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ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA DE DIREITOS
INDISPONÍVEIS. HOMOLOGAÇÃO PREJUDICADA. É inválido o
acordo extrajudicial entabulado pelas partes que tem por objeto a
renúncia ao direito de percepção da multa de 40% do FGTS; pois, apesar
de o Direito do Trabalho admitir a possibilidade de acordos entre
empregados e empregadores (art. 444 da CLT) para permitir a obtenção
de benefícios por meio de concessões mútuas, as avenças encontram limite
na impossibilidade de se transacionar direitos indisponíveis.

 

 1. RELATÓRIO

Vistos, relatados e discutidos nestes autos de , oriundos da recurso ordinário

, em que são partes as acima identificadas.MM. 0003ª Vara do Trabalho de Belém/PA

Nos termos da r. Sentença (ID. 48741e4), o MM. Juízo de primeiro grau

julgou improcedente a ação de pedido de homologação de acordo extrajudicial e cominou custas pelas partes

de R$45,83, calculadas sobre o valor da causa (R$2.093,15).
Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: MARIA ZUILA LIMA DUTRA
http://pje.trt8.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=19012912263296100000006416627
Número do processo: RO-0000564-93.2018.5.08.0003
Número do documento: 19012912263296100000006416627
Data de Juntada: 19/02/2019 14:46

ID. 8666f99 - Pág. 1



Inconformado, o requerente interpõe recurso ordinário (ID. 61350C0)

postulando a reforma do r. Julgado para que seja homologado o acordo extrajudicial entabulado pelas partes.

Não houve apresentação de contrarrazões pela requerida.

Conforme as regras constantes do Regimento Interno Regional, não há

necessidade de manifestação antecipada do Ministério Público do Trabalho.

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO

CONHECIMENTO

Conheço do recurso ordinário porque preenchidos os pressupostos de

admissibilidade: é tempestivo (26/07/2018), assinado por advogado habilitado (ID. aab669b) e preparo em

ordem (ID. 580ce20 e ID. 3ce49b6).

 

MÉRITO

DA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

Insurge-se a recorrente com a r. Decisão de 1º grau que não homologou o

acordo extrajudicial apresentado pelas partes.

Garante que no TRCT anexado com a petição inicial constam discriminadas

todas as verbas que estão sendo quitadas pelo acordo, bem como os descontos, datas de admissão e dispensa.

Defende que o reclamante transacionou sua dispensa em troca de indenização

sem qualquer vício de consentimento e devidamente assistido de advogada, não havendo renuncia de direitos

nem ajuste com intuito fraudulento.
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Sobre a matéria, assim decidiu o MM. Juízo de 1º grau:

 

As partes vem em Juízo requerer a homologação de acordo extrajudicial na forma do art.
855-B da CLT e embora encontrem-se representadas por advogados distintos (ids aab669b e
3df5d71 ), não houve a devida inclusão no PJE do patrono da requerente empregada.

Constata-se que as partes pretendem a quitação integral da relação de emprego com a
quitação da quantia de R$ 2.093,15 para pagamento de diversas parcelas, sem discriminar
quais parcelas estão sendo quitadas além da liberação do FGTS depositado sem a multa dos
40%, com a garantia de integralidade .

Entende-se que a presente transação não pode ser homologada ante a falta de especificação
dos valores que quitam não só as parcelas nele discriminadas, mas todo o contrato de
trabalho, afigurando-se extremamente lesivo aos interesses do empregado, sendo insuficiente
para esse fim o TRCT que não integra a petição. Ademais, não foi comprovado o depósito da
multa de 40% do FGTS, que é irrenunciável.

No mais, não há a juntada de qualquer outro elemento que comprove que o ajuste se dá em
relação a contrato de trabalho mantido pelas partes no período indicado no TRCT id
4ba6286.

Assim, na forma do art. 855-E da CLT, recuso a homologação do acordo extrajudicial
proposto, julgando improcedente o pedido.

 

 

Analiso.

Dentre as muitas novidades introduzidas pela Reforma Trabalhista (Lei nº

13.467/17) merece destaque a criação de um procedimento de jurisdição voluntária no âmbito da Justiça do

Trabalho, qual seja, o Processo de Homologação de Acordo Extrajudicial previsto no art. 855-B da CLT.

Dessa forma, o acordo feito extrajudicialmente pelas partes pode ser submetido à Justiça do Trabalho para

que seja homologado.

De acordo com o dispositivo supracitado, basta o comum acordo entre as

partes para proporem a homologação do acordo realizado extrajudicialmente; e ressalta que o advogado não

pode ser o mesmo para ambas as partes, pelo que persiste a ideia de interesses contrapostos, mas que

chegaram a um consenso, assegurando a independência das partes na manifestação de vontade.

Constato que as parcelas a serem quitadas pelo acordo apresentado

encontram-se discriminadas no item 1.1 da Cláusula Primeira da petição inicial (ID. 33a9d60), assim como

os valores correspondentes estão registrados no TRCT com ela anexado (ID. 4ba6286), cujo montante

alcança o valor de R$ 2.093,15.
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Convém destacar o disposto no art. 855-D da CLT que possibilita ao Juíz

analisar a petição de acordo extrajudicial e designar audiência se assim entender necessária, o que

proporcionaria às partes esclarecerem ou sanarem qualquer vício visando à resolução do Julgado.

Entretanto, apesar de o Direito do Trabalho admitir a possibilidade de acordos

entre empregados e empregadores (art. 444 da CLT), nos quais se permite a obtenção de benefícios por meio

de concessões mútuas, as avenças encontram limite na impossibilidade de se transacionar direitos

indisponíveis.

No caso dos autos, as partes pretendem obter aquiescência jurisdicional por

meio de acordo extrajudicial onde consta renúncia total do direito à percepção da multa de 40% do FGTS, ou

seja, de um direito indisponível assegurado pela Constituição da República no art. 7º, inciso I, motivo pelo

qual o ajuste é inválido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso para manter a r. Sentença no

aspecto.

 

DO PREQUESTIONAMENTO

Considero prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais,

assim como súmulas e orientações jurisprudenciais dos tribunais superiores, suscitados pelas partes em suas

razões recursais.

 

 

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso ordinário porque preenchidos os

pressupostos de admissibilidade; e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a r. Sentença recorrida em
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todos os seus termos, tudo consoante os fundamentos. Considero prequestionada a matéria discutida no

recurso, para os efeitos previstos na Súmula nº 297 do C. TST e da Orientação Jurisprudencial nº 118 do C.

TST. Custas como no 1º grau.

 

ACÓRDÃO

ISTO POSTO,

ACORDAM OS DESEMBARGADORES DA QUARTA TURMA DO

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA OITAVA REGIÃO, À UNANIMIDADE,

EM CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO DO REQUERENTE PORQUE SATISFEITOS OS

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE; E, NO MÉRITO, SEM DIVERGÊNCIA,NEGAR-LHE

PROVIMENTO PARA MANTER A R. SENTENÇA RECORRIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

TUDO CONFORME OS FUNDAMENTOS. CONSIDERAR PREQUESTIONADAS AS MATÉRIAS

DISCUTIDAS NOS RECURSOS, PARA OS EFEITOS PREVISTOS NA SÚMULA Nº 297 DO C. TST

E DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 118, AMBAS DO C. TST. CUSTAS COMO NO 1º

GRAU.

 

Sala de Sessões da Quarta Turma do Egrégio Tribunal Regional do

Trabalho da Oitava Região.

 

MARIA ZUÍLA LIMA DUTRA
DESEMBARGADORA DO TRABALHO - Relatora
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