram essa formação durante 

o curso de bacharelado, o que pode ser obtido por meio de cursos, palestras e 

treinamentos, promovidos por entidades privadas, com ou sem a participação do 

Judiciário. Para os futuros profissionais, a mudança já ocorre na própria formação 

acadêmica, diante da atualização promovida nas disciplinas obrigatórias do curso de 

direito93. 

Em relação à Justiça do Trabalho, é necessário buscar outras formas de coibir o 

abuso na utilização do instituto por aqueles que desejam promover fraudes, sem que isso 

importe em cercear o direito de trabalhadores e empregadores em buscar a homologação 

das transações extrajudiciais por meio de diretrizes que acabam invadindo a seara da 

autonomia privada das partes transatoras, gerando vulnerabilidades no uso do instrumento 

 
93 BRASIL. Constituição (2018). Resolução nº 5, de 18 de dezembro de 2018. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito e dá outras providências. Resolução Nº 5, de 
17 de Dezembro de 2018. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 18 dez. 2018. Órgão: Ministério da 
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que deveria ser prestigiado como meio de valorização do princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Para que todos os obstáculos sejam superados, é preciso que os advogados, para 

além do conhecimento sobre o direito material de seus constituintes, possuam bom 

manejo da técnica de redação dos instrumentos de transação, de forma a fazer com que 

os espectros da utilização dos meios consensuais para solução dos conflitos trabalhistas 

sejam dissipados, obtendo-se a homologação judicial do acordo obtido e que se constitui 

a livre manifestação de vontade das partes transatoras. 

Ao final, o guideline elaborado buscou trazer os elementos que são de 

conhecimento doutrinário conjugados com aqueles que foram observados ao longo da 

pesquisa empírico-jurisprudencial, indicando os itens que devem constar na elaboração 

do instrumento de transação extrajudicial para que este tenha maiores chances de vir a ser 

homologado judicialmente. 

Com a elaboração destas recomendações, espera sejam consolidados os caminhos 

da via consensual homologada na Justiça do Trabalho, reduzindo o número de recursos 

de decisões que recusam ou homologam transações de forma parcial, para trazer a 

efetividade do acordo extrajudicial e a segurança jurídica almejada pelos partícipes da 

relação de trabalho, visando, ao fim, estimular o uso do acordo extrajudicial como 

mecanismo efetivo de pacificação social. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Pesquisa realizada na primeira instância 

1000068-94.2019.5.02.0030 Improcedente 

1001173-85.2019.5.02.0037 Extinto sem resolução de mérito 

1000117-13.2019.5.02.0491 Acordo homologado com quitação geral 

1000054-92.2019.5.02.0036 Acordo homologado com quitação geral 

1000193-38.2019.5.02.0232 Acordo homologado com quitação parcial 

1000315-83.2019.5.02.0383 Acordo homologado com quitação parcial 

1000340-64.2019.5.02.0232 Acordo homologado com quitação parcial 

1000345-13.2019.5.02.0030 Improcedente 

1000404-55.2018.5.02.0088 Acordo homologado com quitação parcial 

1000448-14.2018.5.02.0011 Acordo homologado com quitação parcial 

1000464-47.2019.5.02.0232 Acordo homologado com quitação parcial 

1000516-46.2019.5.02.0231 Acordo homologado com quitação parcial 

1000593-92.2018.5.02.0036 Improcedente 

1000596-07.2019.5.02.0232 Acordo homologado com quitação parcial 

1000606-91.2018.5.02.0036 Acordo homologado com quitação geral 

1000623-87.2019.5.02.0232 Acordo homologado com quitação parcial 

1000658-59.2019.5.02.0034 Acordo homologado com quitação parcial 

1000732-84.2019.5.02.0076 Improcedente 

1000750-65.2019.5.02.0057 Acordo homologado com quitação geral 

1000757-87.2019.5.02.0241 Extinto sem resolução de mérito 

1000151-25.2020.5.02.0241 Acordo homologado com quitação parcial 

1000766-54.2019.5.02.0013 Acordo homologado com quitação parcial 

1000782-70.2018.5.02.0036 Acordo homologado com quitação geral 

1000823-14.2019.5.02.0291 Acordo homologado com quitação parcial 

1000833-44.2019.5.02.0037 Improcedente  

1000837-05.2019.5.02.0030 Improcedente  

1000843-05.2019.5.02.0291 Acordo homologado com quitação geral 

1000866-24.2019.5.02.0008 Improcedente  

1000914-80.2019.5.02.0008 Improcedente  

1000932-52.2019.5.02.0089 Acordo homologado com quitação geral 
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1000976-72.2019.5.02.0606 Improcedente  

