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RESCISÕES CONTRATUAIS
(PAGAMENTO E HOMOLOGAÇÃO)
É comum nessa época do ano, a ocorrência de rescisões de contratos 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 a ruptura de contrato de
trabalho dos auxiliares (técnicos) em administração escolar.
Em primeiro lugar, independentemente
do ato volitivo de rescindir um contrato de
trabalho ser de iniciativa patronal ou mesmo de
iniciativa do trabalhador (professor ou
empregado administrativo),
existem
regras legais insertas
em Convenções Coletivas de Trabalho,
ou previstas em lei,
ou, ainda, fruto da
jurisprudência
dominante nos Tribunais Trabalhistas,
que devem ser observadas, a fim de que as
rescisões sejam corretamente realizadas (e
pagas), considerando-se os direitos decorrentes
do ato rescisório, bem como a satisfação desses
direitos considerando-se os prazos previstos
em lei, quer para a realização do pagamento e
quitação do termo de rescisão do contrato de
trabalho, quer para a chancela homologatória
pela categoria profissional respectiva, à qual
pertence o obreiro cujo contrato de trabalho é
alvo de rescisão.
Em segundo lugar, a assistência à homologação de rescisão contratual é ato obrigatório
e deverá ser procedido pelo sindicato da categoria profissional, à qual está vinculado o
demissionário. Em que pese a lei estabelecer
que não seja obrigatória a homologação de
rescisão de contrato de trabalho de empregado
com menos de um ano de contrato com seu empregador, no caso dos estabelecimentos de
ensino privado, há regra específica em convenção coletiva de trabalho que torna obrigatória a
homologação pela entidade sindical à qual está
vinculado o obreiro, como ocorre com relação

aos professores, devendo, sempre, ser levado à
homologação perante o sindicato da categoria
(Sinpro) o termo de rescisão de contrato de
trabalho havido entre docente e instituição educacional.
Com relação aos trabalhadores que não
ministram aulas, ou seja, aqueles vinculados à
categoria profissional dos auxiliares de administração escolar, também denominados de
técnicos em administração escolar, a convenção coletiva que lhes é afeta, estabelece a obrigatoriedade do ato de homologação e assistência à rescisão contratual, sempre que o
contrato de trabalho
tiver duração igual
ou superior a 6 (seis)
meses, ainda que a
iniciativa de resilir o
contrato laboral seja
do empregado.
Importante,
ainda, 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.
De relembrar, por oportuno, 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 o pagamento das rescisões contratuais.

contar da notificação do aviso prévio, no ato de
Em apertada síntese, buscamos alertar as
dispensa do mesmo, e no primeiro dia útil após
instituições de ensino com relação às obrigao término do aviso prévio, no caso de aviso
ções que derivam de uma rescisão de contrato
prévio trabalhado, independentemente do mode trabalho.
mento da realização do pagamento dos valores
Com efeito, a partir da edição da nova
devidos ao empregado.
redação da Súmula nº 10 do TST, lembramos
De observar que a malsinada circular foi
que ao contrário do que anteriormente era pralavrada a despeito da disposição contida na
ticado, quando da rescisão de um contrato de
norma de direito coletivo, que há anos prevê o
trabalho de professor, para efeito de cálculo do
pagamento de multa-dia e não a integralidade
período denominado “recesso escolar ou férias
do salário, se configurada a mora do empregaescolares”, se despedido sem justa causa no
dor em período inferior a 30 (trinta) dias.
término do ano letivo ou no curso do período
Contudo, é notório e sabido que nem
destinado ao recesso escolar, se considerava o
sempre as instituições conseguem ser atendimês de aviso prévio, tanto na modalidade indedas para fins de obter a assistência na homolonizada, como na modalidade trabalhada e feita
gação das rescisões dentro do prazo estabelecia projeção “ficta” do prazo de duração do
do em lei (art. 477, CLT) e na própria convenaviso, a partir daí é que dava início a contagem
ção coletiva, que repisa os prazos da lei, por
do período de recesso escolar para fins de indefalta de condições da entidade sindical em dar
nizá-lo no termo de rescisão.
a assistência e homologar às rescisões “oportuA partir da nova redação do entendimenno tempore”.
to sumulado, a jurisprudência assegurou ao
Exatamente em razão de situações
professor demitido sem justa causa no término
alheias à vontade patronal de realizar as homodo ano letivo ou no curso do período de receslogações mediante a assisso, o direito ao recebimento do correspondente "...a lei estabelece prazos para tência da entidade sindical
profissional, no prazo a
aviso prévio e também
pagamento (quitação) das
que alude o artigo 477 da
dos salários assegurados
parcelas
rescisórias
CLT, é que o Egrégio Trino período de recesso
escolar (art. 322, caput e decorrentes da ruptura de um bunal Regional do Trabalho em 20 de novembro de
parágrafo 3º da CLT),
contrato de trabalho,
vale dizer, não mais repar- conforme regra insculpida no 2013 editou novas Súmulas e Orientações Jurisprutindo um mesmo período,
artigo
477,
parágrafo
sexto,
denciais, entre elas, a
mas, sim, um direito não
da CLT, sob pena de
Súmula nº 59, cujo tema
exclui o outro, devendo
ser acrescido ao período pagamento de multa prevista trata da “Multa do artigo
477, § 8ª, da CLT, estabede
recesso
escolar,
no parágrafo oitavo do
lecendo que: “É indevida a
também a indenização do
mesmo
dispositivo
legal
em
multa do art. 477, § 8º, da
aviso prévio. É, pois, um
comento, e correspondente a CLT, quando o valor
pagamento adicional, vez
líquido devido pela extinque ambos os direitos se
um mês de salário."
ção do contrato de trabareferem a institutos jurídilho foi disponibilizado ao empregado por meio
cos distintos e, portanto, não compensáveis.
de depósito em conta-corrente dentro do prazo
Em derradeiro, em meados de 2014, o
previsto no § 6º do referido dispositivo legal,
SINTAE/RS (Sindicato dos Trabalhadores em
ainda que a assistência prevista no § 1º ocorra
Administração Escolar no RS) enviou Circular
em data posterior.” (o grifo é nosso).
às Direções e Departamentos de Recursos HuFeitas essas breves considerações, alermanos dos estabelecimentos de ensino, na base
tamos as instituições acerca dos efeitos da
territorial de sua representação, comunicando
Súmula nº 10 do TST, considerando sua nova
que a partir do mês de agosto de 2014, o agenredação, bem como da questão pertinente à
damento das rescisões contratuais deve ser reamulta por atraso no pagamento da rescisão
lizado (e confirmado) através do endereço
contratual, indevida na hipótese justificada de
eletrônico (secretaria@sintaers.org.br) como
não homologação no prazo estabelecido no §
medida de dar maior segurança às partes, em1º do art. 477 da CLT, desde que o depósito do
pregado/empregador.
valor líquido devido seja disponibilizado ao
Ainda constou no bojo da referida Circutrabalhador, em conta-corrente, dentro do
lar, que a rescisão, sob pena de pagamento de
prazo legal previsto no § 6º do dispositivo legal
multa equivalente ao salário do trabalhador,
em comento.
deve ser efetuada no prazo de 10 (dez) dias a
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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

