
 

Oficio 003/2018                                                                                                      Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2018 
 
Às  Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas e seus respectivos empregados,  
 
Assunto:  Rescisão de mútuo acordo 
 
Prezados Dirigentes e Representados,  
 
O Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Estado de Minas Gerais – 
SINTIBREF-MG, vem por meio deste esclarecer a respeito da rescisão do contrato de trabalho de comum acordo 
entre o empregado e empregador previsto no artigo 484-A da CLT, inserido na Consolidação através da Lei 
13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que entrou em vigor a partir de 11 de novembro de 2017.  
 
Esta modalidade de extinção do contrato de trabalho será feita através do comum acordo entre empregado e 
empregador, caso em que serão devidas por metade as verbas trabalhistas do aviso prévio (se indenizado), e a 
indenização da multa do FGTS (40% sobre a integralidade dos depósitos). 
 
As demais verbas trabalhistas o empregado receberá integralmente, sendo que só poderá movimentar até 80% 
(oitenta por cento) da conta vinculada do FGTS, e não terá o direito ao recebimento do Seguro-Desemprego. 
 
Para que ocorra esta modalidade dispensa é imprescindível que a rescisão seja de mutuo acordo com o 
trabalhador e que não haja qualquer coação ou influencia da instituição empregadora na decisão do empregado. 
Importante ressaltar que qualquer vicio de solicitação ou concordância do empregado pode caracterizar a nulidade 
da dispensa, devendo ser convertida em dispensa sem justa causa ou reintegração do empregado à instituição. 
Nos casos de dispensa por mutuo acordo, enquadrados como obrigatórios para homologação, a entidade sindical 
confirmará os fatos no ato da homologação para resguardar a fidelidade das informações prestadas em TRCT.  
 
Ademais, o SINTIBREF-MG presta gratuitamente a todos os trabalhadores da categoria assessoria jurídica gratuita, 
na intenção de garantir e promover os direitos trabalhistas, mas esperamos continuar nossa trajetória sindical 
pautada pelo esclarecimento e dialogo permanente, a fim de evitar medidas judiciais.  
 
Colocamo-nos a disposição para quaisquer solicitações e esclarecimentos.  

 
Diretoria  

SINTIBREF-MG 


