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NEGOCIAÇÕES TRABALHISTAS 2017
No dia 10 de fevereiro do corrente
ano, reuniram-se, em Curitiba-PR, sob o
patrocínio da FEPESUL, sindicatos patronais da área educacional na Região Sul. O
propósito do encontro foi trocar relatos e
experiências acerca de negociações anteriores e auscultar tendências à luz do cenário atual.
Vários temas jurídicos suscitaram a
atenção dos participantes, dentre os quais
vale salientar os seguintes: (I) efeitos da
suspensão da Súmula 277 do TST por
decisão liminar do Min. Gilmar Mendes,
do STF; (II) possíveis mudanças na
CLT em virtude da
projetada reforma
trabalhista;
(III)
reflexos da inclusão
nas relações de
trabalho
escolar;
(IV) hora-atividade e
horas extra-classe;
(V)
progressivo
exaurimento
do
paradigma celetista da hora-aula; (VI)
cumulação de funções docentes com
funções de coordenação e/ou de gestão;
(VII) “hora-eletrônica” e interlocução
eletrônica; (VIII) limite de alunos por
turmas; (IX) regulação da EAD; (X)
produção intelectual e direitos autorais;
(XI) bolsas de estudo e isenções trabalhista, previdenciária e tributária; (XII) rescisão parcial de contrato de trabalho.
Como se vê, não são poucas as
inquietações que perpassam o horizonte de
escolas e seus mantenedores e gestores,
centradas, principalmente, em sua esfera
trabalhista. Os temas são múltiplos e suscitam muitas dúvidas, quando não verdadeira perplexidade. Fazemos, então, um breve
registro acerca do primeiro deles, retomando os demais em próximas publicações do
presente Boletim.
SÚMULA 277 do TST
Esta Súmula diz, literalmente, o

seguinte: “As cláusulas normativas dos
acordos coletivos ou convenções coletivas
integram os contratos individuais de
trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação
coletiva de trabalho”. Como se percebe, a
Súmula preconiza o que se convencionou
chamar de ultratividade, isto é, a validade
e eficácia das cláusulas coletivas para além
do prazo de vigência do instrumento de
pactuação coletiva.
A formulação original da Súmula
277 dizia o contrário, ou seja, era contrária
à
ultratividade.
Estava
alinhada,
pois, com a Lei nº
10.192/2001, que
havia revogado o §
1º do art. 1º da Lei
nº 8.542/92, onde
fora originalmente
fixada a regra de
ultratividade. No
entanto, no final de
2012, o Tribunal
Superior do Trabalho modificou várias de
suas súmulas, dentre elas a Súmula 277.
Ao fazê-lo, chancelou o entendimento contido na Lei nº 8.542/92. E o fez apesar da
revogação expressa de tal regra pela referida Lei nº 10.192/2001. Em outras palavras:
na prática, legislou.
Entre parênteses: o TST mudou a
Súmula sem que tivesse havido precedentes no âmbito da Seção de Dissídios Individuais/SDI do Tribunal, o que contraria o
sistema regimental. Vale anotar que tais
precedentes deveriam provir, necessariamente, da SDI, pois a Seção de Dissídios
Coletivos/SDC, por exercer poder normativo, não edita súmulas e sim, apenas,
precedentes normativos.
Diante de tais irregularidades, o
Min. GILMAR MENDES, do STF, deferiu medida cautelar em Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental,
suspendendo a última versão (a de 2012)

da Súmula. A matéria pende de apreciação te; (v) intervalo; (vi) janelas; (vii) calendáfinal pelo colegiado do STF.
rio escolar; (viii) ambiente escolar; (ix)
Pois bem: à vista disso, é preciso reuniões de departamento; (x) EAD. E
precaver-se para a insubsistência das cláu- outras mais.
sulas normativas, após o decurso do prazo
Num balanço entre cláusulas que
de vigência das convenções coletivas (28 favorecem escolas e empregados, verificade fevereiro, no caso da área educacional -se um considerável equilíbrio. Se prevaleprivada, no RS). A partir de 1º de março, cer entendimento contrário à ultratividade,
tais cláusulas não mais restarão automati- as perdas se contarão de ambos os lados. E
camente integradas aos contratos individu- neste ponto cabe atenção especial: a
ais de trabalho. A menos que as partes con- tendência da Justiça do Trabalho, na hipóvenentes (sindicatos
tese de inexistência de
patronal e profissio- “É preciso exame acurado do cenário acordo e encaminhanal) ─ ou os estabelemento a dissídio colenegocial, para que o aparente
cimentos de ensino
tivo, muito provavelfavorecimento jurídico decorrente do
individualmente
e
mente será a de
afastamento
da
versão
atual
da
seus empregados ─
manter as cláusulas
Súmula
277
não
se
transforme
numa
decidam mantê-las.
que já vêm sendo
vitória de Pirro.”
O afastamento
praticadas. É preciso
das cláusulas pode,
exame acurado do
inicialmente, atrair o
cenário negocial, para
interesse daqueles que desejam “limpar a que o aparente favorecimento jurídico
pauta” das negociações, seja através das decorrente do afastamento da versão atual
vindouras negociações, seja através de da Súmula 277 não se transforme numa
decisão normativa da Justiça do Trabalho. vitória de Pirro.
Mas é preciso considerar que as atuais convenções coletivas contêm cláusulas do
maior interesse das escolas. E não são
poucas. Sirvam de exemplo as cláusulas
que tratam: (i) da irredutibilidade e redução de carga horária, na qual se pactuou
expressiva limitação da incidência de
Jorge Lutz Müller
adicional de horas extras; (ii) dos passeios,
OAB/RS 7.563
festividades, etc.; (iii) aulas fora da unidaCoordenador da Assessoria Jurídica
de de lotação; (iv) aperfeiçoamento docendo SINEPE/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