1000988-41.2019.5.02.0718 Improcedente  

1001004-88.2019.5.02.0008 Improcedente  

1001011-50.2019.5.02.0018 Improcedente  

1001017-21.2019.5.02.0030 Acordo homologado com quitação geral 

1001043-47.2019.5.02.0053 Improcedente  

1001082-85.2019.5.02.0007 Improcedente  

1001086-32.2019.5.02.0037 Improcedente  

1001091-14.2019.5.02.0018 Improcedente  

1001092-78.2019.5.02.0606 Improcedente  

1001094-64.2018.5.02.0030 Improcedente  

1001098-06.2019.5.02.0018 Improcedente  

1001100-37.2019.5.02.0030 Improcedente  

1001160-26.2019.5.02.0057 Acordo homologado com quitação geral 

1001173-43.2018.5.02.0030 Improcedente  

1001190-61.2018.5.02.0036 Acordo homologado com quitação geral 

1001211-37.2019.5.02.0057 Acordo homologado com quitação geral 

1001234-80.2019.5.02.0057 Acordo homologado com quitação geral 

1001281-54.2018.5.02.0036 Acordo homologado com quitação geral 

1001393-24.2019.5.02.0089 Acordo homologado com quitação geral 

1001401-02.2019.5.02.0606 Improcedente  

1001405-39.2019.5.02.0606 Improcedente  

1001408-91.2019.5.02.0606 Improcedente  

1001414-98.2019.5.02.0606 Improcedente  

1001463-42.2019.5.02.0606 Improcedente  

1001548-28.2019.5.02.0606 Improcedente  

1001581-18.2019.5.02.0606 Improcedente  

1000922-44.2019.5.02.0077 Extinto sem resolução de mérito 

1000984-84.2019.5.02.0077 Extinto sem resolução de mérito 

1000285-58.2019.5.02.0315 Acordo homologado com quitação geral 

1001083-80.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001085-50.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001234-46.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001375-65.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 
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1001065-59.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001071-66.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001079-43.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001125-32.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001219-77.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001078-58.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001504-70.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001479-57.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001475-20.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001505-55.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001510-77.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001519-39.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1001655-09.2018.5.02.0024 Improcedente 

1000904-42.2019.5.02.0491 Acordo homologado com quitação geral 

1001115-85.2019.5.02.0521 Acordo homologado com quitação geral 

1000892-69.2018.5.02.0036 Acordo homologado com quitação geral 

1000702-65.2019.5.02.0491 Acordo homologado com quitação geral 

1000713-94.2019.5.02.0491 Acordo homologado com quitação geral 

1000478-89.2019.5.02.0051 Acordo homologado com quitação parcial 

1001057-79.2019.5.02.0037 Improcedente 

1001125-72.2019.5.02.0055 Improcedente 

1001049-43.2019.5.02.0089 Improcedente 

1000885-34.2019.5.02.0718 Improcedente 

1001181-08.2019.5.02.0055 Acordo homologado com quitação parcial 

1001183-75.2019.5.02.0055 Acordo homologado com quitação geral 

1000879-14.2018.5.02.0281 Acordo homologado com quitação geral 

1001242-58.2019.5.02.0089 Improcedente 

1000472-08.2019.5.02.0011 Acordo homologado com quitação parcial 

1000482-98.2019.5.02.0028 Acordo homologado com quitação parcial 

1000520-59.2019.5.02.0045 Acordo homologado com quitação parcial 

1000537-80.2019.5.02.0050 Acordo homologado com quitação parcial 

1000584-24.2019.5.02.0060 Acordo homologado com quitação parcial 
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ANEXO II 

