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RESUMO

Neste estudo a autora traz à reflexão os impactos da instituição do banco de horas

como mecanismo de flexibilização da jornada de trabalho. O banco de horas é utilizado como

instrumento de gestão por empresas que visam aumentar a sua competividade no mercado,

mediante a diminuição de custo e aumento da produtividade. Todavia, a compensação anual

de jornada tem em seu bojo aspectos que afetam a remuneração do trabalhador, sua jornada de

trabalho e de não trabalho, o direito ao lazer e convívio social. Serão abordados ao longo do

trabalho  temas  relacionados  ao  direito  à  dignidade,  direito  ao  lazer,  dano  existencial,

remuneração,  alteração  na  jornada  de  trabalho,  limitação  à  sobrejornada,  requisitos  da

compensação  de  jornada  anual,  legitimidade  sindical  e  invalidade  do  acordo  coletivo.  O

estudo  contempla,  ainda,  uma  análise  comparativa  entre  dois  acordos  coletivos  com

diferenças fulcrais, conquanto firmados no mesmo exercício, pela mesma categoria sindical.

Ao término do trabalho, apontam-se alguns caminhos para que a compensação de jornada

anual verdadeiramente contemple os anseios de empregadores e empregados, enquanto pacto

voluntariamente firmado entre as partes.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Horas, Compensação de jornada anual, Flexibilização,

Produtividade, Jornada de trabalho, Remuneração, Direito ao lazer,  Convívio Social,



Princípio  da  proteção  do  trabalho,  Princípio  da  dignidade,  Dano  existencial,

Legitimidade Sindical.
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1 INTRODUÇÃO

Refletir sobre a jornada de trabalho é um desafio, visto que é um tema que afeta toda a

sociedade quando se consideram os atores envolvidos. Se por um lado o controle da jornada

de trabalho está atrelado aos interesses do capital, por outro, o controle e proteção das normas

que regulamentam a jornada estão voltadas para as necessidades físicas e sociais dos obreiros.

Uma análise  histórica  da  jornada  de  trabalho  permite  observar  que  a  luta  orientou-se  no

sentido  de  sua  redução  para  ampliação  do  tempo  livre.  O  aumento  da  produção  de

mercadorias em circulação e as mudanças ocorridas na dinâmica da sociedade têm revertido,

entretanto, essa tendência. 

Nos Estados Unidos e no Japão, apesar da redução da jornada de trabalho contratual, o

tempo  de  trabalho  e  as  horas  extras  se  mantêm em níveis  bastante  elevados.  Na  União

Europeia, o ritmo de redução da jornada semanal de trabalho tem sido mais lento. Nesse novo

contexto,  a  gestão  da  jornada  tornou-se  mais  um  mecanismo  de  gerenciamento  das

organizações, sendo hoje uma grande ferramenta para redução de custos de produção. Dito

isto, observa-se que esse fenômeno não está adstrito a apenas estas localidades, mas a toda

comunidade global. 

No Brasil, a flexibilização dos horários e a erosão da fronteira entre tempo de trabalho

e tempo livre têm se firmado como tendência na forma de gestão da mão-de-obra, cada vez

mais alienada no processo produtivo. Como consequência, a limitação da autodeterminação

do operário atualmente extrapola os muros que separam o tempo de trabalho do tempo livre.

A Constituição  Federal  no  art.  7º,  inciso  XIII1,  estabelece  o  limite  de  8  horas  de

trabalho por dia e 44 horas por semana, facultada a compensação de horários e a redução da

jornada mediante  acordo ou convenção coletiva de trabalho.  Autoriza,  pois,  o  sistema de

compensação de horas sem estabelecer seus limites, deixando tal encargo às partes que irão

pactuar o acordo de compensação. 

A prorrogação de jornada prevista no art. 59 da Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT)  foi  alterada  pela  Lei  nº  9601/98,  que  introduziu  na  legislação  trabalhista  a

compensação  de  jornada  anual,  também conhecida  como banco  de  horas,  um regime  de

1 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 
facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.
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prorrogação e compensação de jornada que possibilita a jornada de trabalho além dos limites

definido pelo constituinte originário:

§ 2º  Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo
ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado
pela  correspondente  diminuição  em  outro  dia,  de  maneira  que  não  exceda,  no
período máximo de cento e vinte dias, à soma das jornadas semanais de trabalho
previstas,  nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.  (grifo da
autora)

§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a
compensação integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará
o trabalhador jus ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre
o valor da remuneração na data da rescisão.

Em 2001, foi editada a Medida Provisória n. 2.164-41, alterando o § 2º, do art. 59, da

CLT, para ampliar ainda mais o prazo de compensação das horas extras.

§ 2º  Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou
convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda,  no período
máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

Feitas essas considerações legais acerca do instituto,  uma análise  do cotidiano das

empresas permite observar que as organizações que adotam os acordos de compensação de

jornada anual, também chamado de banco de horas, assumem uma postura de exposição dos

empregados a sobrejornadas excessivas, motivadas pela inexigibilidade de remuneração das

horas extras. 

É  perceptível  a  significativa  perda  salarial  dos  empregados  e  a  posição  de

vulnerabilidade em que se encontram, haja vista não terem ingerência no controle da sua

jornada  de  trabalho,  não  poderem  intervir  individualmente  na  negociação  do  tempo  de

trabalho e não disporem de controle efetivo do banco de horas. Muitas vezes, em decorrência

da exposição a frequente jornada extraordinária, ficam impossibilitados de desfrutar de um

conjunto de atividades culturais, sociais, recreativas, esportivas, afetivas, familiares, etc.

Tal conduta afronta a Constituição Federal que estabelece como um dos princípios

fundamentais a defesa da cidadania e da dignidade humana. Estabelece ainda que o valor do

trabalho humano é também princípio fundamental da República Federativa do Brasil (CF, art.

1º, inciso IV2). No capítulo dos Direitos Sociais, a Carta Magna imprime caráter civilizatório

ao garantir o respeito a força-de-trabalho, ao proteger o salário, na forma da lei, proibindo,

2 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV - os valores sociais
do trabalho e da livre iniciativa;
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inclusive, a redução salarial, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo (art. 7º, inciso

X 3).

Dito isto, não se pode deixar de entender que o constituinte originário valorizou a

negociação coletiva ao reconhecer  as convenções e acordos coletivos de trabalho (art.  7º,

inciso  XXVI),  desde  que  as  partes,  em  seus  ajustes  coletivos,  respeitem  os  limites

constitucionais e infraconstitucionais que resguardam a integridade dos empregados, sob pena

de irreparável retrocesso social.

2 PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DO TRABALHADOR E A FLEXIBILIZAÇÃO DA 
JORNADA DE TRABALHO

A temática da flexibilização do Direito do Trabalho ganhou novo impulso com a

promulgação da Constituição de 88, que permitiu alteração de direitos outrora estabelecidos

mediante convenção e acordo coletivo de trabalho. Tal flexibilização está prevista nos incisos

VI, XIII, XIV e XXVI do art. 7º, da Constituição Republicana. Tratam respectivamente “da

irredutibilidade  do  salário,  salvo  o  disposto  em convenção  ou  acordo  coletivo”,  duração

normal do trabalho facultando “a compensação de horários e a redução da jornada, mediante

acordo ou convenção coletiva de trabalho”; “jornada de seis horas para o trabalho realizado

em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva”; e o “reconhecimento das

convenções e acordos coletivos de trabalho”.

As inovações postas pela Constituição da República, por um lado, ampliaram os

direitos  dos  trabalhadores,  no  entanto,  por  outro,  relativizaram  patamares  mínimos  de

condições de trabalho, em nome de uma suposta flexibilização.

