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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Identificação
PROCESSO nº 0020743-69.2019.5.04.0732 (ROT)
RECORRENTE: PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., 

RECORRIDO: PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., 

RELATOR: ALEXANDRE CORREA DA CRUZ

EMENTA

RECURSO ORDINÁRIO CONJUNTO DAS PARTES.

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. Entendimento do Relator de que a pretensão

de homologação de acordo extrajudicial em que se propõe a quitação geral relativa ao contrato de

trabalho configura inegável prejuízo ao trabalhador, por caracterizar a renúncia de direitos básicos,

afetando, em especial, o direito fundamental do indivíduo ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88),

ou seja, de buscar a tutela jurisdicional de eventuais questões sobre as quais surjam controvérsia. O

empregado figura como parte vulnerável diante do empregador, o qual detém melhores meios de apurar a

real satisfação da integralidade dos direitos daquele ao longo do período contratual. O acordo

extrajudicial, medida que inicialmente aparentaria como favorável ao empregado em virtude do rápido

recebimento da quantia proposta, impediria o ajuizamento de demanda na hipótese de constatação

posterior de insatisfação integral de seus direitos. A cláusula de quitação geral e irrestrita caracteriza

objeto não lícito, pois ofende noções básicas do Direito do Trabalho como ramo protetivo, destacando-se

o Princípio da Indisponibilidade, além de contrariar diretamente a garantia constitucional do Direito de

Ação. Posicionamento do Relator, portanto, pela extinção do processo, de ofício, sem resolução do

mérito, por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos

termos dos artigos 485, IV, c/c 142 (este aplicado por analogia), ambos do CPC. Prevalência no

Colegiado, em sua atual composição, todavia, da orientação de que a decisão proferida na Origem, no

sentido da parcial homologação do ajuste celebrado pelas partes, merece ser confirmada em seus exatos

termos. Negado provimento a ambos os apelos, vencido integralmente o entendimento do Relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.
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ACORDAM os Magistrados integrantes da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª

Região: por maioria, vencido o entendimento do Relator, negar provimento ao recurso ordinário da

reclamada. Por maioria, vencido o posicionamento do Relator, negar provimento ao recurso

ordinário do reclamante.

Intime-se.

Porto Alegre, 18 de dezembro de 2019 (quarta-feira).

RELATÓRIO

Inconformados com a homologação parcial do acordo extrajudicial apresentado (ID 6a13e47), as partes

apelam de forma conjunta.

Conforme razões de ID 5407f46, buscam a homologação do acordo nos exatos termos ajustados, com a

outorga ampla e geral do contrato de trabalho extinto, ou sua não homologação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA E DO AUTOR.

AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL.

AMPLITUDE DA QUITAÇÃO.

As partes apelam de forma conjunta, buscando a homologação do acordo extrajudicial firmado,

invocando o artigo 855-B da CLT reformada. Criticam a decisão recorrida ao ter homologado o acordo

de forma restrita às parcelas e valores atribuídos, deixando de conferir a quitação total do contrato de

trabalho extinto. Invocam a cláusula 11 da minuta, segundo a qual as partes dariam "quitação plena, rasa

e geral, reciprocamente outorgada entre os transigentes, quanto às obrigações aqui assumidas e ao

extinto contrato de trabalho, dando-se por quitado todos os deveres e obrigações decorrentes da relação

" ( ). Invocam a OJ 132 da SDI-II do TST e precedentes de outros Tribunaisde emprego mantida sic

Regionais. Referem que "a segurança que se pretende não se dá somente para a empresa, mas também
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para o empregado que, em caso de descumprimento, pode se beneficiar da execução da indenização

", também asseverando que o valorpretendida com a mesma efetividade dos demais títulos executivos

definido, R$ 26.608,80, mostra-se razoável. Prosseguindo, alegam que a conciliação foi pactuada em

observância ao artigo 840 do Código Civil, ausentes vícios de vontade. Requerem a homologação do

acordo nos exatos termos ajustados. Dizem que, não deferida a homologação integral, nos termos da

cláusula 10 do instrumento, caberia a exclusão da homologação parcial, pois sem efeitos (ID 5407f46).

O Magistrado prolator da sentença homologa parcialmente o acordo de forma limitada às parcelas e

valores a elas atribuídos, ressalvada a cláusula da quitação (ID 6a13e47).

A Lei nº 13.467/2017 inseriu o Capítulo III-A do Título X, o qual trata do processo de jurisdição

voluntária para homologação de acordo extrajudicial. Os artigos 855-B a 855-E estabelecem:

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

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

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

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

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

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

Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito
em julgado da decisão que negar a homologação do acordo.

