
HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO  

O procedimento em relação às homologações dos contratos de trabalho é realizado 

conforme determinação do Art. 477 e seguintes da CLT e Instrução Normativa SRT nº 

15, de 14/07/2010, do Ministério do Trabalho. 

Obs.: Quando houver previsão em convenção coletiva para homologação do termo no 

sindicato, as rescisões só terão validade se analisadas e assistidas pelo Sindifars.  

 

As homologações dos recibos de quitação relativos às rescisões de contratos de 

empregados, neste momento, estão sendo realizadas de forma eletrônica, mantendo-se 

os prazos legais e convencionais já previstos, sendo observado o seguinte procedimento:  

1) Nos casos de demissão sem justa causa e pedido de demissão, os documentos devem 

ser encaminhados para o e-mail: homologa@sindifars.com.br, com, no mínimo, três 

dias de antecedência da data da homologação da rescisão;  

2) Os valores das verbas rescisórias, bem como toda documentação pertinente, será 

analisada pelo setor responsável do sindicato;  

3) O sindicato entrará em contato com o profissional farmacêutico para esclarecimentos 

sobre o termo de rescisão no período antecedente a homologação; 

4) As rescisões que estiverem com valores e documentos corretos, excepcionalmente 

neste momento, poderão ser homologadas pelo setor responsável na própria empresa.  

O empregador poderá efetuar o pagamento das rescisões através de prévio depósito em 

conta corrente do profissional, devendo apresentar a comprovação do pagamento ao 

sindicato junto com a documentação encaminhada. O sindicato profissional não 

realizará a análise da rescisão contratual se o empregador não apresentar a 

documentação necessária, dentro do prazo acima previsto. 

 

Documentos que devem ser encaminhados por e-mail:  

 

1. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho;  

2. Aviso Prévio ou pedido de demissão;  
3. Extrato para fins rescisórios da conta vinculada do FGTS, devidamente atualizado;  

4. Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório;  

5. GRRF - Guia de Recolhimento da multa rescisória do FGTS;  

6. Chave de Identificação, para saque do FGTS; 
7. Formulário do Seguro Desemprego;  

8. Atestado Médico Demissional (não será aceito exame periódico);  

9. PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário; 

10. Comprovante de pagamento das verbas rescisórias.  


