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JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Gabinete do Desembargador Federal do Trabalho Davi Furtado Meirelles
CADEIRA 2 DA 14ª TURMA 

PROCESSO TRT/SP Nº 0001921-14.2015.5.02.0090

RECURSOS ORDINÁRIOS 

RECORRENTES: 1. CLÁUDIO FREITAS BERQUO

ADV: MARCELO COSTA MASCARO NASCIMENTO 

2. BANCO JP MORGAN S/A

ADV: RODRIGO SEIZO TAKANO

ORIGEM: 90ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO 

AUTORIDADE SENTENCIANTE: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA 

POSTULAÇÃO  DE  VALOR  JÁ  RECEBIDO.  ARTIGO  940,  CÓDIGO 

CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIDADÃ.  MOVIMENTAR  A  MÁQUINA 

JUDICIÁRIA  À  TOA.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO.  PUNIÇÃO 

APLICÁVEL.  Vir a juízo, como todos os atos da vida em sociedade, 

no patamar civilizatório do Estado de Direito, impõe responsabilidade 

do agente. O reclamante concedeu quitação geral, cuja validade, por 

peculiaridades da avença em concreto, não se desfez, razão pela 

qual,  rigorosamente,  ao  reclamar  parcela  do  contrato,  não 

ressalvada, postulou algo que já recebera. Configura-se inequívoca 

a hipótese do artigo 940, do Código Civil. Deve restituir em dobro o 

valor da indenização final de seu contrato ao empregador. Recurso 

ordinário na reconvenção conhecido e provido.

Cuida-se  da  interposição  de  Recurso  Ordinário  pelas  partes, 

contra  a  sentença  de  fl.  300/301,  complementada  pela  decisão  de  embargos 

declaratórios de fl. 305, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito 

nos termos do art. 269, I e II do CPC, de lavra da Excelentíssima Magistrada ANA 

LÚCIA DE OLIVEIRA.

O reclamante postula a reforma da decisão de origem alegando 

que não houve a transação acolhida pelo juízo a quo. Alegou, ainda, que o FGTS 

é direito indisponível e não pode ser objeto de transação. Alegou, ainda, que a 

decisão não atende ao disposto no art. 489, § 1º, do NCPC. No mérito alega que 

as parcelas variáveis que lhe foram pagas possuem natureza salarial e devem 

integrar sua remuneração para todos os fins. Também alega que os veículos a ele 

fornecidos devem ser considerados salário utilidade.
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O  reclamado,  também  recorrendo  ordinariamente,  requer  a 

reforma  da  sentença  para  que  seja  aplicada  ao  reclamante  penalidade  por 

litigância de má-fé. Insiste na aplicação da regra do art. 940 do Código Civil e, 

também, que seja reconhecida a prescrição total dos direitos do autor. 

Há contrariedade (fl. 331/340). 

Dispensada  a  remessa  dos  autos  ao  Ministério  Público  do 

Trabalho. 

É o relatório.

V O T O

Conheço  os  recursos  porque  adequados,  tempestivos, 

preparados e firmados por advogados que dispõem de poderes para tanto. 

I - RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE 

Transação extrajudicial

O  recorrente  tece  extensos  argumentos  nas  razões  recursais, 

objetivando  a  reforma  da  sentença  que,  tendo  reconhecido  a  existência  de 

transação  extrajudicial  entre  as  partes,  concluiu  por  extinguir  o  feito  com 

resolução do mérito, nos termos do art. 269, I e III do CPC (art. 487, I e III, alínea 

“b”, do NCPC). 

Segundo o recorrente a sentença, na sua parte dispositiva, teria 

se  utilizado  de  fundamento  jurídico  já  revogado,  que  não  teria  operado  a 

quitação  das  verbas  postuladas na  ação  ora  em  exame,  que  teria  havia 

equívoco  na  aplicação  da  técnica da  subsunção  do  fato  à  norma  jurídica 

aplicada, que teria operado ausência da análise integral da prova produzida nos 

autos, que  não teria operado quitação geral ampla e irrestrita do contrato de 

trabalho, que mesmo admitida a transação extrajudicial esta não poderia alcançar 

direitos  relativos  aos  depósitos  do  FGTS,  que  a  rigor  não  teria  havido 

transação, mas, apenas, adesão à cláusulas unilateralmente estabelecidas pelo 

banco reclamado e, por fim, que a decisão não teria observado o quanto disposto 

no art. 489, § 1º, do NCPC. 