Como tem se interpretado, o art. 855-B da CLT traz uma faculdade ao Julgador, não estando obrigado a

homologar a transação pretendida. Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:

AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DA
OBRIGATORIEDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ. A homologação de acordo de
que trata o art. 855-B da CLT, acrescido pela Lei 13.467/2017, é faculdade do juiz, que
analisará o acordo e proferirá sentença, devidamente fundamentada, segundo o artigo
855-D da CLT

. (TRT da 4ª Região, 3ª Turma, 0020140-77.2018.5.04.0005 RO, em 04/07/2018, Juiz
Convocado Luís Carlos Pinto Gastal).

AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DA
OBRIGATORIEDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZ. A homologação de acordo de
que trata o art. 855-B da CLT, acrescido pela Lei 13.467/2017, é faculdade do juiz, que
analisará o acordo e proferirá sentença, devidamente fundamentada, segundo o artigo
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855-D da CLT. A homologação de acordo extrajudicial somente poderá ocorrer, se não
houver renúncia de direitos pelo empregado e oferecer efetivamente a concessão de
vantagens a ele. (TRT da 4ª Região, 8ª Turma, 0020218-83.2018.5.04.0001 RO, em 14/11
/2018, Desembargador Marcos Fagundes Salomão).

ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO
MAGISTRADO. O processo de homologação de acordo extrajudicial tem início por
petição conjunta do trabalhador e do empregador, sendo obrigatória a representação
das partes por advogado, que não poderá ser comum a ambos, devendo o acordo ser
analisado pelo Julgador que, após designar audiência se entender necessário, proferirá
sentença homologando ou não o ajuste. Caso em que há evidência de prejuízo ao
trabalhador, sendo inviável a homologação extrajudicial do acordo nos termos
apresentados. (TRT da 4ª Região, 4ª Turma, 0021934-22.2017.5.04.0021 RO, em 21/02
/2019, Desembargador João Paulo Lucena).

Para este Relator, a pretensão de homologação de acordo extrajudicial em que se propõe a quitação geral

relativa ao contrato de trabalho configura inegável prejuízo ao trabalhador, por caracterizar a renúncia de

direitos básicos, afetando, em especial, o direito fundamental do indivíduo ao acesso à justiça (artigo 5º,

XXXV, da CF/88), ou seja, de buscar a tutela jurisdicional de eventuais questões sobre as quais surjam

controvérsia. Também verifica-se violação, pelos termos em que apresentado o acordo, ao previsto no

artigo 477, § 2º, da CLT e ao o princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas.

Nesse momento, faço menção à lição de Maurício Godinho Delgado:

D) Princípio da Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas - O presente princípio é
projeção do anterior, referente à imperatividade das regras trabalhistas. Ele traduz a
inviabilidade técnico-jurídica de poder o empregado despojar-se, por sua simples
manifestação de vontade, das vantagens e proteções que lhe asseguram a ordem jurídica
e o contrato.

A indisponibilidade inata aos direitos trabalhistas constitui-se talvez no veículo principal
utilizado pelo Direito do Trabalho para tentar igualizar, no plano jurídico, a assincronia
clássica existente entre os sujeitos da relação socioeconômica de emprego. O aparente
contingenciamento da liberdade obreira que resultaria da observância desse princípio
desponta, na verdade, como o instrumento hábil a assegurar efetiva liberdade no
contexto da relação empregatícia: é que aquele contingenciamento atenua ao sujeito
individual obreiro a inevitável restrição de vontade que naturalmente tem perante o
sujeito coletivo empresarial.

É comum à doutrina valer-se da expressão irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas
para enunciar o presente princípio. Seu conteúdo é o mesmo já exposto, apenas
adotando-se diferente epíteto. Contudo, a expressão irrenunciabilidade não parece
adequada a revelar a amplitude do princípio enfocado. Renúncia é ato unilateral, como
se sabe. Ora, o princípio examinado vai além do simples ato unilateral, interferindo
também nos atos bilaterais de disposição de direitos (transação, portanto). Para a ordem
justrabalhista, não serão válidas quer a renúncia, quer a transação que importe

.objetivamente em prejuízo ao trabalhador

(DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho / Mauricio Godinho
Delgado. - 17. ed. rev. atual. e a,pl.. - São Paulo : LTr, 2018, p. 235 - Grifo atual).
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No caso, o acordo nem mesmo discrimina as parcelas salariais objeto de conciliação extrajudicial,

havendo menção a "  [empregado] um valor financeiro adicional, como forma de indenizar o segundo pela

rescisão de seu contrato de trabalho, valorizar o atendimento, de forma regular, completa e tempestiva,