Todavia a possibilidade de flexibilização mediante negociação coletiva não pode

ser vista de forma estanque, isoladamente. O direito, enquanto sistema, reivindica uma leitura

e  uma  interpretação  amplas,  considerando  sobretudo  os  princípios  que  devem orienta-lo.

Diante do caso concreto, cabe ao interprete avaliar as condições fáticas para aplicação do

princípio, atribuindo a máxima extensão possível. 

3 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
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Deve-se ter em consideração que o princípio basilar do Direito do Trabalho é a

proteção do trabalhador, logo, a convivência de regras que limitam a jornada de trabalho com

as suas exceções deve orientar-se,  primeiramente,  pela aplicação do princípio da proteção

constitucional do trabalho.

Realmente, a limitação da jornada de trabalho resulta de uma regra que promove a

dignidade do trabalho e a sua exceção só pode se dar pelo meio expressamente previsto. Sem

convenção ou acordo coletivo, não é possível cogitar a compensação anual de jornada. Porém,

configurada a hipótese prevista como exceção, ela não é suficiente para autorizar o efeito ali

estabelecido. Por estar inserida no princípio da proteção, a exceção deve ser  necessária, em

atenção ao princípio da proporcionalidade (que assume três vertentes: adequação, necessidade

e proporcionalidade). De maneira que, há que se estabelecer limites temporais considerando a

excepcionalidade  da  medida,  e  como  tal,  deve  ser  utilizada  apenas  em  situações  de

demonstrada baixa produtividade e, por tanto, necessária à manutenção do emprego.

Além  disso,  há  que  se  pensar  em  garantias  para  que  os  trabalhadores  sejam

prejudicados  o  menos  possível.  O  banco  de  horas,  como  possibilidade  prevista  no

ordenamento  jurídico  para  o  empregador  superar  momentos  de  dificuldades  mediante  a

colaboração  dos  trabalhadores,  deve  ter  uma  contrapartida,  sendo  razoável  a  garantia  de

emprego pelo menos durante o período que houver a flexibilização da jornada de trabalho.

Nesse aspecto, cabe pontuar que, considerando a excepcionalidade da medida, o

elastecimento do prazo de um ano para compensação de jornada é excessivo e converte o que

deve ser excepcional em definitivo.

Debruçando-se  sobre  a  pactuação  do  banco  de  horas,  o  primeiro  efeito  deste

mecanismo de flexibilização que deve ser afastado é a transferência do risco da atividade

econômica  do  empregador  para  o  empregado,  para  que  não  venha  a  ser  uma  ameaça

estruturante ao trabalho constitucionalmente protegido.

Uma reflexão  sobre  o  princípio  da  dignidade  humana  aplicado  ao  Direito  do

Trabalho permite extrair a sua incompatibilidade com qualquer atitude que reduza o trabalho a

uma mercadoria, e o trabalhador a mero vendedor de mão de obra, isento de amor próprio e

sujeito a contrair doenças laborais (emocionais e físicas). O Direito do Trabalho é antes de

tudo uma ferramenta jurídica de promoção da dignidade humana por meio da proteção do

trabalhador. Visa afirmar a identidade individual do trabalhador e protegê-lo no mercado
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do trabalho. É certo que também visa fomentar a economia com o fim de promover e

manter o emprego. Todavia, sem descuidar da proteção do obreiro que, detentor apenas de

sua força de trabalho, carece de mecanismos de proteção e promoção da sua dignidade. 

Nesse passo,  é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de Gabriela

Neves  Delgado  e  Ana  Carolina  Paranhos  de  Campos  Ribeiro,  segundo  o  qual  a

Constituição Federal enfatiza a dignidade humana consagrando-a como fundamento do

estado democrático, uma vez que o ser humano enquanto centro convergente dos direitos

fundamentais acaba por atrair todos os direitos fundamentais [CITATION Alv14 \l 1046 ].

A Constituição,  é  bem  verdade,  flexibilizou  os  direitos  trabalhistas  ao  admitir  a

transação coletiva envolvendo a redução salarial, a compensação de horários e a redução da

jornada,  como  também permite  a  fixação  de  jornada  superior  a  6  horas  para  os  turnos

ininterruptos de revezamento (CF, art. 7º, incisos VI, XIII e XIV).

No entanto, além dos limites fixados na Carta Política, qualquer negociação que possa

resultar no rebaixamento do patamar definido por norma constitucional ou legal estará eivada

de vício e atenta contra o princípio da proteção do trabalhador e da norma mais benigna.

Não podemos  imaginar  que  o  constituinte  originário  teria  aberto  as  portas  para  a

prorrogação de jornada sem qualquer limite. Afinal, se assim o fizesse, a regra encontraria

vedação nos fundamentos e princípios de maior grandeza, acima destacados.

De modo que, para que o acordo coletivo que estabelece o banco de horas atinja os

princípios  emanados  pela  Carta  Magna  algumas  questões  precisam  ser  previamente

enfrentadas. A primeira delas diz respeito a constitucionalidade das perdas salariais sofridas

pelos empregados. O parágrafo 2º, do art. 59, da CLT dispõe que poderá ser dispensado o

acréscimo  de  salário  quando  o  excesso  de  horas  de  um  dia  foi  compensado  pela

correspondente diminuição em outro dia. Tal dispositivo afronta o inciso XVI, do art. 7º, da

Constituição  Federal,  que  define  como  direito  dos  trabalhadores  urbanos  e  rurais:  “a

remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do

normal”.

A  segunda  problemática  envolve  o  dano  existencial  a  que  estão  expostos  os

empregados submetidos à hiperexploração da sua jornada de trabalho, sem obter sequer a

contrapartida remuneratória das horas extras. Dano este que decorre da conduta patronal que
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impossibilita o empregado de se relacionar e de conviver em sociedade por meio de atividades

recreativas, afetivas, espirituais, culturais, esportivas, sociais e de descanso, que lhes trarão

bem-estar físico e psíquico e, por consequência, felicidade; ou decorrente da conduta patronal

que o impede de executar, de prosseguir ou mesmo de recomeçar os seus projetos de vida, que

permitirão seu crescimento ou realização profissional, social e pessoal.

3 IMPACTOS DA JORNADA DE TRABALHO NO COTIDIANO DO 
EMPREGADO

3.1 Jornada de trabalho 

Ao tratar do tema compensação de jornada, é necessário delimitar o conceito de

jornada de trabalho, a fim de situar conceitualmente o objeto de estudo. Dentro do conceito de

jornada de trabalho encontra-se duas subespécies: a jornada de trabalho contratual e jornada

de trabalho extraordinária. Só a partir desta delimitação conceitual pode-se falar em efeitos da

compensação de jornada. 

Jornada de trabalho consiste no período de tempo diário em que o empregado

coloca a sua força de trabalho à disposição do empregador. É por meio dela que é possível

definir a extensão do período de transferência da força de trabalho em favor do empregador,

no contexto da relação de emprego. E, quando se refere à extensão do período, destaca-se que

se trata da extensão do lapso temporal,  haja vista não medir o esforço despendido, que é

variável  de  empregado  para  empregado,  nem  medir  a  produtividade,  que  inclui  fatores

extrínsecos  ao  empregado.  Entenda-se,  pois,  jornada  de  trabalho  como,  tão  somente,  a

extensão do tempo posto à disposição do empregador em sua dimensão meramente temporal. 

