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RESCISÕES CONTRATUAIS TRABALHISTAS
Na área educacional, as rescisões
trabalhistas se concentram em torno do
final do ano ou do início do ano seguinte,
mas antes do novo período letivo. É o
momento em que recrudescem os atritos
operacionais relativos às exigências comumente feitas pelo SINPRO-RS. Isto
porque, em tais rescisões, os empregados
devem contar “com a assistência do
respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho...” (CLT,
art. 477, § 1º), podendo tal assistência ser
“prestada pelo Representante do Ministério Público ou, onde
houver, pelo Defensor Público e, na
falta e impedimento
destes, pelo Juiz de
Paz” (CLT, art. 477,
§ 3º), quando não
haja sindicato profissional ou órgão do
Ministério do Trabalho e Emprego/MTE
na localidade. No
caso deste Ministério, a assistência deverá
ser prestada por “servidor público em
exercício no órgão local do MTE, capacitado e cadastrado como assistente no
Homolognet”, conforme previsto no art.
6º da Instrução Normativa – SRT nº
15/2010 do mesmo MTE.
Tem havido uma pergunta recorrente, por parte das escolas empregadoras:
podem elas optar pelo encaminhamento
das rescisões ao MTE ─ ou, na sua ausência, ao Ministério Público ou à Defensoria
Pública (ou até mesmo a Juiz de Paz) ─ ao
invés de encaminhá-las ao SINPRO-RS,
sobretudo quando este se recuse a homologá-las?
Qual a razão da pergunta? É que o
SINPRO-RS, sabidamente, tem dificultado as rescisões, tanto por exigir, muitas
vezes, documentação desnecessária, como

por se negar a homologar rescisões quando
divirja dos valores calculados pelo empregador, mesmo quando o professor se
disponha a aceitá-los. Têm sido frequentes
os relatos de episódios em que o SINPRO-RS recusa homologação quando o critério
de cálculo de parcelas rescisórias não
segue os parâmetros que ele ─ SINPRO-RS ─ entende mais corretos ou adequados. Ao invés de simplesmente ressalvar
diferenças, como lhe cabe, o SINPRO-RS,
em muitas oportunidades, abusa de sua
prerrogativa assistencial para forçar o
empregador a atender a pleitos salariais no mínimo
controversos.
É importante
salientar que a
assistência sindical
ao
empregado
prevista no art. 477
da CLT não equivale à assistência ao
incapaz prevista no Código Civil, como
também não se equipara à assistência ao
menor prevista no art. 439 da mesma CLT,
nem à assistência ao empregado estável
que pede demissão, prevista no art. 500 da
CLT. A assistência a que se refere o Código
Civil visa a suprir incapacidade relativa.
Assim também a assistência ao menor
estipulada no art. 439 da CLT (que, todavia, se restringe ao recebimento de eventual indenização, mas não alcança os recibos
salariais, que serão válidos quando firmados por menor de idade). Todavia, a assistência prevista no art. 477 da CLT, como
também a do art. 500 da CLT, não tem
suporte em incapacidade civil e sim em
mera cautela destinada a evitar abusos por
parte do empregador. Destina-se a verificar
se a decisão do empregado foi idônea, isto
é, sem coação, fraude ou qualquer outro
vício de vontade. Não tem alcance para se
sobrepor à vontade do empregado, que,

portanto, continua sendo pessoa sui juris,
sem necessidade de tutela ou suprimento
de vontade. Daí porque o MTE assinalou,
no § 3º do art. 10 da referida Instrução
Normativa SRT nº 15/2010, que: “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”.

por este expressamente credenciadas,
será obrigatória a assistência do
Sinpro/RS nas rescisões contratuais,
inclusive quando as mesmas forem de
iniciativa do empregado, independentemente do tempo de serviço na escola.”

Vale dizer: na capital e em tais
municípios, há preferência para o
SINPRO-RS. Nas outras localidades, não.
Porém, mesmo onde há preferência, a
escola não precisa se sujeitar a extravagânEm síntese: discordando de valores cias do SINPRO-RS; havendo, pois,
de parcelas rescisórias, o SINPRO-RS recusa de homologação injustificável,
poderá fazer ressalvas, mas não poderá caberá, também aí, a opção pelo MTE ou,
na sua falta, pelo
negar-se a homologar.
Ministério Público ou
Até porque “a quita“O
empregador,
em
princípio,
não
Defensoria Pública,
ção do empregado
refere-se somente ao está obrigado a dar preferência ao ou, ainda, na ausência
destes, como se viu,
exato valor de cada
sindicato profissional [...] A menos
pelo Juiz de Paz.
verba especificada
que haja regra própria em
no TRCT”, segundo
convenção coletiva.”
Por um demais: se a
esclarece a mesma
escola/mantenedora
Instrução Normativa
eventualmente tiver
acima indicada (art. 8º).
prejuízo por tal recusa injustificável,
Retomando a pergunta anterior- poderá responsabilizar judicialmente o
mente aludida: o empregador, em princí- sindicato profissional.
pio, não está obrigado a dar preferência ao
sindicato profissional, podendo optar,
desde logo, entre esse sindicato e o MTE.
Ou, na ausência de ambos na localidade,
encaminhar a rescisão para assistência pelo
Ministério Público ou pela Defensoria
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Pública ou, na ausência destes, pelo Juiz de
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Paz. A menos que haja regra própria em
Coordenador da Assessoria Jurídica
convenção coletiva.
do SINEPE/RS
O que é que diz a CCT firmada
entre SINEPE-RS e SINPRO-RS? Ali se
prevê o seguinte: “Na Capital e nos municípios-sede das regionais do Sinpro/RS,

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

