MODELO DE CARTA DE PEDIDO DE DEMISSÃO
A carta de pedido de demissão é o instrumento formal pelo qual o
empregado comunica ao empregador o desejo de romper o vínculo com a
empresa, obedecendo as Leis vigentes relativas ao Aviso Prévio e quebra de
contrato. Dessa forma, a comunicação do pedido de demissão através da
carta deve ser feito com antecedência mínima de 30 dias, conforme os
termos do art. 7º, XXI, da Constituição Federal de 1988 e da Lei n° 12.506, de
11 de outubro de 2011, e somente será cabível se tratando da rescisão de
contratos de trabalho por prazo indeterminado, nos termos do art. 481 da
CLT. Caso o empregado descumpra o compromisso de manter as funções
durante o período estabelecido em seu contrato, fica sujeito às multas
rescisórias fixadas no acordo.
No seu pedido de demissão, o empregado pode solicitar a dispensa do Aviso Prévio, entretanto, essa concessão é
facultativa para o empregador, conforme o Enunciado do TST nº 276:
1.Aviso prévio. Renúncia pelo empregado

O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o
empregador de pagar o valor respectivo, salvo comprovação de haver o prestador dos serviços obtido novo emprego.
(Res. 9/1988) Referência: CLT, arts. 8º, 9º e 487.
Para ter validade jurídica, a carta de pedido de demissão precisa apresentar a data, pessoa ou departamento para
qual se dirige o aviso, a data do início e a duração do cumprimento do aviso prévio, nome e assinatura. Abaixo,
confira os dois modelos mais buscados para a carta de demissão:

Carta de Demissão com cumprimento de aviso prévio

PEDIDO DE DEMISSÃO

Exmo. Diretor-Geral de Departamento Pessoal,
Senhor João dos Santos,
Na forma da Legislação vigente, venho comunicar que rescindo o contrato de trabalho com observação de um
período de aviso prévio de 30 dias, conforme normatiza a legislação presente. Esse período terá início na presente
data.
Sendo assim, aguardo as providências e solicito a confirmação do recebimento desta.

São Paulo, 14 de agosto de 2012

_______________________________
João dos Santos

____________________________
Pedro de Souza

Carta de demissão com dispensa do aviso prévio

PEDIDO DE DEMISSÃO

Exmo. Diretor-Geral de Departamento Pessoal,
Senhor João dos Santos,
Através deste e por motivo de ordem particular, venho apresentar a V. Sas, em caráter definitivo e irrevogável, o
meu pedido de demissão do emprego que ocupo nessa empresa, desde de a data de 01 de janeiro de 2005.
Tenho interesse em retirar-me do serviço imediatamente, solicito de V. Sas. a dispensa de quaisquer formalidades,
especialmente de aviso prévio legal,
Sendo assim, aguardo as providências e solicito a confirmação do recebimento desta.
São Paulo, 14 de agosto de 2012
__________________________
Pedro de Souza

RESPOSTA DE PEDIDO DE DEMISSÃO

Acusamos o recebimento de seu pedido de demissão datado de 14 de agosto de 2012, com o que
Concordamos
Não concordamos

Solicitamos passar por nossa caixa, a fim de receber o que de direito, assinando o competente recibo
Solicitamos passar em nosso Departamento Pessoal para maiores esclarecimentos.
São Paulo, 14 de agosto de 2012
__________________________
João dos Santos

Direitos do trabalhador quando pede a demissão







13º salário proporcional (correspondente aos meses trabalhados iniciando-se sempre no mês de janeiro, de
cada ano ou da admissão);
Férias vencidas (quando houver);
Adicional de 1/3 sobre as férias;
Férias proporcionais;
Saldo de salários (correspondente aos dias trabalhados no mês);
Comissões, horas extras, DSR, prêmios, gratificações, adicional noturno, etc.
Será descontado:








INSS;
INSS sobre 13º salário;
Vale refeição;
Vale transporte;
Aviso-prévio (quando o empregado pede demissão e não quer cumprir o aviso-prévio, o empregador pode
descontar equivalente a um mês de salário);
Outros descontos autorizados pelo empregado.

Na dúvida, sempre consulte um advogado trabalhista ou o sindicato da sua categoria.
Para conhecer outras sugestões de modelo de carta de pedido de demissão acesse o Situado.net:
http://situado.net/modelo-de-carta-de-pedido-de-demissao/
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