Ela  mede  a  principal  obrigação do trabalhador  e,  por  conseguinte,  mensura  o

maior objetivo do binômio capital  trabalho, qual seja:  a apropriação da força de trabalho,

donde se extraí a mais valia da empresa.

Se por um lado da jornada de trabalho se extrai a apropriação da força de trabalho

pelo empregador, por outro, é dela que nasce a principal obrigação do empregador, conferindo

caráter sinalagmático a relação de emprego: o salário. Para Délio Maranhão, o salário é o

preço atribuído a força de trabalho alienada, ao passo que a jornada de trabalho despontaria

com a medida dessa força que é alienada. [ CITATION Dél87 \l 1046 ].
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Cabe pontuar que, embora a jornada de trabalho contemple o tempo em que o

empregado está à disposição do empregador, efetivamente trabalhando ou aguardando ordens,

o Direito do Trabalho também inclui como jornada de trabalho curtos período de intervalo

intrajornada, os quais são remunerados e visam reduzir o tempo de efetiva exposição e contato

do  trabalhador  com  a  atividade  contratada.  Pode-se  citar  as  pausas  remuneradas  dos

trabalhadores de teleatendimento, minas e frigoríficos. Afirma-se, desta forma, que a jornada

de trabalho contempla o tempo em que o empregado está laborando, aguardando ordens e a

pausa contratual estritamente por imposição legal, momento em que não está trabalhando nem

aguardando ordens.

Jornada de trabalho contratual, por sua vez, é a jornada padrão pactuada no início

da relação empregatícia. Tal jornada deverá observar as limitações legais à jornada de trabalho

contratual, inclusive quanto às jornadas de trabalho específicas, como as restritas a 36 horas

semanais, dentre outras.

Jornada  de  trabalho  extraordinária  é  o  período  de  tempo  de  trabalho  ou  de

disponibilidade  do  obreiro  que  ultrapassa  a  jornada  de  trabalho  padrão/contratual.  “É  a

jornada  cumprida  em  extrapolação  à  jornada  padrão  aplicável  à  relação  empregatícia

concreta”[CITATION Mau12 \p 921 \l 1046 ].

Quando  se  alude  à  jornada  extraordinária,  cabe  uma  reflexão  quanto  à

nomenclatura  utilizada,  uma  vez  que  diversas  expressões  estão  relacionadas  à  noção  de

sobrejornada. A CLT distingue claramente a noção de jornada suplementar extraordinária e

jornada meramente suplementar, ambas extrapolações da jornada padrão. 

A  primeira  equivale  as  prorrogações  excepcionais  elencadas  no  art.  61:

atendimento de necessidade imperiosa, quer resultante de motivos de força maior, quer pela

realização ou conclusão de serviços inadiáveis; ou serviços cuja inexecução possa acarretar

prejuízo manifesto; ou, ainda, compensação de paralisações empresariais derivadas de causas

acidentais  ou  de  força  maior.  Em  tais  casos,  as  prorrogações  não  poderiam  se  tornar

permanentes, uma vez que encontram guarida em fatores objetivos excepcionais e de curta

duração.

A extrapolação  meramente  suplementar  da  jornada  padrão  da  CLT equivale  a

prorrogação caracterizada como acréscimo regular pactuado no contexto do contrato.  Para

Maurício Godinho [ CITATION Mau12 \l 1046 ], esta sobrejornada poderia ocorrer sempre,
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isto  é,  por  inúmeros  dias  do contrato,  ao longo de meses  e  anos,  indefinidamente – sem

qualquer irregularidade. Em que pese a absoluta admiração ao notório jurista, diverge-se em

parte quanto à possibilidade de regular ocorrência da extrapolação meramente suplementar da

jornada padrão.  Há que se  ter  em mente  que a  jornada  suplementar  habitual  não  poderá

caracterizar uma burla a jornada contratual do empregado, que embora ficticiamente seja de

“x” horas, no decorrer da frequente prorrogação acabe por tornar-se “x” mais “y”. Sobretudo

quando a quantidade total das horas diárias ultrapasse dia a dia o máximo legal.

Feita esta breve ressalva, a CLT prevê para a jornada meramente suplementar duas

modalidades de prorrogação: a sobrejornada por acordo bilateral escrito de prorrogação – ou

instrumento coletivo (art. 59,  caput, CLT) e a sobrejornada por acordo compensatório anual

(art. 59, § 2, CLT).

A reorganização do tempo de trabalho mediante à compensação de jornada anual

trouxe mudanças na relação de trabalho. As horas de atraso, saídas antecipadas e faltas podem

desde então ser negociadas entre empregador e empregado por meio da faculdade de debitá-

las do banco de horas. Nesse aspecto o banco de horas possibilita que o empregado não perca

o descanso semanal remunerado e não sofra o desconto nas férias das faltas ocorridas no

período aquisitivo. O empregador, todavia, perde um forte instrumento de controle da jornada

de trabalho do empregado.  Mas tal  benefício  só ocorre  quando previamente  pactuado no

acordo coletivo ou quando há margem de diálogo entre empregador e empregado quanto à

forma de compensação. No cotidiano trabalhista esta situação é pontual. Corriqueiramente, o

empregador define unilateralmente a forma de compensação e o empregado, no intuito de

perdurar  a  relação  de  emprego,  submete-se  a  compensação  de  jornada  sem  receber  os

benefícios que poderia alcançar.

De outra forma, a legislação4, ao autorizar a prorrogação de jornada até o limite de

10 horas diárias,  com compensação anual, possibilitou a continua prorrogação de jornada,

gerando  acirrados  debates  quanto  a  inconstitucionalidade  do  §2º,  art.  59,  da  CLT.  Os

argumentos  têm  por  base  a  agressão  aos  trabalhadores  submetidos  a  longos  período  de

prorrogação jornada. 

3.2 Efeitos sobre a saúde do trabalhador

4 Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente
de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho
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O tempo que o empregado coloca à disposição do empregador reflete diretamente

nas condições internas de trabalho na empresa e nos efeitos da prestação de serviço, que, por

sua vez, afetam a saúde física e mental do trabalhador. De maneira que, segundo Maurício

Godinho “a modulação da duração do trabalho é parte integrante de qualquer política de saúde

pública,  uma vez que influencia, exponencialmente,  a eficácia das medidas de medicina e

segurança do trabalho adotadas pela empresa” (DELGADO, 2009, p. 26). 

A ampliação da jornada de trabalho mediante a exposição do empregado à jornada

suplementar  acentua  a  ocorrência  de  doenças  profissionais  e  acidentes  de  trabalho,

aumentando a probabilidade da infortunística do trabalho. Empregados expostos à jornada de

trabalho extraordinária, no decorrer do tempo, têm sua atenção diminuída, perda de reflexos,

desgaste emocional e mental. Fatores estes que contribuem para a ocorrência de acidentes no

ambiente de trabalho e o desenvolvimento de doenças ocupacionais. 

Em algumas atividades e ambientes de trabalho, é pacífico o entendimento de que

a extensão do contato do indivíduo é elemento decisivo nos efeitos nocivos sobre a saúde do

trabalhador. Nessas atividades a adoção da redução da jornada de trabalho tem sido o caminho

encontrado como medida profilática. Desta forma, as normas jurídicas que tratam da jornada

de trabalho não dizem respeito a aspectos meramente econômicos, mas também envolvem

aspectos de saúde e segurança pública.