(I) Sentença. Fundamento jurídico já revogado
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Na sentença proferida em data de 31.03.2016, a juíza extinguiu o 

feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I e III do CPC de 1973.

O recorrente aduziu ser nula a sentença, já que, embasada em 

fundamento jurídico já revogado, considerando que quando da sua prolação já 

vigorava o  NCPC por  força  do  disposto  na  Lei  nº  13.105/2015 e,  também, a 

Instrução Normativa nº 39/2016 do C. TST, a qual estabeleceu a data de início de 

vigência do NCPC (Lei nº 13.105/2015) a partir de 18.03.2016.

Ainda que a sentença faça menção ao CPC já revogado, não há 

nulidade a ser pronunciada.

Isto porque no NCPC atualmente em vigor existe dispositivo que 

contempla o revogado. Mais especificamente, no caso vertente, o art. 487, I e III, 

alínea “b” do NCPC. A nulidade apenas deve ser pronunciada no caso de prejuízo 

à parte, do que não se cuida no caso dos autos. 

Trata-se  de  mero  erro  material  e  irrelevante,  bastando  que  se 

reconheça que a decisão promoveu a extinção do processo, com resolução do 

mérito nos termos do art. 487, I e III, alínea “b” do NCPC.

(II) Transação. Ausência de quitação de verbas postuladas na 

ação trabalhista. FGTS

Segundo o recorrente, ainda que validada a transação esta teria 

alcance  apenas  parcial,  vez  que,  as  verbas  postuladas  na  presente  ação 

trabalhista não estão abrangidas pelo acordo extrajudicial.

 Conforme o termo de acordo firmado entre as partes (doc. 01 do 

volume autuado em apartado) o recorrente deu quitação geral do extinto contrato 

de  trabalho,  ou  seja,  a  quitação  firmada  abrangeu  todas  as  parcelas  deste 

contrato, inclusive quanto a eventuais valores devidos a título de FGTS. 

Cumpre verificar e destacar que, depois de receber rescisórias, 

com homologação sindical em 11/09/2013, em importe superior a  um milhão e 
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cem mil reais, firmou acordo extrajudicial com a reclamada, pelo qual, em troca 

da quitação geral do contrato, recebeu mais de QUATRO MILHÕES de reais.

Não se cuida, como de fácil percepção, de situação corriqueira, 

mas de tratativas levadas a cabo com assistência de advogado – o patrono que 

firma a petição inicial – e em patamares de expressivo montante pecuniário.

 

(III) Equivoco na aplicação da norma ao fato. Exame da prova. 

Ao contrário do que sustenta o recorrente, não houve equivoco na 

aplicação da técnica de subsunção da norma ao fato e, nem tampouco, ausência 

de exame integral da prova produzida nos autos. 

Com  efeito,  o  juízo  a  quo apresentou,  de  forma  devidamente 

fundamentada, os elementos de sua convicção quanto à validade da transação 

ocorrida  entre  as  partes  e,  ainda,  considerou  todos  os  elementos  de  prova 

existente nos autos. 

A  arguição  de  que  o  TRCT  contém  ressalva  que  afastaria  a 

transação não é  argumento  que se  sustenta,  posto  que,  a  uma a  ressalva  é 

genérica,  e  apenas  faz  menção  a  direito  a  eventual  reajuste  salarial (vide 

documento  04  do  volume  apartado)  e,  a  duas,  porque  conforme  leitura  da 

sentença  constata-se  que  a  juíza  não  se  baseou  apenas  no  documento  da 

transação para firmar sua convicção quanto à validade do acordo extrajudicial 

firmado entre as partes.

O argumento de que não se trataria de transação extrajudicial, 

mas, sim, de contrato de adesão em que o recorrente apenas teria concordado 

com as cláusulas impostadas pelo recorrido também é argumento que não se 

sustenta no mundo dos fatos. 

Em primeiro  lugar,  tem-se  que  o  doc.  01  do  volume apartado 

acusa  uma  transação  onde  as  partes  fizeram  concessões  recíprocas  sendo 

oportuno  ressaltar  que  o  recorrente  não provou,  em momento  algum,  que as 

condições assinaladas no citado documento lhe tivessem sido impostas. 

