“B A N C O D E H O R A S”

No ano de 1999, o SINEPE/RS ajustou com os diversos sindicatos
profissionais da categoria dos técnicos da educação (antigamente chamados ‘auxiliares de
administração escolar’) cláusula de compensação de horário mediante “sistema de créditos
e débitos de horas trabalhadas”. Esta cláusula tem sido, desde então, renovada, a cada
nova convenção coletiva de trabalho, cuja vigência tem sido de um (1) ano.
O teor da cláusula é o seguinte:

“COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO
As instituições de ensino poderão adotar o regime de compensação de horário
mediante “sistema de créditos e débitos de horas trabalhadas”.
Parágrafo 1º - A implementação do regime de compensação por sistema de
banco de horas será precedida de reunião convocada pela entidade sindical
profissional, que será realizada no local de trabalho, destinada ao esclarecimento
dos trabalhadores, sem caráter deliberativo.
Parágrafo 2º - A convocação da reunião a que se refere o parágrafo anterior
deverá ser solicitada pelo estabelecimento de ensino ao sindicato profissional, que
terá prazo de 10 (dez) dias para efetivá-la.
Parágrafo 3º - A apuração e liquidação do saldo de horas será feita ao final de
cada semestre. O semestre será considerado no período de 01 de abril a 30 de
setembro de de 01 de outubro a 31 de março.
Parágrafo 4º - No final do semestre, sendo o empregado credor de horas extras,
deverá receber o valor correspondente, com os adicionais previstos em convenção
coletiva. Se o empregado for devedor de horas de trabalho não poderá sofrer
qualquer desconto, iniciando-se nova contagem. O prazo para pagamento do
saldo do banco de horas será na folha de pagamento subsequente ao do
fechamento do semestre (05 de novembro e 05 de maio).
Parágrafo 5º - A jornada de trabalho não poderá exceder o limite de 10 (dez)
horas diárias, de segunda a sexta-feira, e de 8 (oito) horas aos sábados, e as horas
compensáveis o limite de 40 (quarenta) ao mês.
Parágrafo 6º
As horas trabalhadas em domingos ou feriados serão
computadas em dobro para a formação do crédito a que se refere o caput, exceto
para os empregados cujo contrato de trabalho já prevê o trabalho em domingos
e feriados.
Parágrafo 7º - Para os empregados estudantes, lactantes ou que mantenham
filho em creche, a prorrogação horária contida neste regime compensatório
deverá preservar, respectivamente, os horários escolares, de amamentação ou de
deslocamento para buscar o filho, salvo a hipótese, neste último caso, de que a
creche não imponha sobrepreço pelo tempo adicional de permanência da criança.

Parágrafo 8º - Os empregadores que adotarem o banco de horas ficam
obrigados a manter registro de frequência, bem como controle de crédito ou de
débito de horas, que deverá ser informado ao empregado mensalmente.
Parágrafo 9º
Na ocorrência de rescisão contratual por iniciativa do
empregador, no curso do semestre, será adotado o procedimento ajustado no
parágrafo 4º supra. Se a iniciativa for do empregado e ele for devedor de horas
de trabalho, será descontado o valor correspondente.
Parágrafo 10
Na ocorrência de rescisão contratual por iniciativa do
empregado, no curso do semestre, e o mesmo for credor de horas de trabalho,
estas serão pagas com os adicionais previstos em convenção coletiva.
Parágrafo 11 - A faculdade estabelecida nesta cláusula aplica-se a todas as
atividades, inclusive àquelas insalubres, independente da autorização a que se
refere o artigo 60 (sessenta) da CLT.”

Ao longo de mais de 17 (dezessete) anos de aplicação da cláusula,
pouquíssimos foram os contenciosos judiciais a seu respeito. O entendimento entre as
partes convenentes foi o de que, solicitada e convocada a instalação do banco de horas,
na forma do § 2º da Cláusula, e efetuada a reunião inicial a que se refere o § 1º da
mesma Cláusula, tinha início a sua implementação. Os empregados que dali em diante
viessem a ser contratados já se incluíam nesse regime. Assim foi praticado, na quase
totalidade dos estabelecimentos de ensino.
Mais recentemente, um dos sindicatos profissionais decidiu ajuizar ações
em que sustenta o entendimento de que a reunião inicial deveria repetir-se todos os
anos, isto é, a cada nova convenção coletiva, ainda que a cláusula permanecesse a
mesma. Para tanto, invocou a ardilosa “premissa” de que a reunião a que alude o § 1º
não seria uma reunião para implantação do banco de horas e sim, como ali está dito,
para implementação do banco de horas. A seu ver, a diferença vocabular remete a uma
distinção substancial.
Em razão disso, seria o caso de efetuar nova reunião, a cada novo ano
letivo. Mesmo que o quadro de pessoal tivesse permanecido o mesmo ou,
eventualmente, houvesse alguns poucos empregados novos. Não tendo sido
anualmente renovada, a reunião inicial teria perdido eficácia e o banco de horas
resultaria inválido.
A tese, embora contrária a toda uma prática já sedimentada há muitos e
muitos anos, preocupa as escolas e revela grave comprometimento da boa-fé e do
princípio da confiança, que até agora sempre nortearam a relação intersindical.
Seguem algumas observações pertinentes ao tema, que podem ter
alguma relevância para quem se veja compelido a discutir a matéria:

