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LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE
2017.
Altera a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943, e as Leis nos 6.019, de 3 de
janeiro de 1974, 8.036, de 11 de
maio de 1990, e 8.212, de 24 de
julho de 1991, a fim de adequar a
legislação às novas relações de
trabalho.

VIGÊNCIA

Rescisão Contratual (Art. 477 da CLT)
NOVO TEXTO

Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e
realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.
§ 1o (Revogado).
......................................................................................
§ 3o (Revogado).
§ 4o O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado:
I - em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes; ou
II - em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.

Rescisão Contratual (Art. 477 da CLT)
NOVO TEXTO

Art. 477. (...)
§ 6o A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção
contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do
instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a
partir do término do contrato.
a) (revogada);
b) (revogada).
§ 7o (Revogado).
.....................................................................................
§ 10. A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é
documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a
comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada.” (NR)

Rescisão Contratual (Art. 477 da CLT)
DISPOSIÇÕES ALTERADAS

Art. 477 - É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para a
terminação do respectivo contrato, e quando não haja êle dado motivo para cessação das
relações de trabalho, o direto de haver do empregador uma indenização, paga na base da
maior remuneração que tenha percebido na mesma emprêsa.
§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado:
I - em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes; ou
II - em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto.
§ 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção
contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do
instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados
a partir do término do contrato.

Rescisão Contratual (Art. 477 da CLT)
DISPOSIÇÕES REVOGADAS

§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato de trabalho,
firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido quando feito
com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do
Trabalho e Previdência Social.
§ 3º - Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a
assistência será prestada pelo Represente do Ministério Público ou, onde houver, pelo
Defensor Público e, na falta ou impedimento dêste, pelo Juiz de Paz.
§ 7º - O ato da assistência na rescisão contratual (§§ 1º e 2º) será sem ônus para o
trabalhador e empregador.

Rescisão Contratual
(Art. 477-A da CLT)

As dispensas imotivadas individuais, plúrimas
ou coletivas equiparam-se para todos os fins,
não havendo necessidade de autorização
prévia de entidade sindical ou de celebração
de convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho para sua efetivação.

Rescisão Contratual
(Art. 477-B da CLT)

Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada,
para dispensa individual, plúrima ou coletiva,
previsto em convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho, enseja quitação plena e
irrevogável dos direitos decorrentes da
relação empregatícia, salvo disposição em
contrário estipulada entre as partes.

Rescisão Contratual (Art. 477 da CLT)
PRINCIPAIS PONTOS

SÍNTESE

CLT
Assistência Rescisória

(SUPRIMIDA)
Art. 477, § 8º

(MANTIDO)

NOVA CLT
Documentos e pagamento: até dez
dias contados a partir do término
do contrato.
As dispensas imotivadas
individuais, plúrimas ou coletivas
equiparam-se para todos os fins

Plano de Demissão Voluntária ou
Incentivada: quitação plena e
irrevogável

PRECEDENTE

Decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 590415/SC, que
afirmou, com repercussão geral, em sentido contrário aos precedentes do Tribunal
Superior do Trabalho, a tese de validade da renúncia genérica a direitos emergentes da

relação de emprego mediante adesão do empregado a plano de demissão voluntária
previamente aprovado por acordo coletivo de trabalho.

PRECEDENTE

“O artigo 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho determina expressamente que a
homologação pelo sindicato ou pela autoridade competente constitui-se em pressuposto
de validade do pedido de demissão de empregado com mais de um ano de serviço. A

ausência da referida formalidade importa em presunção de dispensa imotivada e
assegura ao empregado o recebimento das verbas rescisórias atinentes a essa
modalidade

de

rompimento

contratual,

consoante

precedentes

desta

Corte

uniformizadora” (TST, 7ª Turma, AIRR nº 105640-51.2003.5.04. 0001, Rel. Min. Pedro Paulo
Manus, 10.12.2010)