Some-se  a  isso  que  a  testemunha  da  reclamada,  cujas 
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informações não foram elididas por prova em contrário, é categoria ao confirmar 

que  o recorrente  participou  da  elaboração dos  termos do documento de 

transação. 

(IV)  Transação.  Inexistência  de  quitação  ampla  e  irrestrita. 

Aplicação do art. 489, § 1º, do NCPC

Adentra-se, aqui, ao verdadeiro cerne da controvérsia, qual seja, 

se  a  transação  extrajudicial  firmada  pelas  partes  é  válida,  qual  o  alcance  da 

mesma e, ainda, se a decisão proferida na origem atende ao disposto no art. 489, 

§ 1º, do NCPC. 

O recorrente era um alto executivo da recorrida, um dos maiores 

bancos de investimentos do mundo, auferindo ganho mensal de  R$ 70.573,63 

conforme TRCT de fls. 46 dos autos. 

Não se trata, portanto, de hipossuficiente no sentido mais estrito 

da palavra, ou seja, um trabalhador que mal conhece seus direitos ou não possui 

trato com negociações inclusive em relação ao seu contrato de trabalho.

Ao contrário, o recorrente ocupava posição de destaque em varias 

instituições  do  grupo  econômico  da  recorrente,  exercendo  função  de  Diretor 

Estatutário (vide item 24 da contestação do recorrido à fl. 147). 

O  recorrente  foi  demitido  de  forma  imotivada,  em 03/09/2013, 

tendo recebido seus haveres rescisórias conforme TRCT de fls. 46/48. 

Oportuno registro de que a rescisão contratual foi homologada em 

data de 08/08/2013, estando atendidos, dessa forma, o quanto disposto no art. 

477, §§ 1º e 2º da CLT. 

Registre-se, ainda, que a quitação atende aos ditames previstos 

na Súmula nº 330 do TST. 

Ato  contínuo,  após  a  homologação  dos  haveres  rescisórios, 
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recorrente e recorrido culminaram por firmar uma transação extrajudicial, em data 

de 11/09/2013 onde o recorrido pagou ao recorrente o valor de R$ 22.696,14 a 

título de indenização especial referente a não concessão de saldo de passagens 

aéreas, R$ 2.947.550,00 a título de pagamento discricionário especial e, por fim, o 

valor de R$ 1.834.914,38 a título de pacote de saída. 

Os  itens  6  e  7  da  transação  foram  assim  redigidos: 

“...GARANTIAS E DECLARAÇÕES. O empregado reconhece e declara que  

recebeu  e/ou  receberá  da  sociedade  (incluindo  toda  e  qualquer  outra  

empresa  relacionada  com  o  mesmo  grupo  econômico,  no  Brasil  e  no  

exterio)  todas as quantias  pertinentes ao relacionamento mantido com a 

sociedade  seja  quanto  ao  tempo  de  serviço  no  Brasil  ou  no  exterior,  

salários, gratificações de função, férias, 13º salários, FGTS, eventual PLR e 

todo  e  qualquer  outro  tipo  de  compensação  e/ou  indenização,  todos  os 

benefícios  (inclusive,  mas  não  limitado  à  previdência  privada)  e  suas 

respectivas condições,  e  que os valores pagos e/ou a  serem pagos nos  

termos  do  presente  instrumento,  adicionalmente  às  verbas  rescisórias 

legais, se destinam a ressarcir quaisquer quantias porventura decorrentes  

de qualquer dos itens mencionados nesta cláusula. Assim, o Empregado  

garante e declara que, uma vez quitadas todas as obrigações descritas nas  

Cláusulas 2 e 3 acima, sendo certo que em relação ao FGTS a quitação do 

Empregado se dará até o final de 2014 mediante assinatura de documento 

específico, n ão subsistirão quaisquer pendências ou obrigações a serem 

cumpridas  pela  Sociedade  e  que  não  existe  qualquer  fato  ou  evento  

decorrente da sua relação de trabalho ou impedimento para a rescisão do 

contrato de trabalho, que possam representar obrigações passadas ou criar  

obrigações futuras para a Sociedade. Declara também o empregado que que  

lhe foi data pelna oportunidade para que toda e qualquer pendência, fato ou 

evento de natureza obrigacional ou que possa de alguma forma obrigar a  

Sociedade fosse apresentada e discutida com a Sociedade de modo que a  

quitação objeto da Cláusula 7 representa a confirmação do Empregado de  

não existir qualquer pendência ou obrigação da Sociedade ou de qualquer  

outra empresa relacionada do mesmo grupo econômico,  no Brasil  ou no 

exterior. 7. TRANSAÇÃO E QUITAÇÃO. Como contraprestação pelos valores  

pagos e a serem pagos através do presente Memorando, o Empregado da  

irrevogável  e  irretratável  quitação  à  Sociedade  e  a  seus  acionistas,  
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controladores direitos ou indiretos, no Brasil ou no exterior, subsidiárias,  