Em um estudo sobre a influência do excesso de tempo de trabalho na segurança e

na saúde dos trabalhadores, Anne Spurgeon (2003) apud José Antônio R. O. Silva (2013)

apresenta a relação central entre número de horas trabalhadas e o desenvolvimento da fadiga

associado ao estresse ocupacional, sendo que a exposição cumulativa à fadiga e ao estresse

desagua em  problemas  de  doenças  mentais  e  cardiovasculares.  Nos  casos  em  que  os

trabalhadores são submetidos rotineiramente ao regime de horas extraordinárias a situação

agrava-se.

Um estudo da autora acima referida revelou que os trabalhadores da indústria, no

Japão,  quando  expostos  a  longa  jornada  de  trabalho,  tiveram  aumentados  os  riscos  de

problemas de saúde mental. É sabida a gravidade dos casos de suicídio naquele país, e a

problemática envolvida na ocorrência do karoshi – morte súbita por excesso de trabalho. Em

1996, houve 1.257 casos oficiais de suicídio relacionado ao trabalho. Um estudo de 203 casos

de karoshi constatou que 2/3 deles ocorreram porque os trabalhadores laboraram regularmente
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mais de 60 horas por semana, mais de 50 horas extras por mês ou mais da metade de suas

férias, antes dos ataques cardiovasculares fatais.

O karoshi é um grande problema social no Japão porque os japoneses – segundo

estudo da década de 1990 – trabalham muito mais horas do que os trabalhadores dos países

industrializados ocidentais.  Todavia,  o fenômeno é fruto do modelo de gestão japonesa –

conhecido como toyotismo –, que é difundido em praticamente todos os países, no chamado

pós-fordismo.  O modelo de gestão visa à  redução do custo do trabalho e  valorização da

individualização das relações laborais, eliminando valores coletivos dos trabalhadores. Por

isso especialistas no tema, como Dejours, têm afirmado que a avaliação individualizada do

rendimento e a exigência de qualidade total, duas das principais características do toyotismo,

provocam uma sobrecarga de trabalho que conduz a uma explosão de doenças, dentre as quais

o burn out, o karoshi e os transtornos músculo-esqueléticos.

Com respeito ao karoshi, veja-se sua extensão:

O  termo  é  compreensivo  tanto  das  mortes  ou  incapacidades  laborais  de
origem cardiovascular devidas à sobrecarga de trabalho (acidente cerebrovascular,
infarto  do  miocárdio,  insuficiência  cardíaca  aguda,…)   como  de  outras  mortes
súbitas (por exemplo, as relacionadas com a demora no tratamento médico por causa
da falta de tempo livre para consultas) e também dos suicídios atribuídos ao excesso
de trabalho. Em sentido estrito, recebe o nome de karo-jisatu ou suicídio por excesso
de trabalho […] Em 2006 foram reconhecidas no Japão 560 indenizações por danos
à  saúde  (213  delas  foram  por  falecimentos)  ligados  à  sobrecarga  de  trabalho,
incluindo tanto as doenças cerebrovasculares como os distúrbios mentais (incluindo
a  morte  por  suicídio).  É  relevante  precisar  que  40% dos  trabalhadores  afetados
tinham  menos  de  30  anos.  Dado  o  caráter  extremamente  restritivo  destes
reconhecimentos  se  tem estimado  que  na  realidade  o  karoshi  (e  o karo- jisatu)
ocasionam a morte de 10.000 trabalhadores anualmente5.

Não obstante, essa situação contempla outras nações. Estudos coordenados pela

Doutora Sadie Conway, do Texas Health Science Center da Universidade do Texas, revelaram

que  nos  Estados  Unidos  pessoas  que  trabalhavam  60  horas  por  semana   tinham  uma

probabilidade de risco 35% maior de desenvolver doença cardíaca que os que trabalharam que

laboravam entre 40 a 45 horas, enquanto os que trabalharam 55 horas semanais viam o seu

risco aumentado em 16%. Ademais disso, estudos publicados na Revista Brasileira de Saúde

Ocupacional verificaram que os motoristas de caminhão, que trabalhavam 11 ou 12 horas por

5 URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M. “Vivir para trabajar:  la excesiva jornada de trabajo como factor  de
riesgo laboral”.  Gestión Práctica de Riesgos Laborales, n. 77, p. 36-37, dezembro de 2010. O autor relata o
suicídio de um jovem de 23 anos, resultado de uma depressão originada do sobre-trabalho, pois o trabalhador
temporário realizava jornadas de 250 horas mensais, trabalhando 11 horas diárias e inclusive 15 dias seguidos
sem descanso. Cita, ainda, este autor a estimativa de 5.000 suicídios anuais no Japão, derivados de depressões
por excesso de trabalho.
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dia,  tiveram  um  aumento  impressionante  dos  casos  de  fadiga  e  de  problemas  músculo-

esqueléticos, resultantes da postura prolongada em condições precárias ao dirigir sentados em

pelo  menos  50%  de  sua  jornada,  além  do  aumento  das  doenças  do  coração  (LEMOS,

MARQUEZE E MORENO, 2014). 

Anne  Spurgeon  em  seu  estudo  faz  referência  a  uma  pesquisa  realizada  na

Alemanha, onde, após analisar 1,2 milhões acidentes do trabalho, foi concluído que o risco de

acidente aumenta exponencialmente depois da nona hora de trabalho, com um percentual três

vezes  maior  nas  jornadas  de  16  horas  de  trabalho  diárias.  As  pesquisas  comprovaram o

aumento  do  risco  de  doenças  especialmente  cardiovasculares  para  aqueles  que  trabalham

regularmente mais de 50 horas por semana.

Mais recentemente, a morte por excesso de trabalho tem ocorrido em larga escala

nas relações laborais dos trabalhadores estrangeiros irregulares ou “sem papéis”. A morte por

excesso de trabalho, na atualidade, é um fenômeno que tem alcançado outros países asiáticos

como a China, onde esse tipo de morte é conhecida como guolaosi. Em 2010, foi notícia6 em

todo o mundo o suicídio por sobrecarga de trabalho de onze empregados jovens da empresa

que produz produtos da empresa Apple, Sony e Nokia.

No Brasil,  a  legislação vigente ainda não contempla a  morte  por  exaustão no

trabalho na lista acidentes de trabalho, sendo que o Decreto Presidencial nº 3.048/99, de 6 de

maio de 1999, contém a previsão de vários agentes ou fatores de risco que afetam a saúde

ocupacional dos trabalhadores, dentre os quais o ritmo penoso de trabalho. Inexiste, porém,

qualquer previsão para morte por exaustão no trabalho. 

Entretanto,  casos similares poderiam ser citados no Brasil,  como as mortes de

cortadores de cana-de-açúcar, em 2005 e 2006, no Estado de São Paulo. O jornal Folha de S.

Paulo7 noticiou, em 18 de maio de 2007, que a investigação realizada pelo Ministério Público

6 APÓS 11 suicídios, operários da fábrica do IPhone na China terão reajuste de 30%. O Globo, 2010. Disponível

em: <https://oglobo.globo.com/economia/apos-11-suicidios-operarios-da-fabrica-do-iphone-na-china-terao-
reajuste-de-30-2999203>. Acesso em: 09 Setembro 2017.

LANG, M. Apple está "tentando entender" suicídios na fábrica chinesa. Folha de S. Paulo, 2010. Disponível 
em: <http://www1.folha.uol.com.br/tec/744324-apple-esta-tentando-entender-suicidios-da-fabrica-
chinesa.shtml>. Acesso em: 26 Outubro 2017.
7 FOLHA DE S. PAULO. Cortador de cana morreu após 70 dias de trabalho. Folha de S. Paulo, São Paulo, 

18 mai. 2007. Folha Dinheiro, Caderno B, p. B9.
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do Trabalho da 15ª Região concluiu que: “O trabalhador Juraci Barbosa, que morreu com 39

anos em 29 de junho de 2006, trabalhou 70 dias sem folga entre 15 de abril e 26 de junho.

