CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO
a) O pagamento das verbas salariais e indenizatórias constantes do TRCT será efetuado
no ato da assistência, em moeda corrente, cheque visado ou depósito bancário;
b) Termo de Rescisão Contratual em 05 vias;
c) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, devidamente atualizada;
d) Carta de Demissão em 3 vias (aviso prévio, pedido de demissão ou dispensa por
justa causa);
e) Extrato analítico do FGTS ou para fins Rescisórios, emitido pela CNS/CEF, e guias
de recolhimento e RE comprovando valores não disponíveis em extrato;
f) GRFC - Guia de Recolhimento da multa sobre o FGTS; g) Comunicado de Dispensa
(CD) para fins de Seguro-Desemprego (exceto na aposentadoria, dispensa por justa
causa e pedido de demissão);
h) Atestado de Saúde Ocupacional/Demissional;
i) Atos constitutivos e alterações ou documento de representação da empresa;
j) Comprovação do pagamento das férias dos períodos anteriores à data de demissão ou
documentos que comprovem a perda do período;
k) Comprovação de descontos efetuados na rescisão (adiantamento, falta, etc);
l) Apresentação das guias de recolhimento do Imposto Sindical Profissional dos 2 anos
anteriores à data de desligamento do empregado, sob pena de pagamento de multa no
valor equivalente e de comunicação do fato ao sindicato patronal. Constituirá título
executivo da obrigação o comunicado feito pelo Sindicato Profissional.
m) RAIS do ano-base imediatamente anterior;
n) Documento demonstrativo das parcelas variáveis, consideradas para o cálculo dos
valores pagos na Rescisão – (Ficha Financeira, Recibo de Salário, etc).
Observação: A falta dos documentos solicitados ensejará a recusa na prestação dos
serviços de homologação, ciente o empregador de que o atraso no pagamento das
verbas rescisórias o sujeitará à multa prevista no artigo 477, § 8º da CLT. Aviso Prévio
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Art. 13. É obrigatória a presença de empregado e empregador para que seja
prestada a assistência à rescisão contratual.
§ 1º Tratando-se de empregado com idade inferior a dezoito anos, será
obrigatória a presença e a assinatura de seu representante legal no Termo de
Homologação, exceto para os emancipados nos termos da lei civil.
§ 2º O empregador poderá ser representado por procurador legalmente
habilitado ou preposto designado por carta de preposição em que conste referência à
rescisão a ser homologada e os poderes para assinatura dos documentos na presença do
assistente.
§ 3º O empregado poderá ser representado, excepcionalmente, por procurador
legalmente constituído em procuração com poderes expressos para receber e dar
quitação e com firma reconhecida em cartório.
Art. 14. No caso de morte do empregado, a assistência na rescisão contratual
será prestada aos beneficiários habilitados perante o órgão previdenciário, reconhecidos
judicialmente ou previstos em escritura pública lavrada nos termos do art. 982 do
Código de Processo Civil, desde que dela constem os dados necessários à identificação
do beneficiário e à comprovação do direito, conforme o art. 21 da Resolução nº 35, de
24 de abril de 2007, do Conselho Nacional de Justiça, e o art. 2º do Decreto no 85.845,
de 26 de março de 1981.