administradores,  diretores,  representantes,  empregados,  sucessores  e  

cessionários,  passados  ou  presentes,  cada  uma  de  suas  subsidiárias  e  

afiliadas  e  cada  um  de  seus  respectivos  administradores,  diretores,  

representantes,  empregados,  sucessores  e  cessionários,  passados  ou 

presentes  (doravante  separados  ou  coletivamente  denominados 

“Quitados”),  conjunta  e  individualmente  no  tocanto  a  todas  e  quaisquer  

demandas que o Empregado, seus herdeiros, sucessores ou cessionários  

tenham ou possam ter contra os Quitados, em relação a fatos e eventos  

relacionados ao extinto contrato de trabalho mantido entre o Empregado e a  

Sociedade e com qualquer outra instituição relacionada do mesmo grupo  

econômico  da  Sociedade,  inclusive  do  exterior.  Ademais,  o  empregado 

concorda em não propor ou permitir que proponham em seu nome qualquer  

ação, e, tampouco, em fazer parte de qualquer grupo movendo ação contra 

os Quitados, e não aconselhará ou auxiliará em ações propostas contra os  

Quitados,  quer sejam tais ações propostas  em seu nome ou de outros,  

exceto se estiver sob ordem judicial para fazê-lo...” (documento 01 do volume 

apartado, transcrito in verbis, destaque e grifo deste Relator) 

Sob  o  aspecto  formal/documental  operou-se,  efetivamente, 

transação extrajudicial, em que o recorrente  deu quitação de todos os títulos 

advindos do extinto contrato de trabalho. 

Também sob o aspecto da busca da verdade real verifica-se que 

houve transação extrajudicial, não existindo prova de vício na manifestação de 

vontade do recorrente apta a invalidá-la.

Com efeito, no depoimento de fl. 140 o recorrente confessou que 

tinha plena ciência do termo de quitação, e, também, reconheceu o conteúdo 

dos e-mails apresentados com a defesa (documento 11 do volume apartado).

Tais mensagens eletrônicas demonstram que todas as tratativas 

referentes  à  demissão  do  recorrente,  bem  como  a  transação  extrajudicial 

consequente,  fizeram-se  acompanhar  do  escritório  que  patrocina  o  recorrente 

nestes  autos,  ou  seja,  ao  longo  de  toda  a  negociação  o  recorrente  estava 
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devidamente acompanhado de assessoria jurídica de reconhecida competência.

Ademais,  a  testemunha  do  recorrido  confirmou  que  toda  a 

negociação que resultou na transação extrajudicial foi feita pelo recorrente sendo 

importante ressaltar que esta informação não foi elidida por prova em contrário. 

Fato  curioso  nestes  autos  é  que  o  recorrente,  quando  do 

ajuizamento da ação, omitiu na petição inicial o citado acordo e, nem tampouco, 

consta do rol de pedidos pretensão para que fosse declarada sua nulidade (vide 

rol de fl. 35/36). 

Embora os acordos extrajudiciais sejam, em geral, rejeitados pela 

Justiça do Trabalho,  a  presente situação é  sui  generis e deve ser  examinada 

sobre ótica distinta.