Além disso, ele cortou um volume de cana bem superior à média diária de dez toneladas nos

dias que antecederam sua morte”.  Os dados foram extraídos da “ficha” do trabalhador, que

morreu depois de sentir-se mal em casa e ser levado ao hospital de Jaborandi.

Uma  pesquisa  realizada  no  período  de  2004  a  2014,  analisando  a  morte  por

exaustão no setor sucroalcooleiro de Ribeirão Preto e região (SP), realizada por Cândida da

Costa (Costa, 2017), aponta a união entre jornada exaustiva e intensificação do trabalho como

causa da morte dos trabalhadores, forçada pelo pagamento por produtividade. O perigo dessa

dupla  associação  é  advertido  por  Dal  Rosso  (2006,  p.32):  “intensificação  do  trabalho  e

alongamento da jornada são condições que podem conviver juntas enquanto essa união não

colocar em risco a vida do trabalhador por excesso de envolvimento com o trabalho.”

Considerando os impactos da jornada de trabalho sobre a saúde do trabalhador, a

duração da jornada e suas regras disciplinadoras têm adquirido caráter de matéria de saúde e

segurança laborais, relacionando-se, inclusive, com matéria de saúde pública. A exposição do

trabalhador a longos e contínuos período de trabalho extraordinário compromete a melhoria

das condições de saúde e segurança do trabalhador no ambiente de trabalho.

Todavia,  se  para  algumas  atividades  há  entendimento  pacificado  quanto  aos

malefícios do período de exposição do trabalhador, havendo, portanto, regulação e redução da

jornada de trabalho, em outras atividades há o incentivo a sobrejornada diária, por meio da

compensação  de  horas  anual,  relegando  a  integridade  física  do  trabalhador  a  aspectos

meramente econômicos.

O banco de horas está intrinsecamente relacionado ao processo de conversão do

tempo de trabalho em trabalho produtivo em toda a sua potencialidade, de maneira que, nos

momentos em que há maior  demanda por produtos ou serviço,  o trabalho é  intensificado

mediante o aumento da produção e aumento da jornada do trabalhador. Essa condição, em

última  análise,  conquanto  legalmente  prevista,  pode  ultrapassar  o  limite  suportável  pelo

obreiro.

3.3 Direito a convivência social e familiar e o dano existencial
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O sociólogo  francês  Joffer  Dumazedier,  em obra  elaborada  na  década  de  70,

define lazer como: 

“Um conjunto de ocupações que o indivíduo dedica-se de livre vontade, seja
para  repousar,  divertir-se,  recrear  e  entreter-se,  ou  ainda  para  desenvolver  sua
formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade
criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e
sociais”. Dumazedier apud Otávio Amaral Calvet[CITATION Ota06 \p 60 \l 1046 ]

Nesse contexto, o descanso representa a reposição de energias físicas e psíquicas

do  homem despendidas  no  trabalho,  portanto,  ligadas  à  questão  biológica.  A ruptura  do

cotidiano laboral por meio do divertimento, recreação e entretenimento visa evitar a fadiga. 

O  lazer  é  um  instrumento  de  promoção  social  que  auxilia  o  rompimento  da

alienação do trabalho, pois promove a integração do ser humano livremente no seu contexto

social,  bem  como  possibilita  o  desenvolvimento  de  sua  capacidade  crítica,  criativa  e

transformadora; de outra forma, o lazer deve,  ainda,  proporcionar condições de bem-estar

físico e mental do ser humano.

José Afonso da Silva interpreta o direito ao lazer previsto nos artigos 6º e 227 da

Constituição  da  República  em  conjunto  com  os  “direitos  dos  trabalhadores  relativos  ao

repouso” (SILVA, 2001, p. 319).

Para Jose Cretella Jr (1998) apud Sandra Regina Pavani Foglia [CITATION San13

\p 106 \l 1046 ], o direito ao lazer possui sentido amplo de descanso e seus titulares são os

cidadãos em geral e, em particular, o trabalhador.

O doutrinador entende que o lazer é direito social, é uma faculdade exigível por

parte do trabalhador, sendo, desse modo, a prestação que o empregador deve ao empregado,

em decorrência  do  vínculo  empregatício.  Ressalta-se  que  o  jurista  destaca,  ainda,  que  o

“salário mínimo” fixado em lei deverá ser capaz de atender às necessidades vitais básicas do

trabalhador e de sua família e, entre estas, o lazer (art. 7º, IV, da CF/88). De modo que, o

lazer, neste contexto, é necessidade vital básica do trabalhador e de sua família, sendo, pois,

colocado em igualdade  com outros  direitos  como moradia,  alimentação,  educação,  saúde,

vestuário, higiene, transporte e previdência social. 

Jorge Luiz Souto Maior trata o direito ao lazer como o direito a desconexão do

trabalho, afirmando que sua efetivação seria um resgate da natureza humana efetivada pelo

direito “a ser pai, mãe, filho, amigo; para que leia livros, assista filmes etc.; para que tenha
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tempo de rir,  chorar  se emocionar.  Não se alcança a  plenitude do ser sem o sentimento”

(SOUTO MAIOR, 2011, p.19).

Nesse  panorama,  a  efetivação  do direito  ao  lazer  encontra  severos  obstáculos

quando confrontada com a flexibilização da jornada de trabalho. Após criação do regime de

compensação de jornada anual, a constante possibilidade de convocação para trabalho extra,

variações  nos  horários  de  trabalho  e  com  pouca  antecedência  interfere  e  dificulta  a

programação do tempo fora do local de trabalho,  impedimento agravado pela  insuficiente

autonomia dos trabalhadores para decidir quando usar o banco de horas. Em geral, a empresa

determina tanto o período de convocação para trabalho adicional, quanto o momento para sua

compensação – CARDOSO (2009) apud PINA e STOTZ, (2011).  Conforme o estudo de

Janssen  e  Nachreiner  (2004),  a  variabilidade  do  horário  de  trabalho  flexível  tem  por

consequência um prejuízo  maior  à  saúde e  ao bem-estar  psicossocial.  A flexibilização da

jornada de trabalha acaba por acarretar a perda do direito ao lazer que seria encontrado no

tempo de não trabalho.

Nesse sentindo, José Augusto Pina e Eduardo Navarro Stotz (2011) fazem uma

interessante ponderação acerca da dominação do tempo de trabalho sobre o tempo do não

trabalho realizado pela empresa capitalista. Para os pesquisadores o banco de horas impacta o

tempo livre do trabalhador que colocado em situação de stress não desfruta o ócio e apenas

aguarda o retorno ao trabalho.

“A hora a menos na forma de folgas coletivas ou individuais definidas pela
empresa,  a  exemplo  dos  períodos  de  baixa  produção  ou  crise,  está  longe  de
configurar condição de repouso, descanso ou lazer para os trabalhadores.  Pelo
contrário,  agora  sobreposto  às  estratégias defensivas para manter pelo
condicionamento produtivo (DEJOURS, 1992), pode representar aumento da tensão,
da ansiedade e da insegurança decorrente da  expectativa pelo retorno ou pelo
desligamento do trabalho. Um tempo de “não trabalho”, mas sem se distanciar do
trabalho, tempo de insegurança, tensão, ansiedade, ou seja, de aumento do desgaste
mental pela ampliação da determinação/dominação do tempo de trabalho”. (PINA e
STOTZ, 2011, p. 172)

Nesta toada, o alijamento do tempo livre gera no trabalhador o que a doutrina e

jurisprudência  tem  denominado  de  dano  existencial.  Este  consiste  em  espécie  de  dano

extrapatrimonial,  cuja principal característica é a frustração do projeto de vida pessoal do

trabalhador, impedindo a sua efetiva integração à sociedade, limitando a vida do trabalhador

fora  do  ambiente  de  trabalho  e  o  seu  pleno  desenvolvimento  como  ser  humano,  em
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decorrência de uma conduta ilícita do empregador. Em verdade é uma renúncia involuntária

do trabalhador às atividades cotidianas, tornando-o carente de significado e autenticidade. 

