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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 

13ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE 

ATOrd 0021496-20.2017.5.04.0013 

AUTOR: GABRIEL ROBERTO DELLACASA LEVRINI 

RÉU: SOCIEDADE EDUCACIONAL SUL-RIO-GRANDENSE LTDA., REDE 

INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LAUREATE LTDA.

Vistos etc.

GABRIEL ROBERTO DELLACASA LEVRINI ajuíza ação trabalhista contra SOC

em 21/10/2017. Alega queIEDADE EDUCACIONAL SUL-RIO-GRANDENSE LTDA. E OUTROS 

trabalhou como professor com doutorado entre 23/02/2013 e 02/08/2017, com remuneração de

R$ 2.883,00. Faz os pedidos das letras “A” a “S” da inicial. A ré confirma as datas de início e fim

do contrato, afirma que o autor recebia R$ 59,30 por hora-aula e contesta os pedidos. É

produzida prova documental.  As razões finais são escritas e as tentativas de conciliação

frustradas. É o relatório.

O autor teve descontos de R$ 13.433,55 no Termo de Rescisão do Contrato de

Trabalho (dos quais R$ 8.265,68 a título de aviso-prévio indenizado), embora esse mesmo

documento indique que a remuneração por ele recebida era de R$ 1.186,00.

O art. 487, § 2º, da CLT deve ser interpretado no sentido de que não é exigível o

pagamento do período do aviso-prévio não trabalhado pelo empregado - ou seja, quem não

cumpre o aviso-prévio não recebe por esse período.

A interpretação alternativa, de que o empregador poderia compensar o valor que

seria correspondente ao aviso-prévio de outras parcelas salariais, implica grave desequilíbrio no

sinalagma (bilateralidade/comutatividade) do contrato de trabalho, pois o empregado trabalharia

de graça para o empregador no período correspondente e imediatamente anterior ao aviso-

prévio, sem qualquer contraprestação.

É bem conhecida e amplamente repetida pelos empresários a máxima de que

não existe almoço grátis. Apesar disso, é sustentada a tese de que, no aviso-prévio de 30 dias,

seriam 30 dias de trabalho grátis; no aviso-prévio de 60 dias, seriam 60 dias de trabalho grátis;

no aviso-prévio de 90 dias, seriam 90 dias de trabalho grátis.

Além de permitir trabalho sem contraprestação (gratuito, sem a imprescindível

onerosidade), essa interpretação ainda contraria a regra do art. 477, § 5º, da CLT, que proíbe

compensações com as verbas rescisórias de valores superiores ao equivalente à remuneração

de 1 mês.
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Por essas razões, são considerados ilegais os descontos efetuados pela ré

acima do limite legal, que devem ser devolvidos ao autor.

O Termo de Rescisão do Contrato de trabalho indica créditos de R$ 13.433,55,

mas nesses créditos há um ajuste de saldo devedor de R$ 2.986,66, que deve ser abatido em

conjunto com o limite admitido para desconto, de R$ 1.186,00, de modo que a quantia a ser

devolvida ao autor é de R$ 9.260,89. Com a devolução desses descontos, ficam prejudicados os

pedidos de parcelas incluídas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho.

O princípio da adequação setorial negociada consagra a autonomia privada

coletiva, no Direito do Trabalho, de modo que não podem ser consideradas ilegais ou prejudiciais

as alterações convencionadas coletivamente. Ficam prejudicados os pedidos de diferenças daí

decorrentes.

O próprio autor reconheceu que era opção sua atender seus orientandos no

intervalo entre as aulas e que poderia usufruir do intervalo, se quisesse.

O autor não comprovou e nem demonstrou outras diferenças em relação aos

pagamentos efetuados.

Tampouco há prova de dano moral que justifique o pagamento de indenização.

A natureza das parcelas está indicada no próprio Termo de Rescisão do Contrato

de Trabalho, em que também consta a retenção da contribuição social devida pelo autor.

A Instrução Normativa n.º 41 do TST só atribui direito aos honorários de

advogado a processos ajuizados após a Reforma Trabalhista.

Ante o exposto, são parcialmente acolhidas as pretensões do autor para

condenar a ré a devolver ao autor as quantias ilegalmente descontadas no Termo de Rescisão

do Contrato de Trabalho, equivalentes a R$ 9.260,89. A ré deve comprovar o recolhimento de

contribuição social decorrente do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho. Custas de R$

185,22. Notifiquem-se.

PORTO ALEGRE/RS, 31 de março de 2020.

GUILHERME DA ROCHA ZAMBRANO

Juiz do Trabalho Substituto
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