Transcrevo, aqui, os fundamentos da sentença que também adoto 

como razões de decidir:  Pois bem. No caso dos autos,  o acordo efetuado 

entre  o  autor  e  seu  empregador  está  longe  de  ser  caracterizado  como 

fraudulento.  Não  se  verifica,  ainda,  vício  de  consentimento  quanto  aos  

termos do acordo assinado. Com efeito, conforme depoimento pessoal, o  

autor não só tinha plena consciência do acordo que estava realizando com 

seu  empregador,  como  também,  consultou  o  seu  pratono  quanto  aos 

termos ali  constantes.  A hipossuficiência  do trabalhador,  como mais um 

dos  requisitos  para  que  se  pudesse  cogitar  da  ilegalidade  no  acordo  

entabulado entre as partes, também, não ocorre no caso dos autos. Veja  

que o acordo foi  realizado após a  dispensa do reclamante,  que já  havia  

recebido suas verbas rescisórias, e atingiu quantia superior a cinco milhões 

de reais. Outrossim, não se pode deixar de mencionar que o autor, além de  

ter consultado um especialista a respeito do assunto (seu patrono), tinha  

condições de saber se efetivamente aquele acordo seria ou não prejudicial  

ao seu interesse. O autor alto executivo da empresa ré, com a prestação de  

serviços  em  várias  localidades,  com  certeza,  não  podia  dizer  que  foi  

“induzido” a assinar os termos ali constantes. Ao fazê-lo sabia exatamente  

das consequências e, em decorrência das vantagens ali constantes, achou 

por  bem aceita-lo.  Porém, o que não se pode permitir  é  tentar  utilizar  a  

jurisprudência  acerca  do  tema,  e  construída  com  base  na  maioria  das  
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reclamações  trabalhistas,  onde  a  simplicidade  e  a  hipossuficiência  da  

maioria dos trabalhadores predomina, para ignorar os termos ali constantes 

e reclamar verbas de um contrato que considerou quitado após a assinatura  

do termo....Voltando para o processo ora exame, verifica-se que o autor, na  

cláusula 7ª, do referido acordo deu quitação total, irrevogável e irretratável à  

reclamada  e  a  todas  as  demais  empresas  pertencentes  ao  grupo.  Em 

depoimento  pessoal  diz  textualmente  “...que  tinha  ciência  do  termo  de 

quitação  constante  do  referido  documento..”.  Portanto,  dinte  de  todo  o  

exposto, como negar validade ao acordo extrajudicial realizado pelo autor?.  

Não  se  verifica  nenhum  elemento  de  coação,  nenhum  vício  de 

consentimento, nada que pudesse ser declarado como nulo os termos ali  

constantes. Não se pode aplicar ao caso dos autos, no entendimento deste  

Juízo,  de  forma  simples  a  jurisprudência  a  respeito  do  tema,  todos  os 

elementos que envolveram o acordo realizado entre as partes devem ser  

analisados para  que se possa chegar a uma conclusão.  E,  no caso dos  

autos, sem dúvida devem ser aplicadas as disposições dos arts. 110, 111,  

113  e  219  do  Código  Civil,  como  salientado  pela  ré  em  sua  defesa...”  

(transcrito in verbis, pág. 300, verso e pág. 301, destaque e grifo deste Relator).  

Acresça-se que o princípio regente das relações sociais é o da 

boa-fé objetiva. Quisera o recorrente reclamante postular o FGTS – de que havia 

sido  informado,  pelo  parecer  juntado  como documento  12,  anexo,  estamparia 

ressalva em  relação  ao  mencionado  título.  Não:  sabia,  porque  informado  do 

parecer, da possibilidade de exigir esse título, mas negociou e firmou o termo de 

quitação sem debater o assunto, em expressiva demonstração de má-fé.

Ao revés do que sustenta o recorrente, finalmente, a decisão não 

afronta o disposto no art. 489, § 1º, do NCPC. 

Com efeito, a juíza concluiu pela aplicação ao caso em exame do 

quanto disposto nos arts. 110, 111, 113 e 219 do Código Civil, em conformidade 

com as arguições da defesa neste aspecto. 

Ora, não se trata de mera remissão aos citados artigos de lei sem 

a devida relação com a causa em exame. Pelo contrário, os fundamentos bem 
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demonstram a aplicabilidade ao caso concreto,  dos  dispositivos  mencionados, 

conclusão para a qual basta a leitura não açodada da sentença.

Na realidade, pelo teor da sentença, a juíza concluiu que o acordo 

firmado pelo recorrente presume-se verdadeiro (art. 219 do Código Civil), que a 

transação deu-se de boa-fé (art. 113 do Código Civil) e, por fim, que subsiste a 

manifestação de vontade das partes, do recorrente em especial, ainda que este, 

eventualmente, tenha feito reserva mental  de não querer o que manifestou ao 

pactuar a transação extrajudicial (art. 110 do Código Civil). 