A – A natureza da reunião inicial

A reunião para implementação do banco de horas não tem caráter
decisório. Não é uma reunião para aprovação, porque tal aprovação não se faz
necessária. A adoção do banco de horas é uma faculdade do empregador, que poderá
implementá-lo ou não.
A reunião visa, basicamente, a esclarecer os empregados acerca do
funcionamento do banco de horas. Esclarecimento este que, uma vez prestado, não é
necessário reprisar a cada ano, porque os empregados, de regra, salvo um ou outro,
continuam no emprego. E certamente, de um ano para outro, por maiores que tenham
sido as libações das férias e do carnaval, não terão se esquecido desse funcionamento...
Isso está claramente expresso no teor da Cláusula (atual Cl. 30 da CCT). No
seu caput está dito que “As instituições de ensino poderão adotar o regime de
compensação... etc.” e no seu § 1º que a reunião se destina, tão somente, “ao
esclarecimento dos trabalhadores, sem caráter deliberativo”.

B ─ Implementação x Implantação

A distinção semântica entre “implementação”, como diz o teor da
Cláusula, e implantação, no contexto da regulação ajustada entre as partes, é uma
bizarria, própria de uma “hermenêutica” de ocasião. Mas, se for levada a sério, ela vem
a favor da interpretação patronal e não da interpretação de aludido sindicato
profissional. Com efeito:

(i)

Implantar/implantação tem a ver, etimologicamente, com planta, no
sentido de introduzi-la nalgum lugar ou de introduzir-lhe algum enxerto. Seu
sentido mais amplo é, pois, o de introduzir, inaugurar, inserir, estabelecer;

(ii)

Implementar/implementação tem a ver com implemento, do inglês
implement, por sua vez derivado do latim medieval implementa (pl.) e este
do latim medieval implere (empregar, despender),
ou seja, “o que é
indispensável para fazer ou executar algo, petrechos, aprestos”, “o que serve
para cumprir, cumprimento, execução” [‘Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa’,
Antônio Geraldo da Cunha, RJ, 1986, 2ª ed., Ed. Nova Fronteira, pág. 427 ].

Ora, o sentido de implemento, vale dizer, daquilo que é necessário para
executar algo ou para cumprir um ajuste, remete à ideia de operações ordenadas e
sequenciadas, isto é, à ideia de processo. Pois bem, numa estrutura processual, as fases
não se repetem, salvo nulidade. No processo propriamente dito, seja ele administrativo
ou judicial, as fases se exaurem e inclusive “precluem”. Nesta linha de raciocínio, já que
o texto do § 1º menciona a palavra implementação, tem-se, naturalmente, que a
reunião inicial é uma fase de um processo que contém outras etapas, que se seguem à
sua implantação. Por que, então, retornar, a cada ano, a essa fase inicial de
implantação, se ela já exauriu sua função esclarecedora?
Haveria que implantá-lo (o banco de horas) de novo, a cada ano? Mas a
Cláusula fala, exatamente, em implementação, que remete ao processo mais
abrangente no qual se insere a reunião. Por que sustar a implementação e voltar à
implantação inicial? Não faz sentido!

C ─ Integração ao Contrato de Trabalho e Ultratividade

As correntes doutrinárias e jurisprudenciais que se têm por
“progressistas” costumam defender a integração aos contratos de trabalho das
vantagens obtidas através de clausulamentos coletivos. Em conexão com isso, propõem
a ultratividade das convenções coletivas de trabalho. Mas é interessante observar que
este parâmetro é rapidamente esquecido quando a sua aplicação possa ser desfavorável
ao empregado.
Pois bem: se for dada a devida trela a esse entendimento (integração e
ultratividade), não há como recusar, no caso, a integração ao contrato do ajuste referente
ao banco de horas. Tendo se integrado ao contrato, terá validade para além do período
de vigência específico de cada convenção coletiva. Já só por isso, seria desnecessária a
reiteração anual da reunião de esclarecimento. Se necessária fosse, só faria sentido para
os novos empregados, isto é, para aqueles admitidos após essa reunião inicial.
Em paralelo, admitida a ultratividade ─ e ela veio sendo aplicada, por
força da Súmula 277 do TST, cuja eficácia somente foi suspensa recentemente, por
decisão preliminar da Suprema Corte ─ tem-se como incontornável a continuidade da
Cláusula do banco de horas. Ora, se esta Cláusula continuou vigente, qual o fundamento
para que se renove, a cada ano, a reunião de implementação/implantação?
Onde está dito que tal reunião deve ser repetida? Em lugar algum!

A exigência de repetição teria por base, unicamente, a vigência anual da
CCT? Mas a integração aos contratos de trabalho por ela atingidos e a ultratividade até
recentemente praticada não eliminam o argumento da vigência restrita da CCT?
Entre parênteses: aonde foi parar o pretendido “progressismo”? Ele só
vale quando se trata de favorecer o empregado? Que “favorecimento” é esse que põe
em risco os já referidos princípios da boa-fé e da confiança? Risco, este, que traz
inevitáveis sequelas para o processo de negociação?