 [empregadora]de todas as suas obrigações enquanto empregado da primeira transigente , além de dar

por cumpridas todas as obrigações decorrentes do referido contrato de trabalho (...) e pela assunção do

" (ID b3f112e - Pág. 2-3).compromisso de confidencialidade aqui ajustado

Se a conciliação diz respeito a essa suposta indenização (que nem mesmo representa parcela prevista na

Lei, decorrendo, na realidade, da liberalidade do ex-empregador, não havendo necessidade de ser

homologada em Juízo), não é razoável que a quitação seja geral e irrestrita quanto a todo e eventual

direito, inclusive salarial, decorrente do contrato de trabalho (neste caso, o vínculo teve duração superior

a 20 anos - D 85d99ee - Pág. 1). Como o dever de sigilo e de corretamente desempenhar o serviço para o

qual admitido são obrigações oriundas do contrato de trabalho, cuja infração pode justificar a ruptura do

vínculo por justa causa, nos termos das alíneas "e" e "g" do artigo 482 da CLT, se o empregador decide,

além do salário, retribuir seu empregado com "prêmio" (aqui chamado de indenização adicional) no

momento da cessação contratual, isso, como já salientado, é feito por mera liberalidade, e não há

qualquer fundamento para sua homologação judicial. A homologação apenas se justifica pela cláusula de

quitação geral e irrestrita. Não por menos, as partes condicionaram a validade do instrumento à sua

homologação integral, conforme previsto na cláusula 10 do acordo.

É evidente que a conclusão do argumento presente no acordo não é consequência lógica das premissas,

pois a "retribuição" oferecida pelo bom trabalho prestado e pelo dever de confidencialidade em nada se

relaciona com a quitação geral e irrestrita. O silogismo formulado no acordo pode ser assim

esquematizado : [a] todo empregado deve guardar sigilo sobre as informações a que teve acesso na

empresa e prestar bons serviços; [b] este empregado guardou sigilo durante o contrato e prestou bons

serviços; [c] empregado que atende ao dever de sigilo e presta bom serviço deve ganhar uma indenização

adicional; [d] quem ganha indenização adicional abre mão do Direito de Ação. A argumentação, além de

logicamente inválida, é totalmente incompatível com as noções protetivas básicas do Direito do Trabalho.

Prosseguindo, tenho que permitir a homologação de acordos extrajudiciais inespecíficos e com eficácia

liberatória geral, implicaria reconhecer o direito da parte empregadora de compra do Direito de Ação do

empregado, garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição. Se isso é

aceitável, para cada rescisão contratual assistida perante os Sindicatos, será formalizado acordo

extrajudicial em valores aleatórios prevendo quitação geral e irrestrita dos contratos de trabalho para

homologação em Juízo. No aspecto, chamo atenção à existência de outros feitos dispondo sobre questão

idêntica envolvendo a mesma reclamada.
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Deve-se frisar que o empregado figura como parte vulnerável diante do empregador, o qual detém

melhores meios de apurar a real satisfação da integralidade dos direitos daquele ao longo do contrato. Ou

seja, o cenário de negociação entre as partes, fora do âmbito processual, é marcado por um desequilíbrio

capaz de suscitar à parte vulnerável eventuais prejuízos. Afinal, caso se homologasse o acordo

extrajudicial, medida que inicialmente aparentaria como favorável ao empregado em virtude do rápido

recebimento da quantia proposta, a constatação posterior de insatisfação integral de seus direitos,

podendo consubstanciar quantia substancialmente superior à acordada, não poderia ser levada ao

Judiciário.

Não se está a negar possibilidade de acordos extrajudiciais serem homologados em Juízo, todavia, os

dispositivos trazidos pela Lei 13.467/2017 no Capítulo III-A do Título X da CLT têm vigência desde que

lidos conforme a Constituição da República, especialmente de acordo com o citado artigo 5º, inciso

XXXV, o que não se compatibiliza com a formulação de acordos com cláusula de quitação genérica.

A questão também deve ser analisada conforme os artigos 104 e seguintes do Código Civil. A validade

do negócio jurídico pressupõe a existência de objeto lícito, licitude que, conforme entendo, não se adequa

com a outorga de quitação geral e irrestrita de direitos trabalhistas, de regra, como antes visto,

indisponíveis. A transação elaborada pelas partes ofende noções básicas do Direito do Trabalho como

ramo protetivo, destacando-se o Princípio da Indisponibilidade, além de contrariar diretamente a garantia

constitucional do Direito de Ação. A ofensa a princípios também insere-se na avaliação da legalidade do

objeto. Considero ilício, pois, o objeto do acordo apresentado.

