ORIENTAÇÕES JURÍDICAS SINEPE/RS
RESCISÕES CONTRATUAIS - PAGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO –
DOCUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA - REEDIÇÃO
SIMPLIFICADA

É do conhecimento das instituições de ensino, dos empregadores e
empregados, especialmente, dos sindicatos profissionais e patronais que as
rescisões de contratos de trabalho são obrigatórias quando ocorre a ruptura do
liame laboral, devendo em certos casos a homologação da rescisão ser
realizada, obrigatoriamente, perante o sindicato da categoria profissional, ainda
que o contrato de trabalho rescindido tenha duração inferior a um ano (hipótese
em que a lei desobriga a homologação perante a entidade sindical).
Portanto, no caso de demissão de professor, a assistência e homologação
da rescisão contratual é obrigatória e compete ao sindicato profissional
(SINPRO) realizá-la na forma da lei, assim como em relação aos técnicos
(auxiliares de administração escolar) no seu respectivo sindicato profissional,
desde que o empregado (técnico) possua tempo de serviço (contrato de trabalho)
igual ou superior a seis meses, tudo de acordo com o que estabelecem as
respectivas Convenções Coletivas de Trabalho.

Para tanto, não custa lembrar alguns aspectos relevantes que devem ser
observados pela instituição educacional empregadora, quer no que diz respeito
à rescisão de professor, quer no que tange à ruptura de contrato de trabalho dos
auxiliares (técnicos) em administração escolar.
De registrar que devem ser observadas, independentemente do ato
volitivo de rescindir um contrato de trabalho ser de iniciativa patronal ou mesmo
de iniciativa do trabalhador (professor ou empregado administrativo), regras
legais insertas em Convenções Coletivas de Trabalho e/ou previstas em lei, e,
ainda, sedimentadas na jurisprudência dominante nos Tribunais Trabalhistas.
Com efeito, na expectativa de que as rescisões sejam corretamente
realizadas - considerando-se os prazos previstos em lei, quer seja para a
realização do pagamento e quitação do termo de rescisão do contrato de
trabalho, quer seja para a obtenção da chancela homologatória pela categoria
profissional à qual pertence o trabalhador cujo contrato de trabalho restou
rescindido, existem documentos que obrigatoriamente deverão ser apresentados
no ato de homologação.
Convém repisar, que a assistência à homologação de rescisão contratual
é ato obrigatório e deverá ser procedido pelo sindicato da categoria profissional,
à qual estiver vinculado o demissionário.

Importante, também, relembrar que a lei estabelece prazos para
pagamento (quitação) das parcelas rescisórias decorrentes da ruptura de um
contrato de trabalho, conforme regra insculpida no artigo 477, parágrafo sexto,
da CLT, sob pena de pagamento de multa prevista no parágrafo oitavo do
mesmo dispositivo legal em comento, e correspondente a um mês de salário, ou
na proporcionalidade estabelecida nas Convenções Coletivas de Trabalho.
De relembrar, ainda, que a convenção coletiva de trabalho, dos técnicos
da educação básica, tal qual aquela afeta aos técnicos da educação superior,
estabelece a incidência de multa diária devida ao empregado, equivalente ao
salário-dia, na hipótese de atraso no pagamento das parcelas rescisórias.
A forma de cálculo de multa diária, desde muitos anos negociada entre a
categoria profissional e econômica, tem por escopo minimizar os efeitos de uma
impiedosa penalidade do pagamento de multa integral de um mês de salário,
quando da ocorrência de um eventual atraso de poucos dias; aliás, situação
incomum nas instituições de ensino, que cumprem, à exação, o pagamento das
rescisões contratuais.
De conseqüência, buscamos alertar as instituições de ensino com relação
às obrigações que derivam de uma rescisão de contrato de trabalho.
Neste passo, a partir da edição da nova redação da Súmula nº 10 do
TST, lembramos que ao contrário do que anteriormente era praticado, quando
da rescisão de um contrato de trabalho de professor, para efeito de cálculo do
período denominado “recesso escolar ou férias escolares”, se despedido sem
justa causa no término do ano letivo ou no curso do período destinado ao recesso
escolar, se considerava o mês de aviso prévio, tanto na modalidade indenizado,
como na modalidade trabalhado e feita a projeção “ficta” do prazo de duração do
aviso, a partir daí é que dava inicio a contagem do período de recesso escolar
para fins de indenizá-lo no termo de rescisão.
A partir da nova redação do entendimento sumulado, a jurisprudência
assegurou ao professor demitido sem justa causa no término do ano letivo ou no
curso do período de recesso, o direito ao recebimento do correspondente aviso
prévio e também dos salários assegurados no período de recesso escolar (art.
322, caput e parágrafo 3º da CLT), vale dizer, tais rubricas não mais repartem
um mesmo período, mas, sim, um direito não exclui o outro, devendo ser
acrescida ao período de recesso escolar, também a indenização do aviso prévio
celetista. É, portanto, um pagamento em duplicidade, vez que ambos os direitos
se referem a institutos jurídicos distintos e, portanto, não compensáveis.

Entretanto, é notório e sabido que nem sempre as instituições conseguem
ser atendidas para fins de obter a assistência na homologação das rescisões
dentro do prazo estabelecido em lei (art. 477, CLT) e na própria convenção
coletiva, que reprisa os prazos da lei, por falta de condições da entidade sindical
em dar a assistência e homologar as rescisões “oportuno tempore”.

