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“É facultado a empregados e empregadores

na vigência ou não do contrato de emprego,

firmar o termo de quitação anual

de obrigações trabalhistas,

perante o sindicato dos empregados

da categoria.”



Parág. único:

“O termo discriminará

as obrigações de dar e fazer

cumpridas mensalmente

e dele constará a quitação anual

dada pelo empregado,

com eficácia liberatória

Art. 507-B, CLT

das parcelas nele especificadas.”



Eficácia simples

Eficácia liberatória

Eficácia certificada pelo 
Poder Público



Súmula 330-TST

CULTURA DA RESSALVA

1



Quitação na rescisão contratual

•Quitação sem assistência sindical

•O trabalhador no RH da empresa

•Segurança jurídica na rescisão

•Custos da rescisão



recibo de quitação válido apenas  
com a assistência sindical ou MTb

na falta do sindicato e do MTE

§ 1º (revogado):

§ 2º (recibo de quitação):

§ 3º (revogado):

•especificação das parcelas e valores; 
•alcança apenas ditas “parcelas”





Características da Quitação

•Prova o pagamento especificado

Civil e Trabalhista

•É prova relativa ou juris tantum

•A quitação é revogável e retratável

•Não tem forma específica

•É dada livremente



“Art. 320. A quitação, que sempre poderá 
ser dada por instrumento particular, 
designará o valor e a espécie da dívida 
quitada, o nome do devedor, ou quem 
por este pagou, o tempo e o lugar do 
pagamento, com a assinatura do credor, 
ou do seu representante.”



•CF, art. 133 (revogado)

•CLT, art. 477, § 2º (revogado)

•CLT, art. 625-A (CCPs)

•Lei nº 12.007/2009 (consumidor)



ASSISTÊNCIA SINDICAL

NEGOCIAÇÃO COLETIVA

SENTENÇA NORMATIVA

Quitação anual



1

2

3

Sindicato (assistente)

Trabalhador (credor)

Empregador (devedor)



QUITAÇÃO
PLENA, GERAL, IRREVOGÁVEL

RESSALVAS DE VALORES



QUITAÇÃO

Plena ou total

Geral 

Parcial

Específica 

Quitação revogável 

Quitação retratável



ALCANCE DA QUITAÇÃO

SUBSCRITORES DO TERMO DE QUITAÇÃO

NÃO ALCANÇA TERCEIROS



PODER PÚBLICO

JUDICIÁRIO

MPT

SRTE





LESÃO (Art. 157)

“Ocorre a lesão quando uma pessoa, 
sob premente necessidade, ou por 
inexperiência, se obriga a prestação 
manifestamente desproporcional ao 
valor da prestação oposta”. 



VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO

“Art. 119. É anulável o negócio 
jurídico concluído pelo representante 
em conflito de interesses com o 
representado, se tal fato era ou 
deveria ser do conhecimento de 
quem com aquele tratou”. 



Taxa de serviço

Possibilidade

Quem paga

Quem recebe

Negociação coletiva

Equilíbrio empresarial



Despesas da quitação

“Art. 325. Presumem-se a cargo do 
devedor as despesas com o pagamento 
e a quitação; se ocorrer aumento por 
fato do credor, suportará este a 
despesa acrescida.”



“Art. 14. Para fins do disposto nesta Medida

Provisória, é facultado ao empregador

comprovar, perante a Justiça do Trabalho,

acordo extrajudicial de reconhecimento de

cumprimento das suas obrigações trabalhistas

para com o trabalhador, nos termos do

disposto no art. 855-B da Consolidação das

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.542, de 1943.”

MP 905/2019 (contrato verde e amarelo)



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 § 6o do art. 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.

Parág. único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao 

do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo.

CLT
Processo de jurisdição voluntária para 

homologação de acordo extrajudicial



INVALIDADE

ANULAÇÃO

INDENIZAÇÕESEM CARTÓRIO



Local da quitação anual

No Sindicato

Na empresa

Presença do trabalhador



Negociação

Mediação (Lei 13.140/2015)

Arbitragem (Lei 9.307/96)

Em mecanismos autocompositivos



“A quitação geral em acordo homologado judicialmente 

em reclamação trabalhista, sem qualquer ressalva, 

atinge todas as parcelas relativas ao contrato de 

emprego extinto, inclusive pedido de indenização por 

danos morais e materiais decorrentes de doença 

profissional constatada posteriormente” (TST, de 

12.01.2009, referente ao RR 1900/2005-007-15-40.4, 

1ª Turma, j. 12.01.2009).

Tratava-se do caso de um metalúrgico que descobriu 

ter sofrido perda auditiva somente quando foi 
recusado em novo emprego devido ao problema.

Quitação de todo o objeto do contrato



• O que esperar para o futuro

• Responsabilidade dos sindicatos

• Responsabilidade dos advogados

• MPT e Justiça do Trabalho



GÉRSON MARQUES

OBRIGADO



Ministério Público
do Trabalho


