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RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
ASSISTÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO
A rescisão de contrato de trabalho sabidamente
exige assistência ao empregado, que culmina, normalmente, na homologação desta mesma rescisão. O
regramento legal se contém nos artigos 477 e seguintes da CLT, sem prejuízo de regramentos específicos
eventualmente contidos em
normas de dissídio coletivo ou
de convenções coletivas. A
assistência se destina a “orientar e esclarecer empregado e
empregador acerca do cumprimento da lei, bem como zelar
pelo efetivo pagamento das
parcelas rescisórias”, conforme
elucida a regra do art. 4º da
Instrução Normativa – SRT
nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego/MTE,
datada de 14 de julho de 2010, publicada no Diário
Oficial da União do dia seguinte (15.07.2010). A
homologação é o ato confirmatório do pagamento/recebimento dos valores rescisórios.
Diz o art. 6º desta mesma Instrução Normativa:
“Art. 6º São competentes para prestar a assistência na
rescisão do contrato de trabalho:
I - o sindicato profissional da categoria do local
onde o empregado laborou ou a federação que
represente categoria inorganizada;
II - o servidor público em exercício no órgão local
do MTE, capacitado e cadastrado como assistente
no Homolognet; e
III - na ausência dos órgãos citados nos incs. I e II
deste artigo na localidade, o representante do
Ministério Público ou o Defensor Público e, na
falta ou impedimento destes, o Juiz de Paz.”

É interessante observar o seguinte: a Instrução
Normativa do MTE que antes disciplinava a matéria IN SRT nº 3, de 21/junho/2002 - dizia, em seu art. 6º,
que a assistência seria prestada, preferencialmente, pela
entidade sindical, reservando-se a atuação dos órgãos
locais do MTE às hipóteses de (i)
inexistência local de representação sindical; (ii) recusa do sindicato em prestar assistência; (iii)
cobrança indevida por parte do
sindicato. Já de acordo com a
nova Instrução Normativa, não há
ordem preferencial entre sindicato e órgão local do MTE.
No caso dos estabelecimentos de
ensino, isso não faz diferença, porque há norma de convenção coletiva estipulando a preferência do sindicato
profissional. Mas não deixa de ser sugestivo perceber
que a autoridade pública, já em 2010, se preocupava
com eventos que se tornavam mais frequentes, a saber,
as recusas sindicais de prestação de assistência como
mecanismo de pressão sobre os empregadores. Tais
recusas, frequentemente abusivas, visavam a obter
pagamentos suscetíveis de questionamentos jurídicos.
Recentemente, tem havido recusas, por parte do
SINPRO/RS, mesmo quando o empregado se dispõe a
aceitar o pagamento oferecido pelo empregador. Aceitação, esta, que não o impede de pleitear, na via judicial, a diferença que entender devida. Até porque, como
se colhe do inciso I do parágrafo único do art. 8º da
mesma IN SRT nº 15/2010, “a quitação do empregado refere-se somente ao exato valor de cada verba
especificada no TRCT”.
Eventual diferença de valor na quantificação de
uma parcela não é motivo para recusar a prestação da

assistência e homologar a rescisão. O sindicato poderá
fazer ressalvas, mas não poderá negar assistência/homologação. Tal entendimento consta, muito claramente, do § 3º do art. 10 da mesma IN SRT nº 15/2010:

Por fim, vale transcrever ementa de acórdão do
TRT-4ª Região, publicado em 27/05/2013, que assim
trata a matéria:

ASSISTÊNCIA SINDICAL NA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. IMPOSIÇÃO
LEGAL. ART. 477, §§ 1º E 4º DA CLT. DESCABIDA RECUSA DO SINDICATO PROFISSIONAL PARA HOMOLOGAR A RESCISÃO POR
DIVERGÊNCIA QUANTO AOS VALORES
RESCISÓRIOS DEVIDOS. RECUSA INJUSTIFICADA. APLICAÇÃO DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRT 15/2010
Em outras palavras: suposta
“A assistência se destina a DO MTE. O sindicato profisincorreção de valores não impede
e
esclarecer sional somente pode se recusar a
homologação. Circunstâncias impe- orientar
ditivas são aquelas elencadas no art. empregado e empregador prestar assistência na rescisão do
12 da IN SRT nº 15/2010. A hipóte- acerca do cumprimento da contrato de trabalho nos casos
se de diferença de valores não está lei, bem como zelar pelo de garantia de emprego/estabilidades, suspensão contratual,
incluída nesse rol.
efetivo pagamento das irregularidade de representação
parcelas rescisórias”.
das partes, insuficiência de
De aproveitar o ensejo para
documentos ou incorreção não
destacar, também, que os documensanável, falta de comprovação do pagamento das
tos necessários para a rescisão são aqueles listados no
verbas devidas, atestado de saúde ocupacional com
art. 22 da mesma Instrução Normativa. Quaisquer
declaração de inaptidão e/ou constatação de fraude,
outros documentos não podem ser erigidos como conconforme dispõe o art. 12 da IN SRT 15/2010 do
dicionantes da assistência/homologação, sob pena de
MTE. Na hipótese de divergência quanto ao valor
configuração de abuso de direito.
comprovadamente adimplido, caso o sindicato entenda devidas diferenças, e havendo concordância do
Não se deve perder de vista que o instituto
trabalhador, não pode haver recusa em homologar a
jurídico da assistência sindical, embora presuma que o
rescisão contratual.”
empregado possa ter algum nível de incapacidade ou de

“Art 10 (...)
§ 3º Desde que haja concordância do empregado, a
incorreção de parcelas ou valores lançados no
TRCT não impede a homologação da rescisão,
devendo o assistente consignar as devidas ressalvas
no Homolognet.”
(sublinhamos)

fragilidade social, razão pela qual o legislador se propõe
a garantir-lhe segurança, não confere ao sindicato poderes administrativos de vedação de condutas em relação
ao empregado. A atuação do sindicato não é de tutoria
nem de representação de incapaz. Nem mesmo de assistência, no sentido que lhe dá o direito civil. Tanto é
assim que o sindicato profissional não supre, por si só,
a assistência ao empregado menor de 18 anos, que
deverá contar com a presença de seu representante
legal, conforme expressamente previsto no § 1º do art.
13 da IN SRT nº 15/2010.

A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h pelo telefone (51) 3213.9090
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