Para Hidemberg Alves da Frota e Fernanda Leite Bião (2011), o dano existencial

afeta  o  direito  à  vida  em relação,  quando,  de  forma  ilícita,  cria  empecilhos  concretos  e

objetivos para o trabalhador, na condição de ser-no-mundo-com-os-outros, uma vez retirado o

direito  de  vivenciar  experiências  e  praticar  atos  no  contexto  do  mundo  circundante  e  do

mundo humano. O desrespeito à limitação legal da jornada de trabalho suscita uma relevante

alteração, com efeitos negativos, na esfera das relações intersubjetivas do indivíduo:

“Ao participar do mundo com os outros, o ser-aí se liga aos demais seres-aí e
se "torna um ser-com ou um ser-em-relação", de modo que o ser-aí é um ser-no-
mundo (conhece o mundo, nele sabe se movimentar e se orientar, nele encontra a sua
morada) e,  ao mesmo tempo, um ser-com-os-outros  (consciente da presença dos
demais, a qual lhe é necessária, sem a qual não se completa), ou seja, um ser-no-
mundo-com-os-outros  (está  no  mundo,  morada  em  que  vive  em  indispensável
coexistência, ao qual atribui sentido constantemente).

Existir  é  se  encontrar no mundo,  tendo-o  como a  sua  morada  (ser-no-
mundo), e estar em relação com o mundo e com as coisas e os seres nele situados
(ser-com), incluindo-se o ‘relacionar-se consigo mesmo e com o seu ser’”.(grifo da
autora). FROTA e BIAO (2011,p.36).

É entendido como um dano ao projeto de vida porque de modo parcial ou total

atinge o obreiro em seu planejamento de vida familiar por razões profissionais. Em razão de

uma dedicação excessiva à empresa, o empregado vê-se tolhido de parte de sua vida, de seus

contatos sociais, familiares, educacionais e afetivos. O obreiro, que é colocado nesta situação,

é impedido de gerir sua vida particular por falta de tempo. A dedicação integral ao trabalho,

aos  longos  horários  extraordinários,  à  necessidade  de  estar  à  disposição,  mesmo  fora  da

empresa, com ou sem rotinas definidas, ocasiona dificuldade posterior de retomada de uma

vida normal de contato interpessoal e de total inserção social.

Em 1999, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) desenvolveu o conceito

de trabalho decente, com o intuito de promover o acesso ao emprego produtivo lastreado na

igualdade de oportunidade e nos direitos ao trabalho, na proteção social e na promoção do

diálogo  social.  O  Decent  Work  é  definido  pela  OIT  como  “trabalho  produtivo  em

condições  de  liberdade,  equidade,  segurança  e  dignidade,  com  direitos  protegidos,

remuneração adequada e cobertura social”.
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O conceito de trabalho decente está vinculado à remuneração adequada,  ao

exercício do trabalho em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade. No que

tange  a  remuneração,  cabe  ressaltar  que  nenhum  trabalho  se  esgota  na  repercussão

patrimonial, mesmo que seja justa. De modo que na aplicação do banco de horas a simples

compensação  de  jornada  e  o  pagamento  das  horas  extras  não  compensadas  (ou  não

sujeitas a compensação) não oferece o manto da proteção do trabalhador e do trabalho

decente, porque a jornada excessiva causa dano existencial,  ou seja, dano ao convívio

familiar, à saúde e aos projetos de vida do trabalhador.

4 ASPECTOS DA REMUNERAÇÃO SOB A ÓTICA DA JORNADA 
EXTRAORDINÁRIA

4.1 Remuneração diferenciada da jornada extraordinária. 

A relação empregatícia é configurada a partir da existência conjunta de quatro

elementos:  subordinação,  não-eventualidade,  pessoalidade  e  onerosidade.  A onerosidade  é

oriunda  do  sinalagma  da  relação  empregatícia,  onde  o  empregado  presta  um  serviço

pessoalmente, com subordinação e habitualidade e em contrapartida recebe um conjunto de

parcelas  econômicas  retributivas.  Por  vezes,  a  simples  disponibilidade  do  tempo  do

empregado é causa da remuneração.

As  parcelas  remuneratórias  demonstram  que  a  relação  empregatícia  tem  por

objetivo  a  onerosidade  e  que  o  obreiro,  mediante  a  contraprestação,  visa  receber  uma

retribuição  econômica  em  virtude  do  labor  realizado,  diferenciando-se,  desta  forma,  do

trabalho voluntário.

A  Constituição Federal,  em  seu  art.  7º,  inciso  XVI,  dispõe  que  a  jornada

extraordinária  receberá uma sobrerremuneração específica,  denominada adicional  de horas

extras.   O dispositivo  constitucional  determina  que  o  valor  mínimo do adicional  será  de

cinqüenta por cento.

 XVI  -  remuneração  do  serviço  extraordinário  superior,  no  mínimo,  em
cinqüenta por cento à do normal;
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Achou  o  constituinte  de  acrescentar  um  adicional  mínimo  à  sobrejornada  do

trabalhador, haja vista ultrapassar a jornada diária, exigindo do obreiro maior esforço físico e

psíquico. O adicional será de, no mínimo, cinquenta por cento, podendo este índice ser mais

favorável quando previsto em regra jurídica especial, cláusula de contrato ou regulamento da

empresa.

No caso do banco de horas, o §2º, do art.59, da CLT, possibilita a dispensa do

acréscimo salarial quando o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente

diminuição em outro dia, no período máximo de um ano. O legislador ao instituir a conversão

contábil das horas a mais por igual quantidade de horas a menos, todavia, não considerou o

fato de que o trabalho realizado após a jornada contratual ocorre com maior desgaste e que a

permissão da compensação no período de um ano mitiga a possibilidade de recomposição dos

efeitos da sobrejornada sobre a saúde do obreiro.

4.2 Prazo para pagamento

A doutrina tem entendido que remuneração e salário correspondem ao conjunto de

parcelas contraprestativas recebidas pelo empregado. Salário, genericamente, é tudo que se

recebe a título de retribuição ou pagamento. Para Amauri Mascaro Nascimento, o conceito de

salário encontra suporte  na teoria da contraprestatividade,  sendo o salário  o somatório da

renda  auferida  pelos  trabalhadores,  qualquer  que  seja  a  forma  ou  meio  de  pagamento,

podendo retribuir o trabalho efetivamente realizado, como também os períodos de interrupção

do trabalho computáveis na jornada de trabalho. [CITATION Ama11 \l 1046 ].

O  termo  salário  deve  ser,  pois,  entendido  conforme  a  natureza  da  verba,

diretamente atrelada ao serviço prestado. Desta forma, possui natureza composta, englobando

todas as verbas de natureza salarial. 