D ─ O Modo de Execução

Princípio clássico de interpretação dos contratos informa que, na
ausência de regra explítica, verifica-se o modo de execução de tais contratos, ao longo
do tempo. Ora, o que se tem é um cenário de litigiosidade mínima a respeito da matéria.
A referida Cláusula, como se disse, tem mais de 17 (dezessete) anos. Em todo este
ínterim, praticamente não houve contenciosos. Ou, se os houve, foram em quantidade
mínima. Com foco numa determinada região.
Seria razoável a interpretação que ora lhe atribui o aludido sindicato
profissional diante de um silêncio tão consistente e tão prolongado? Se, durante tantos
anos, pouquíssimas foram as discussões a respeito, o que isso revela acerca do modo de
execução? Não estará havendo uma simples beligerância localizada? E motivada, quiçá,
por interesses subalternos?

E ─ Interpretação Axiológica

A interpretação não pode ser especiosa. Ela deve ser sistêmica. Mais
ainda: ela deve ser coerente!
É preciso assinalar, novamente, que não se trata de reunião para
aprovação (do banco de horas). A finalidade dessa reunião não é esta, e sim, meramente,
esclarecer os empregados acerca do modo de executar uma decisão tomada
anteriormente, em sede de deliberação coletiva. A unilateralidade da opção do
empregador fora já acordada no âmbito decisório ─ este, sim, bilateral ─ da negociação
coletiva, que redundou na referida cláusula convencional.

Não há condicionalidade alguma, no teor da cláusula, que exija nova
implantação ou novo início do processo de implementação. O sindicato profissional, no
exercício de sua prerrogativa regulatória (CF/88, art. 7º, XXVI), conferiu à esfera patronal a
escolha do sistema conhecido por ‘banco de horas’. Se a reunião inicial se destinasse a
colher a aprovação ou rejeição dos empregados, poder-se-ia vislumbrar algum sentido
na sua reiteração anual. Mas não é o caso.
A interpretação jurídica contemporânea sabidamente evoluiu no sentido
de dar preeminência aos valores envolvidos, à substância do ato objeto da divergência,
e, em linhas mais gerais, à finalidade, em detrimento do aspecto meramente formal. A
preponderância do conteúdo sobre a exterioridade do(s) ato(s) leva à conclusão de que
“a nulidade deriva da incompatibilidade do ato concreto com valores jurídicos
relevantes” [MARÇAL JUSTEN FILHO, ‘Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos’, SP, 2014, Ed.
RT, 16ª ed., 2ª tir., págs. 891/892]. Nas palavras do mesmo autor: “...passa-se a investigar o
efeito e a significação da infração para reconhecer a existência da nulidade. Dito de
outro modo, não se admite que a invalidade resulte da mera discordância entre o ato
concreto e um modelo jurídico. É imperioso agregar um componente axiológico ou
finalista”.
Indaga-se:
Primeiro, qual a infração que teria ocorrido, já que não há regra estipulando renovação
anual da dita reunião?
Segundo, admitindo que se devesse reprisar a reunião, qual a lesão ou dano causado
por sua falta? Os esclarecimentos já prestados teriam sido esquecidos, a despeito de sua
prática intercorrente? Os empregados novos, que não participaram da reunião inicial,
teriam tido a oportunidade de se insurgir contra o banco de horas (já se viu que não, porque
não lhes cabia aprovar e sim, apenas, informar-se)? E tais empregados novos, tendo ficado à
margem dos esclarecimentos, resultaram impedidos de obtê-los junto aos seus colegas
de trabalho? Se se quiser acolher a pretensa invalidade subsequente do banco de horas,
não deveria restringir-se tão somente a esses empregados?
Terceiro: qual o valor jurídico relevante que teria sido desmerecido pela falta dessa
reunião, tendo em vista a então vigente orientação judiciária (Súmula 277 do TST) que
preconizava a ultratividade das cláusulas das convenções anteriores?
Quarto: em suma, qual a finalidade da reunião inicial, senão a de proporcionar a
implementação do banco de horas ao longo da duração dos contratos de trabalho? Tais
contratos não se acham sob o guarda-chuva do princípio da continuidade? Há, por
acaso, algum dispositivo, na Cláusula, limitando a vigência do banco de horas?

Como se percebe, o razonamento ora deduzido em juízo pelo Sindicato
de Passo Fundo não resiste a qualquer análise ponderada e, sobretudo, sistêmica, do
direito posto. O oportunismo e a brejeira astúcia que o “embasam” não merecem “levar
vantagem” sobre os princípios da boa-fé e da confiança, que, albergados pelo texto
constitucional e pela legislação infraconstitucional, recomendam o melhor
discernimento acerca da matéria em questão. Enfim, o princípio (ou postulado) da
segurança jurídica, tão fundamental para o País na quadra em que se encontra, não
pode ficar à mercê de interpretações formalistas e voluntaristas que, à toda evidência,
destoam do sentido mais apurado da hermenêutica jurídica contemporânea.
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