
TERMO DE ACORDO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

 

Que fazem, de um lado, na condição de EMPREGADORA, 

(qualificar a empresa); 

 

E de outro, na condição de EMPREGADO, 

(qualificar o empregado); 

 

Na forma abaixo. 

 

1 – As partes mantiveram contrato de trabalho em vigor até xx/xx/xxxx, data em que se 

operou a rescisão por iniciativa da EMPREGADORA. 

2 – A EMPREGADORA passa por graves dificuldades financeiras, de modo que não possui 

condições de quitar todo o valor rescisório no prazo estipulado no artigo 477, § 6° da 

CLT. 

3 – Demonstrando a sua boa-fé, e não obstante as condições de suas finanças, buscou a 

EMPREGADORA um modo de quitar os direitos trabalhistas a que faz jus o EMPREGADO 

sem que o mesmo seja prejudicado, e dentro de suas possibilidades de caixa. 

4 – Desse modo, as partes, na forma do artigo 190 do CPC, buscam a autocomposição 

em relação aos direitos em comento, para pactuar o pagamento parcelado das verbas 

rescisórias. 

5 – Considerando o descumprimento do prazo mencionado no item 2, acima, no valor 

das verbas rescisórias já se encontra inserida a multa prevista no § 8° do artigo 477 da 

CLT. 

6 – Por força do exposto, o pagamento das verbas rescisórias fixadas em R$ xxxx 

(xxxxxx), conforme demonstrativo em anexo, serão pagas em xx parcelas mensais, iguais 

e consecutivas, vencendo-se a primeira em xx/xx/xxxx. 

7 – O inadimplemento de quaisquer das parcelas indicadas no item 6 sujeitará a 

EMPREGADORA ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por 

cento) ao mês, e correção monetária do débito, contados do vencimento até a efetiva 

quitação. 

8 – A EMPREGADORA entrega ainda, neste ato, as guias de seguro desemprego, a 

comunicação de dispensa, e todos os demais documentos necessários para que o 

EMPREGADO faça o saque do saldo do FGTS, bem como pleiteie o seguro-desemprego, 

além de fazer a baixa em sua carteira de trabalho (CTPS). 



9 – Por estarem justos e contratados, assinam o presente em duas vias de igual teor e 

forma, e na presença de duas testemunhas. 

Rio de Janeiro, XX de xxxxxx de 2018. 
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