O mesmo entendimento pode ser extraído na leitura do caput do art. 459, assim

disposto: 

 Art.  459  -  O  pagamento  do  salário,  qualquer  que  seja  a  modalidade  do
trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo no que
concerne a comissões, percentagens e gratificações.
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O artigo  excepciona  apenas  as  comissões,  percentagens e  gratificações.  Resta,

desta forma, evidente que o salário é composto de diferentes verbas remuneratórias, as quais

estão associadas a prestação de serviço do obreiro.

O parágrafo  §  1º  do  mesmo artigo  dispõe  sobre  o  prazo  para  pagamento  do

salário, estando incluso no conceito o pagamento das horas extras.

§  1º   Quando  o  pagamento  houver  sido  estipulado  por  mês,  deverá  ser
efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 

Esta é a  posição que a jurisprudência pátria vem assumindo diante da matéria,

conforme se depreende da ementa abaixo transcrita

ADMINISTRATIVO. MULTA CLT. ART. 459, § 1º. CONCEITO JURÍDICO
DE  SALÁRIO  E  REMUNERAÇÃO.  PRAZO  PARA PAGAMENTO  HORAS
EXTRAS.  FATOS  OCORRIDOS  FORA  DA  VIGÊNCIA  DO  DISSÍDIO
COLETIVO. INAPLICABILIDADE. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. 

I.Tendo a recorrente transgredido norma da CLT, que estabelece prazo para
pagamento dos salários, é válido o auto de infração lavrado pelo agente fiscal do
Ministério do Trabalho. II.Tendo o "caput" do art. 459, da CLT, excepcionado tão-
somente  as  comissões,  percentagens  e  gratificações,  é  obrigatória  a
incorporação das horas extras e adicional noturno naquele conceito. III.Não se
aplica Acordo Coletivo de Trabalho, se os fatos alegados na petição inicial e nas
razões do recurso ocorreram antes de sua vigência – grifo da autora (TRF-3 - AC:
76816  SP  95.03.076816-0,  Relator:  JUIZ  BAPTISTA  PEREIRA,  Data  de
Julgamento:  11/10/2000,  TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJU
DATA:15/08/2001 PÁGINA: 2710)

     

A Súmula 381 do TST dispõe que o salário do empregado, em caso de atraso no

pagamento, está sujeito a correção monetária, evitando desta forma que o empregado tenha

perda monetária no valor de sua remuneração, cujo pagamento pode ser postergado por dias

ou meses. 

Súmula nº 381 do TST. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALÁRIO. ART. 459
DA CLT 

“O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subseqüente ao vencido
não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o
índice da correção monetária do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, a
partir do dia 1º”. (ex-OJ nº 124 da SBDI-1 - inserida em 20.04.1998).

Uma interpretação conjunta da Súmula 381, do TST, com o art. 59, da CLT, que

exclui do prazo para pagamento apenas as comissões, percentagens e gratificações, conclui
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pela correção monetária no valor das horas extras quando estas não forem pagas até o quinto

dia útil do mês subsequente ao vencido.

O § 2º, do art. 59, da CLT, possibilita a dispensa do acréscimo de salário se, por

força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, quando o excesso de horas em um dia for

compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no

período  máximo  de  um  ano,  à  soma  das  jornadas  semanais  de  trabalho  previstas.  O

dispositivo, todavia, não regula a forma de pagamento das horas extras, caso estas não sejam

compensadas. 

No cotidiano trabalhista observa-se que as empresas que não compensam o banco

de horas efetuam o pagamento das horas extras, sem aplicar a correção monetária, causando

manifesto prejuízo aos empregados, que em uma situação limite pode passar um ano sem

receber as horas extras, e ter um prejuízo monetário na data do recebimento. 

Observa-se que para o empregador o banco de horas é utilizado, por vezes, como

uma forma de financiamento e  adiamento de dívida trabalhista  sem nenhum ônus,  que é

repassada integralmente ao empregado.

Se, por um lado, o dispositivo quedou-se silente quanto ao pagamento das horas

extras  não  compensadas  durante  o  contrato  de  trabalho,  por  outro,  o  §  3º,  do  mesmo

dispositivo,  trata da hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a

compensação  integral  da  jornada  extraordinária.  Neste  caso,  fará  o  trabalhador  jus  ao

pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na

data da rescisão. Minimiza parcialmente, desta forma, a perda salarial, quando a rescisão se

der logo em seguida ao reajuste salarial. Todavia, quando na data da rescisão o salário for o

mesmo ou quando passado meses do reajuste salarial, a perda financeira do empregado torna a

impactar a remuneração das horas extras.

5 ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA

5.1 Conceito
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A compensação  de  jornada  é  um  mecanismo  flexibilizatório  autorizado  pela

Constituição, frente às regras imperativas que tratam da jornada de trabalho. O art. 7º, XIII, da

CF/88 dispõe que:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:  

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta
e quatro semanais,  facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho

A Lei  n.  9.601/98  trouxe  grandes  mudanças  na  compensação  de  jornada  ao

instituir o banco de horas (regime de compensação anual). Até a promulgação da referida Lei

havia  uma  divergência  significativa  quanto  ao  parâmetro  temporal  máximo  aplicável  a

compensação de jornada.  Três posições prevaleciam: a validade da compensação semanal; a

validade da compensação mensal; e a validade da compensação anual. 

A primeira hipótese levava em consideração a literalidade do art. 59, §2, da CLT,

antes da alteração da Lei n. 9601/98: “... o excesso de horas em um dia for compensado pela

correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda o horário normal da

semana nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias”.

A  hipótese  intermediária  e  mais  aceita  considerava  o  módulo  mensal  para

compensação, sustentando-se no fato do mês ser o parâmetro central para cálculo de valores e

quantidades básicas no Direito do Trabalho. Some-se a isso, não comprometeria os direitos

individuais e sociais relativos à saúde no trabalho e saúde pública, fragilizados pelo parâmetro

anual.

A terceira e última hipótese valia-se da imprecisão do texto constitucional que não

estabelecia limites a esse regime, devendo prevalecer o parâmetro temporal padrão máximo

para cálculo de parcelas trabalhistas existentes no direito do trabalho.

A Lei n. 9601/98 alterou o art. 59, §2º, da CLT, ao instituiu o regime do banco de

horas e pôs fim ao debate acerca do período de compensação. Inicialmente, no período de

vigência  do  texto  original  da  Lei,  o  regime  compensatório  foi  estabelecido  em períodos

temporais de 120 dias, onde deveriam ocorrer os excessos e as reduções de jornada. Por meio

da Medida Provisória 2.164-41/2001, o regime de compensação passou a ser anual.
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Art.  59  -  A duração  normal  do  trabalho  poderá  ser  acrescida  de  horas
suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre
empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.

§ 2o  Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou
convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período
máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.       (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2.164-41, de 2001)

A nova redação do dispositivo definiu alguns requisitos materiais para a validade

do banco de horas: 1. Estabelecido por acordo ou convenção coletiva; 2. Período máximo para

compensação; 3. Limite máximo para prorrogação de dez horas diárias.

5.2 Legitimidade sindical

O banco de horas deve ser pactuado pelo empregador e pelo sindicato da categoria

dos  empregados,  por  meio  de  acordo  ou  convenção  coletiva  do  trabalho.  Esses  são  os

instrumentos  hábeis  a  flexibilizar  a  legislação  estatal  imperativa.  Todavia,  há  que  se

estabelecer uma medida, um fio condutor,  que possa aferir a validade jurídica e extensão da

eficácia desses títulos negociais, não apenas daqueles que tratam da compensação de jornada,

mas de todo aquele que afasta algum direito trabalhista previsto em lei. 

