
• 05 vias do TRCT;

• 05 vias do Termo de Homologação (mais de 1 ano);

• 05 vias do Termo de Quitação (menos de 1 ano);

• Extrato do FGTS dos últimos 06 meses;

• Comprovar os descontos TRCT;

• Caso FGTS não conste no Extrato informar através da RE e as guias 
pagas;

• Pagamentos das verbas rescisórias  no ato da homologação ou 
mediante comprovação de depósito bancário no prazo legal;

• Certidão de Casamento atualizada;

• Certidão do registro de óbito;

• Certidão dos dependentes habilitados à pensão por morte fornecida 
pelo INSS;

• CTPS com as anotações atualizadas ou digitalizadas para anexação;

• Comissionistas relação atualizadas das comissões devidamente 
corrigidas pelo índice INPC.

• Rescisões homologadas nas sextas-feiras ou em dias que antecedem 
feriado, o pagamento poderá ser feito em cheque até as 11 h sendo 
que após esse horário só será aceito em moeda corrente ou depósito 
bancário.

RESCISÃO POR ÓBITO

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HOMOLOGAÇÃO 
DE RESCISÃO TERMO DE CONTRATO DE TRABALHO

• 05 vias do TRCT;

• 05 vias do Termo de Homologação (mais de 1 ano);

• 05 vias do Termo de Quitação (menos de 1 ano);

• 03 vias do Aviso prévio;

• 03 vias do exame médico demissional;

• Guia do Seguro-Desemprego via Web;

• GRFC – multa paga;

• Demonstrativo do trabalhador;

• Extrato do FGTS dos últimos 06 meses;

• Comprovar os descontos TRCT;

• Caso FGTS não conste no Extrato informar através da RE e as guias 
pagas;

• Pagamentos das verbas rescisórias  no ato da homologação ou 
mediante comprovação de depósito bancário no prazo legal;

• Chave da conectividade social;

• CTPS com as anotações atualizadas ou digitalizadas para anexação;

• Comissionistas relação atualizadas das comissões devidamente 
corrigidas pelo índice INPC;

• Rescisões homologadas nas sextas-feiras ou em dias que antecedem 
feriado, o pagamento poderá ser feito em cheque até as 11 h sendo 
que após esse horário só será aceito em moeda corrente ou depósito 
bancário;

• Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP para as atividades insalubres.

AVISO INDENIZADO/TRABALHO
• 03 vias do TRCT;

• 03 vias do Termo de Homologação (mais de 1 ano);

• 03 vias do Termo de Quitação(menos de 1 ano);

• 03 vias do Aviso prévio;

• 03 vias do exame médico demissional;

• Extrato do FGTS dos últimos 06 meses;

• Comprovar os descontos TRCT;

• Caso FGTS não conste no Extrato informar através da RE e as guias 
pagas;

• Pagamentos das verbas rescisórias  no ato da homologação ou 
mediante comprovação de depósito bancário no prazo legal;

• CTPS com as anotações atualizadas ou digitalizadas para anexação;

• Comissionistas relação atualizadas das comissões devidamente 
corrigidas pelo índice INPC;

• Rescisões homologadas nas sextas-feiras ou em dias que antecedem 
feriado, o pagamento poderá ser feito em cheque até as 11 h sendo 
que após esse horário só será aceito em moeda corrente ou depósito 
bancário;

• Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP para as atividades insalubres.

PEDIDO DE DEMISSÃO

DÚVIDAS
3348-1972

O pagamento das verbas rescisórias deverá ser feito no prazo 
estipulado pela CLT, em dinheiro, cheque visado ou administrativo, 
depósito bancário ou ordem de pagamento em nome do empregado 
(desde que o valor correspondente esteja disponível para saque no 
ato da homologação);

O empregado analfabeto, quanto ao pagamento somente poderá ser 
em dinheiro.

O empregado menor de idade deverá obrigatoriamente estar 
acompanhado do pai, mãe ou responsável nomeado pelo Juizado de 
Menores devidamente comprovado. 

Empregado analfabeto deverá estar acompanhado de um familiar.