Considere-se, ainda, que mesmo no âmbito do Tribunal Superior 

do  Trabalho,  encontram-se  manifestações  que  reconhecem  a  colisão por 

“preclusão lógica”,  de o empregado que detém qualquer  garantia  de emprego 

aceitar a homologação de suas rescisórias, sem a ressalva correspondente, ainda 

que à luz da súmula 330:

“Quitação.  Enunciado  nº  330/TST.  Efeitos. 

Empregado detentor de estabilidade provisória: o ato de 

receber quitação, na forma do Enunciado n. 330/TST, em 

se  tratando  de  empregado  detentor  de  estabilidade 

provisória,  importa em renúncia a esta garantia, porque 

consubstancia aceitação de dispensa. Esse ato, porque 

incompatível com a formulação de pedido de reintegração, 

faria com que a este consumisse a chamada “preclusão 

lógica”  -  o  que  se  aplica,  por  conseguinte,  à 

indenização em que ocasionalmente a obrigação de fazer é 

convertida  (art.  496/CLT).  Tal  raciocínio  não 

consubstancia  nova  interpretação  do  Enunciado  n. 

330/TST,  mas  observância  de  sua  orientação,  no 

reconhecimento da validade de ato quitatório. Recurso 

não conhecido”. TST - 5ª T - RR 191319/95.2. Rel.: Min. 

Armando de Brito. DJ  5.10.96.

Note-se  que,  como já  apontado,  o  reclamante,  por  ocasião  da 

rescisão contratual, já detinha informações sobre os eventuais direitos pendentes 

de  seu  contrato  –  porque  informado  pelo  advogado  que  agora  o  patrocina, 

mediante parecer escrito – e, ainda assim, não lançou qualquer ressalva em sua 
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Gabinete do Desembargador Federal do Trabalho Davi Furtado Meirelles
CADEIRA 2 DA 14ª TURMA 

Rescisão. Depois de recebê-la, livre de qualquer coação patronal,  entabulou a 

avença para receber mais de quatro milhões de reais, que agora quer reputar 

inválida.  Não  é  verdadeira  a  assertiva  de  que  o  FGTS  não  houvesse  sido 

abrangido pela transação, eis que a quitação geral, por ostentar esse nome, é, de 

fato, geral, atingindo todos os direitos do contrato. 

Não há violação à súmula 330, porquanto a quitação geral extrai-

se  da  avença  extrajudicial  posterior à  terminação  do  vínculo,  e  não  da  mera 

homologação sindical. Por idêntico motivo, não se fala em malferimento ao artigo 

477, § 2º, da CLT.

A  irrenunciabilidade  do  FGTS  relaciona-se  com  a  finalidade 

pública  do  Fundo,  antes do  levantamento  pelo  reclamante,  época em que os 

recursos são destinados a obras de infraestrutura e saneamento (Lei 8036/90). 

Extinto o vínculo sem justa causa, fato gerador da liberação dos depósitos, não há 

falar  em  irrenunciabilidade  por  parte  do  trabalhador,  que  recebeu,  como  o 

reclamante, indenização correspondente.

A recente virada na jurisprudência do STF sobre os efeitos da 

adesão ao PDV em nada se confundem com os termos da presente decisão. Ali 

se cuida de adesão para deixar o contrato, situação de agudíssima fragilidade do 

empregado, que, não só está, na sábia expressão de Catharino, sob o “constante 

estado de coação” que representa o contrato, mas ameaçado de, não aceitando o 

“pacote pronto” do patrão, ser desligado sem qualquer benefício adicional. Não é, 

venia concessa, do que na hipótese dos autos se cuida.

De  igual  modo,  os  limites  do  ato  jurídico  perfeito  quem  os 

desconhece  –  ou,  convenientemente,  finge  desconhecê-los  –  é  o  recorrente 

reclamante. As tratativas resultaram e acordo favorável, tão favorável que o autor, 

alto executivo do ramo financeiro, habituado a fazer avaliações de risco, perda e 

lucro,  admitiu  assinar  o  documento  que  lhe  rendeu  a  quitação  geral  de  seu 

contrato..

Tudo considerado, concluo acertada a decisão que reconheceu a 

validade do acordo extrajudicial firmado entre as partes, no qual o recorrente 

deu plena,  geral,  irrevogável  e  irretratável  quitação do contrato  de trabalho e, 
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assim, como consequência, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I e III, alínea “b”, do NCPC. 

Mantenho.

