
Instruções para assinatura 

de rescisão na empresa.

Conforme alteração da lei trabalhista 

LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 13.467-2017?OpenDocument


Precauções que o funcionário deve tomar quando for

assinar a rescisão de contrato de trabalho na empresa.

Conferir os direitos e os valores que estão sendo pagos 

como:

 Saldo de salário equivalente aos dias trabalhados no 

mês do aviso prévio;

 Horas extras referente ao mês trabalhado, se houver 

conforme CCT;

 13° salário proporcional ao ano/período trabalhado, se 

houver;

 13° salário indenizado, se houver;

 Férias proporcional, acrescido de 1/3 constitucional, se 

houver;

 Férias indenizados acrescido de 1/3 constitucional, se 

houver;

 Férias Vencidas acrescido de 1/3 constitucional, se 

houver;

 Férias em dobro acrescido de 1/3 constitucional se 

houver;



Precauções que o funcionário deve tomar quando for

assinar a rescisão de contrato de trabalho na empresa.

Adicionais de:

 Insalubridade 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo;

 Noturno 20% para industrias e 30% para oficinas mecânicas;

 Comissão;

 Periculosidade 30% do salário;

 Gratificação de 40% quando for cargo de confiança;

 Aviso prévio quando indenizado ou trabalhado conferir o acréscimo de 3 dias a mais por ano trabalhado;



Verificar os descontos se estão de acordo como:

 INSS;

 IRPF;

 Vale transporte (se houver);

 Alimentação (se houver);

 Adiantamento (se houver);

 Pensão Alimentícia, quando houver;

 Descontos referente ao Sindicato (mensalidades, despesas ou taxas);

 Outros.



Detalhes importantes

 Solicitar para a empresa a comprovação dos depósitos do FGTS, quando houver competências (meses)

em aberto;

 Solicitar comprovante de pagamento referente a multa de 50% sobre o valor total do FGTS, sendo 40%

devido ao trabalhador e 10% devido ao governo;

 Solicitar comprovante de pagamento (depósito) das verbas trabalhistas (rescisão);

 Quando os valores forem pagos em espécie conferir os valores;

 Quando o trabalhador for menor de idade, deverá estar acompanhado dos pais;

 O exame médico demissional é obrigação da empresa fazer o encaminhamento, sendo que o custo é

pago pela empresa;



Prazos para pagamento da Rescisão

 Se o pagamento das verbas rescisórias estiverem fora do prazo, o trabalhador terá direito a multa do art.

477 § 8, equivalente a um salário nominal:

Aviso Prévio Indenizado: o pagamento deverá ser em até 10 (dez) dias corridos após a data da entrega do

Aviso.

Aviso Prévio Trabalhado: o pagamento deverá ser em até 10 (dez) dias corridos, após o término do Aviso

trabalhado.



Documentos que a empresa deverá entregar ao 

funcionário no ato das assinaturas nos documentos

 3 Vias do termo de rescisão;

 3 vias do termo de homologação ou quitação;

 Guia do seguro desemprego em caso de dispensa sem justa causa;

 Extrato do FGTS que comprovem os depósitos do FGTS do período laborado;

 Comprovante do recolhimento da multa de 40% em caso de dispensa sem justa causa;

 Chave de Movimentação, caso a dispensa sem justa causa;

 CTPS baixada, atualizada e assinada;

 PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Observar se todos os documentos estão assinados e carimbados pela empresa.



Algumas Considerações

Estamos grato com sua atenção e esperamos que o material aqui elaborado, seja útil para seu dia a 

dia.

Estamos aqui a disposição da categoria. Nossos contatos seguem abaixo:

E-mail’s: 

sindicato@sindmecanicos.org.br ; rescisão@sindmecanicos.org.br ; recepcao@sindmecanicos.org.br

Site: www.sindmencanicos.com.br

Fone: (47) 3027-1183

WhatsApp: (47) 9 9745-2929