Pesquisa realizada na segunda instância 
Processo Matéria Decisão 

1001357-06.2018.5.02.0060 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1003069-70.2017.5.02.0511 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001226-80.2018.5.02.0076 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001006-07.2018.5.02.0004 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001704-08.2019.5.02.0059 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1000819-05.2019.5.02.0314 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1000711-62.2019.5.02.0059 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000533-06.2019.5.02.0709 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001587-52.2018.5.02.0382 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001095-03.2019.5.02.0034 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001159-44.2019.5.02.0056 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001098-10.2019.5.02.0049 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1000883-70.2019.5.02.0037 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1000618-38.2019.5.02.0047 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001142-70.2019.5.02.0003 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000061-17.2020.5.02.0047 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001183-90.2019.5.02.0050 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000138-78.2018.5.02.0311 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001168-78.2018.5.02.0205 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001619-14.2018.5.02.0073 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001274-93.2019.5.02.0079 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001105-62.2019.5.02.0029 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001230-90.2019.5.02.0009 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001426-93.2018.5.02.0074 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000581-89.2019.5.02.0603 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001092-47.2019.5.02.0002 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001448-28.2018.5.02.0018 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1000302-52.2018.5.02.0017 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001129-65.2018.5.02.0081 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1001704-98.2019.5.02.0029 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001559-84.2018.5.02.0382 homologação com quitação parcial Decisão reformada 
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1001076-40.2019.5.02.0052 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001296-47.2018.5.02.0028 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1001621-47.2019.5.02.0461 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001122-27.2019.5.02.0085 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1001345-35.2018.5.02.0078 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1000123-13.2019.5.02.0073 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001639-85.2019.5.02.0035 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001206-09.2018.5.02.0038 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001469-51.2018.5.02.0067 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001101-73.2019.5.02.0013 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1000700-14.2019.5.02.0033 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000809-20.2018.5.02.0047 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000116-24.2019.5.02.0072 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001088-80.2019.5.02.0205 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001512-84.2018.5.02.0714 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000443-47.2019.5.02.0046 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1001072-43.2019.5.02.0071 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1000626-36.2018.5.02.0019 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001834-21.2019.5.02.0601 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001357-86.2019.5.02.0701 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1001077-98.2019.5.02.0060 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1000676-43.2019.5.02.0014 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001101-92.2019.5.02.0039 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001519-78.2019.5.02.0023 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001176-44.2018.5.02.0047 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000419-70.2018.5.02.0008 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1000280-57.2018.5.02.0481 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001173-47.2019.5.02.0082 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001459-96.2019.5.02.0317 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1000252-97.2018.5.02.0252 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001134-92.2019.5.02.0068 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1000268-48.2019.5.02.0080 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000673-63.2019.5.02.0087 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1000373-50.2019.5.02.0007 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 
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1001035-26.2018.5.02.0467 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000466-14.2019.5.02.0039 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1001223-44.2019.5.02.0027 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001098-59.2019.5.02.0065 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001586-63.2018.5.02.0060 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1000568-46.2018.5.02.0241 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001074-28.2019.5.02.0066 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1000584-81.2019.5.02.0720 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000262-20.2019.5.02.0087 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001100-29.2019.5.02.0065 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001586-67.2018.5.02.0382 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001944-40.2019.5.02.0271 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001518-91.2018.5.02.0035 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001628-60.2019.5.02.0066 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001107-56.2019.5.02.0021 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1002190-04.2019.5.02.0605 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001033-86.2018.5.02.0069 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1002205-37.2017.5.02.0089 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001502-30.2019.5.02.0609 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000531-03.2019.5.02.0041 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1001642-57.2018.5.02.0073 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001663-21.2018.5.02.0271 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1000656-44.2020.5.02.0361 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1001374-11.2018.5.02.0038 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001184-51.2019.5.02.0058 homologação com quitação parcial Decisão mantida 

1001466-22.2018.5.02.0027 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1000326-51.2019.5.02.0080 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1000705-75.2019.5.02.0311 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

1000561-55.2019.5.02.0003 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001644-05.2018.5.02.0242 homologação com quitação parcial Decisão reformada 

1001230-15.2019.5.02.0034 improcedente o pedido de homologação Decisão reformada 

1000039-44.2018.5.02.0203 improcedente o pedido de homologação Decisão mantida 

 
 