Demais pedidos

Mantida  a  sentença  resta  prejudicado  o  exame  de  mérito  dos 

direitos materiais objetivos do recorrente.

Prejudicados. 

II - RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMADO

Abuso do processo e litigância de má-fé

Insiste  a  recorrente  para  que  seja  aplicada  ao  recorrido 

penalidade por litigância de má-fé.

E com essa pretensão vejo razão.

É  que  ao  vir  a  juízo,  após  o  recebimento  de  indenização 

extraordinária (isso é, além dos limites da Lei) da ordem de quatro milhões e tanto 

de  reais,  o  reclamante  sonegou da Justiça  a  existência  do  acordo,  buscando 

escusar-se de cumprir parte dele, exatamente aquela que diz respeito à quitação 

geral.

Buscasse, com lealdade, seus direitos, iniciaria por dizer que, em 

razão de qualquer outro motivo – que, aliás, aos autos não veio até esta altura – 

firmou equivocadamente o favorável ajuste de contas extraordinário e pediria sua 

revisão, por nulidade, ainda que parcial. Nada. Silêncio, procurando, ao omitir fato 

fundamental à análise do litígio, escusar-se do ônus da prova de demonstrar vício 

na externação da vontade. 

Nesse passo, vislumbro violada regra do artigo 80, do Código de 
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JUSTIÇA DO TRABALHO
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Gabinete do Desembargador Federal do Trabalho Davi Furtado Meirelles
CADEIRA 2 DA 14ª TURMA 

Processo  Civil,  impondo  ao  reclamante,  em  razão  disso,  multa  de  10% e 

indenização à parte contrária de 20%, ambas calculadas sobre o valor atualizado 

da causa, devidamente atualizado.

Reformo.

Art. 940 do Código Civil: restituição em dobro

Em sede de reconvenção o recorrente postulou fosse o recorrido 

condenado a devolver os valores que lhe foram quitados de forma dobrada, nos 

termos do art. 940 do Código Civil. 

Com razão, data venia.

Vir a juízo, como todos os atos da vida em sociedade, no patamar 

civilizatório  do  Estado  de  Direito,  impõe  responsabilidade  do  agente.  O 

reclamante concedeu quitação geral, cuja validade, por peculiaridades da avença 

em concreto, não se desfez, razão pela qual, rigorosamente, ao reclamar parcela 

do  contrato,  não  ressalvada,  postulou  algo  que  já  recebera.  Configura-se 

inequívoca a hipótese do artigo 940, do Código Civil. Deve restituir em dobro o 

valor da indenização final de seu contrato ao empregador.

A  aplicabilidade  do  instituto  de  direito  material  às  relações  de 

trabalho,  na  presença  de  má-fé,  já  foi  reconhecida  pelo  Tribunal  Superior  do 

Trabalho:

RECURSO  DE  REVISTA.  RECONVENÇÃO. 

COMPENSAÇÃO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO. O art. 

940 do Código Civil é compatível com os princípios e 

normas do direito do trabalho, mas sua aplicação depende 

da constatação da má-fé do litigante, materializada na 

intenção de obter vantagem indevida. Recurso de revista 

parcialmente conhecido e não-provido.  (TST - Processo: 

RR  -  126000-32.2004.5.01.0461,  Relatora:  Rosa  Maria 

Weber  Candiota  da  Rosa,  6ª  Turma,  publicação:  DJ 

20/10/2006
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Reformo.

Pelo  exposto,  ACORDAM  os  Magistrados  da  14ª  Turma  do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: CONHECER ambos os recursos, 

NEGAR PROVIMENTO ao do reclamante e dar provimento ao da reclamada para 

(1)  reformando  a  sentença,  aditá-la  com condenação  por  litigância  de  má-fé, 

impondo  multa  e  indenização  à  parte  contrária  e  (2)  julgar  procedente  a 

reconvenção, para condenar o reclamante reconvindo a restituir em dobro o valor 

da transação extrajudicial,  nos termos do artigo 940, do código civil,  tudo nos 

termos da fundamentação. Custas da reclamação, como estipuladas. Custas da 

reconvenção, arbitradas em R$ 184.000,00, sobre o valor arbitrado à condenação 

de R$ 9.200.000,00, a cargo do reclamante.

      (assinatura eletrônica)

     MARCOS NEVES FAVA

            Juiz Relator.

. J_NER\Votos\I\mf
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