Em face de situações alheias à vontade patronal de realizar as
homologações mediante a assistência da entidade sindical profissional, no prazo
a que alude o artigo 477 da CLT, é que o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho
em 20 de novembro de 2013 editou a Súmula nº 59, cujo tema trata da “Multa do
artigo 477, § 8ª, da CLT, estabelecendo que: “É indevida a multa do art. 477, §
8º, da CLT, quando o valor líquido devido pela extinção do contrato de trabalho
foi disponibilizado ao empregado por meio de depósito em conta-corrente dentro
do prazo previsto no § 6º do referido dispositivo legal, ainda que a assistência
prevista no § 1º ocorra em data posterior.” (o grifo é nosso).

Feitas essas considerações, alertamos as instituições acerca dos efeitos
da Súmula nº 10 do TST, considerando sua nova redação, bem como da questão
pertinente à multa por atraso no pagamento da rescisão contratual, indevida na
hipótese justificada de não homologação no prazo estabelecido no § 1º do art.
477 da CLT, desde que o depósito do valor líquido devido seja disponibilizado
ao trabalhador, em conta-corrente, dentro do prazo legal previsto no § 6º do
dispositivo legal em comento.
Todavia, salvo melhor juízo, o sindicato dos professores vem se
negando a prestar assistência e homologação de rescisões de contratos de
trabalho, se o empregador não efetuar o pagamento de férias e natalinas
proporcionais incidentes sobre o período de “recesso escolar” indenizado no
TRCT.
A atitude do SINPRO/RS é veementemente rechaçada pelo
Sinepe/RS, seja em decorrência da falta de amparo legal à exigência, vez que a
parcela está sendo indenizada no Termo de Rescisão Contratual, seja porque
referida parcela – recesso escolar – sequer modifica a data de saída na CPTS
do docente, onde deverá sim, constar a data do término do período do aviso
prévio (seja ele indenizado ou trabalhado).

Prudente sim, se o sindicato dos professores (respeitado seu
entendimento no que diz respeito à proporcionalidade de férias e 13º salário
sobre o período de recesso escolar indenizado na rescisão) utilizasse do
“carimbo” de ressalvas que comumente utiliza para diversas outras rubricas e,
isto sim, prestasse a assistência e homologação à rescisão sem prejuízo do
exercício do direito de ação que é constitucionalmente assegurado a todo o
trabalhador.
Aliás, prejuízo iminente ao seu associado que, à evidência, não
poderá sacar os depósitos do FGTS.
A instituição de ensino - na hipótese de negativa de homologação
da rescisão contratual - deverá exigir que a recusa (a nosso ver injustificada e
ilegal) seja documentada em declaração específica.

De posse dessa declaração, orientamos que busque a assistência
e homologação que poderá 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, ou na hipótese
de negativa de homologação pela entidade sindical na respectiva localidade.
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.
A seguir, nominamos os documentos obrigatórios e que deverão ser
apresentados em caso de rescisão contratual, e no caso específico dos
professores, aqueles indicados na Convenção Coletiva de Trabalho.
a) Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho - 05 (cinco) vias;
b) CTPS – Atualizada com reajustes salariais e demais anotações;
c) Ficha de Registro ou Livro de Empregados, devidamente atualizado;
d) empregado);Pagamento em dinheiro, cheque Administrativo, Ordem de Pagamento ou
depósito bancário na conta do
e) No caso de pessoa analfabeto ou menor de idade o valor a ser pago, deverá ser em
moeda corrente e o mesmo deverá vir acompanhado de responsável;
f) Aviso Prévio ou Pedido de Demissão em 03 (três) vias;
g) Carta de Preposto;
h) Extrato Analítico atualizado do FGTS e cópia das Guias de recolhimento dos meses que
não constem no extrato;
i) GRFF (Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e Demonstrativo do Trabalhador de
Recolhimento FGTS Rescisório. em 03 (três) vias;
j) Guias de Recolhimento da Contribuição;
k) Formulário de Seguro Desemprego/Comunicação de Dispensa) corretamente
preenchido;
l) Chave de Identificação do FGTS (3 vias;
m) Recibos de pagamento de salários ou comprovante dos depósitos;
n) Exame Demissional (Portaria 3214/78 – NR 7) em 03(três) vias;
o) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP);
p) Alvará judicial ou comprovante de beneficiário do INSS, quando falecido o empregado;
q) Documento que comprove a alta do INSS (se for o caso);
r) Cópia da decisão Judicial referente a pensão alimentícia (se for o caso).

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.

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”.
Em síntese: discordando de valores de parcelas rescisórias, o SINPRORS poderá fazer ressalvas, mas não poderá negar-se a homologar. Até porque
“a quitação do empregado refere-se somente ao exato valor de cada verba
especificada no TRCT”, segundo esclarece a mesma Instrução Normativa acima
indicada (art. 8º).
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, 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 SINPRORS. Nas outras localidades, não. Porém, mesmo onde há preferência, a escola
não precisa se sujeitar a extravagâncias do SINPRO-RS; havendo, pois, recusa
de homologação injustificável, caberá, também aí, a opção pelo MTE ou, na sua
falta, pelo Ministério Público ou Defensoria Pública, ou, ainda, na ausência
destes, como se viu, pelo Juiz de Paz.
Por fim, ressalta-se que: se a escola/mantenedora eventualmente tiver
prejuízo por tal recusa injustificável, poderá responsabilizar judicialmente o
sindicato profissional.
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