Tratando-se de tentativa de homologação de negócio jurídico com objeto não lícito, necessária a extinção

do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, c/c o artigo 142 (este aplicado por

analogia), ambos do CPC.

Diante do exposto, de ofício, extingo o processo, sem resolução do mérito, por falta de pressupostos de

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos artigos 485, IV, c/c 142

(este aplicado por analogia), ambos do CPC.

II. PREQUESTIONAMENTO.

Tenho por prequestionados todos os dispositivos legais, constitucionais e Súmulas invocados pelos

recorrentes, ainda que não expressamente mencionados, nos termos do que consta da Orientação

Jurisprudencial 118 da SDI-1 do TST e da Súmula 297, III, do TST.
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ALEXANDRE CORREA DA CRUZ

Relator

VOTOS

DESEMBARGADORA MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO:

Peço vênia para divergir parcialmente do voto condutor, como segue:

Primeiramente, ressalto que acompanho o voto em relação ao entendimento de que "a pretensão de

homologação de acordo extrajudicial em que se propõe a quitação geral relativa ao contrato de trabalho

configura inegável prejuízo ao trabalhador, por caracterizar a renúncia de direitos básicos, afetando, em

especial, o direito fundamental do indivíduo ao acesso à justiça (artigo 5º, XXXV, da CF/88), ou seja, de

buscar a tutela jurisdicional de eventuais questões sobre as quais surjam controvérsia."

No entanto, entendo não ser o caso de não homologação do acordo, mas sim, de homologação parcial,

com ressalva quanto à amplitude da quitação, tal como decidido pelo MM. Juízo de origem. Do

contrário, com a não homologação do acordo, o trabalhador nada receberá, enquanto que a homologação

parcial definida na origem, com quitação limitada às parcelas e valores discriminados no acordo, permite

que ele receba o valor pactuado, sem que seja verificado qualquer prejuízo.

Nesse sentido, cito o Enunciado n. 1 do Grupo 9 - Temas Diversos de Processo do Trabalho - do

Simpósio realizado pela Escola Judicial do TRT-15, intitulado Reforma Trabalhista e Justiça do

Trabalho: desafios e perspectivas:

1) ACORDO EXTRAJUDICIAL. Homologação de pagamento de verbas trabalhistas. É
possível a homologação de acordo extrajudicial, dado o interesse jurídico, a qual deve
ser procedida por oitiva das partes, sendo recomendável a instalação de audiência. O
Juiz não pode repactuar ou alterar o conteúdo apresentado pelas partes, embora possa
indicar obstáculos a sua homologação. É ato livre de convencimento motivado do Juiz a
decisão sobre homologação ou não do acordo apresentado. Quitação decorrente da
homologação abrange apenas os valores referentes aos títulos indicados, não tendo
abrangência genérica, dado tratar-se de decorrência do ato de homologação do Juiz da

 (grifei)causa.

Na mesma linha, cito os seguintes precedentes deste E. TRT4:

RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
As partes têm autonomia para dispor os termos em que pretendem conciliar seus
interesses. Para chegar ao acordo, admite-se que as partes façam concessões mútuas e
recíprocas. No caso, homologa-se parcialmente o acordo entabulado entre as partes,
dando-se quitação dos valores pagos em razão do ajuste, com efeito liberatório
correspondente apenas aos valores das verbas acordadas. Parcialmente provido. (TRT
da 4ª Região, 8ª Turma, 0020158-77.2018.5.04.0303 ROT, em 14/11/2018, Juiz
Convocado Edson Pecis Lerrer)
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HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. A homologação de acordo de que
trata o art. 855-B da CLT, acrescido pela Lei nº 13.467/2017, é faculdade do juiz, sendo
que a inobservância das formalidades legais impede apenas a homologação quanto aos
efeitos propostos, porém não impede a homologação do acordo para o efeito de conferir
quitação restrita às parcelas nele discriminadas. (TRT da 4ª Região, 5ª Turma, 0020077-
46.2019.5.04.0028 ROT, em 22/11/2019, Desembargador Rosiul de Freitas Azambuja)

Diante do exposto, nego provimento aos recursos, mantendo a sentença de homologação parcial do

acordo definida na origem, com quitação limitada às parcelas e valores nele discriminados.

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADOR ALEXANDRE CORRÊA DA CRUZ (RELATOR)

DESEMBARGADORA MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO

DESEMBARGADORA MARIA MADALENA TELESCA
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