Para dirimir o conflito entre a legislação estatal e a flexibilização negociada lança-

se mão do princípio do Direito Coletivo do Trabalho que atua nas inter-relações deste ramo do

direito e o Direito Individual do Trabalho: o princípio da adequação setorial negociada.

Maurício Godinho, leciona que 

“Pelo  princípio  da  adequação  setorial  negociada  as  normas  autônomas
juscoletivas  construídas  para  incidirem sobre  uma certa  comunidade econômico-
profissional podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista desde
que  respeitados  certos  critérios  objetivamente  fixados.  São  dois  esses  critérios
autorizativos: a) quando as normas autônomas juscoletivas implementam um padrão
setorial  de  direitos  superior  ao  padrão  geral  oriundo  da  legislação  heterônoma
aplicável; b) quando as normas autônomas juscoletivas transacionam setorialmente
parcelas  justrabalhistas  de  indisponibilidade  apenas  relativa  (e  não  de
indisponibilidade absoluta)” [CITATION Mau12 \p 880 \l 1046 ] 

Para  o  referido  autor,  há,  todavia,  limites  objetivos  a  adequação  setorial

negociada,  pois não se concretizam mediante ato estrito de renúncia (e não transação).  O

processo  coletivo  negocial  deve  promover  renuncia  bilateral  ou  multilateral,  com

reciprocidade  entre  os  agentes.  Só  assim  será  capaz  de  gerar  norma  jurídica.  Assim,  o

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art2
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processo negocial coletivo não é instrumento hábil para renuncia sobre direito de terceiros

sem contrapartida do agente adverso.

E acrescenta Maurício Godinho, no que tange à impossibilidade de transacionar

direitos de indisponibilidade absoluta, o princípio da adequação setorial negociada observa

que tais direitos estão envoltos no manto da tutela de interesse público, a fim de manter um

“patamar civilizatório mínimo que a sociedade democrática não concebe ver reduzido em

qualquer segmento econômico-profissional, sob pena de se afrontar a própria dignidade da

pessoa  humana  e  a  valorização  mínima  deferível  ao  trabalho  (arts.  1º,  III  e  170,  caput,

CF/88)”. 

No  Direito  Brasileiro,  ainda  segundo  entendimento  do  autor,  há  três  grupos

convergentes de normas heterônomas que visam garantir o patamar civilizatório alcançado: 1.

As  normas  constitucionais  em  geral,  respeitadas  as  ressalvas  dispostas  no  próprio  texto

constitucional;  2.  As  normas  de  tratados  e  convenções  internacionais  recepcionadas  pelo

nosso  ordenamento  jurídico;  e  3.  As  normas  legais  infraconstitucionais  que  asseguram

patamares de cidadania ao trabalhador - normas relativas à saúde e segurança no trabalho,

normas concernentes às bases salariais mínimas, dispositivos antidiscriminatórios, etc.

Uma leitura do disposto no art. 59, §2º, da CLT, em conformidade com o princípio

da adequação setorial negociada, permite extrair que o sindicato da categoria é o ator que

possui legitimidade para transacionar a jornada de trabalho do obreiro, não sendo esta, bem

como a remuneração,  objeto  de renúncia.  O sindicato  profissional  enquanto defensor  dos

direitos trabalhistas, é, pois, parte legitima no processo negocial, desde que busque a proteção

dos interesses dos trabalhadores, respeitando as normas trabalhistas heterônomas absolutas e

alcance  no  acordo  de  compensação  a  reciprocidade  de  benefícios  para  empregador  e

empregados. 

5.3 Pré-requisitos

O banco de horas será valido caso pactuado por convenção ou acordo coletivo do

trabalho,  pois  a  exposição  do  trabalhador  a  longos  e  contínuos  períodos  de  trabalho

extraordinário, durante vários meses, compromete a sua higidez física e mental. Considerando

os inúmeros malefícios a que está diretamente relacionado o banco de horas, bem como a
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necessidade de afastar o caráter marcadamente unilateral, sua pactuação necessariamente será

assistida pelo sindicato da categoria profissional

A presença de qualquer irregularidade no regime compensatório anual implica o

pagamento do período de horas extras como sobrejornarda, que deverá ser remunerada com o

respectivo adicional, conforme art. 7º, XVI, CF/88.

Instar observar que há uma distinção de efeitos em função da irregularidade na

pactuação do regime de compensação. Nos casos em que houver compensação fundada no

regime  clássico  de  compensação  (semanal  e  mensal),  a  falta  de  acordo  bilateral  escrito,

individual  ou  coletivo,  impõe  o  pagamento  apenas  do  adicional  relativo  às  horas  que

extrapolam a jornada padrão diária ou semanal, conforme a Súmula 85, III, TST. No regime

clássico de compensação,  uma vez que redunda em maiores  benefícios  ao empregado,  as

horas suplementares são regularmente pagas na quitação do salário, pois a duração semanal

ou mensal não é ultrapassada, sendo devido apenas o adicional.

Todavia,  no  caso  da  compensação  anual  que  resulta  em  malefícios  para

integridade física e mental do trabalhador, uma vez que o acúmulo de horas pode dar-se por

dias e meses consecutivos, podendo haver a postergação da concessão da redução de jornada

até um ano da realização das horas extraordinárias, a irregularidade na pactuação resultara em

efetivas horas extras. O banco de horas passa a vigorar apenas se expressamente previsto por

título jurídico coletivo negociado. Se não há o tipo legal, por conseguinte, não pode haver os

seus efeitos. Esse é o entendimento da Súmula 85, do TST, que embora trate da compensação

de jornada enquanto gênero, a diferencia em suas espécies, a saber a compensação clássica

(semanal e mensal) e a compensação anual (banco de horas). O item V, da Súmula 85, afasta

explicitamente a aplicação da Súmula ao banco de horas, de maneira que a irregularidade na

pactuação do banco de horas torna devido o pagamento das horas extraordinárias e não apenas

o seu adicional.

Outro  não  é  o  entendimento  jurisprudencial,  consoante  se  verifica  na  ementa

abaixo transcrita.

HORAS EXTRAS. INVALIDADE DO REGIME DE BANCO DE HORAS.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COLETIVA.  No caso, conforme se
observa  da  fundamentação  do  acórdão  regional,  a  condenação  ao  pagamento  de
horas extras a partir da 44ª hora semana decorre da invalidade do sistema de banco
de horas adotado pelo supermercado reclamado,  em razão da ausência de prévia
negociação coletivo  dispondo sobre esta modalidade de compensação de jornada,
nos  termos  da  Súmula  nº  85,  item  V,  do  TST.  Verifica-se,  portanto,  que  a
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controvérsia não foi  dirimida à luz das regras de distribuição do ônus da prova,
motivo  pelo  qual  se  torna  inócua  a  alegação  de  ofensa  ao  artigo  818  da  CLT.
Recurso  de  revista  não  conhecido.-  grifo  da  autora.  (TST  -  RR:
11267520125060001, Relator:  José Roberto Freire Pimenta,  Data de Julgamento:
29/04/2015, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 08/05/2015)

Quanto aos requisitos  da compensação de jornada e  do banco de horas,  outro

aspecto  é  relevante.  O  impacto  na  habitualidade  da  realização  das  horas  extras  sobre  a

validade do regime de compensação.  O Tribunal Superior do Trabalho ao editar a Súmula 85

abordou  a  questão  da  impossibilidade  da  habitualidade  de  horas  extras  nos  regimes  de

compensação. O entendimento jurisprudencial veio atender uma problemática instaurada em

razão da ausência do pagamento da sobrejornada, e, por conseguinte, de seu adicional. 

O empregador,  motivado pela  inexistência  de custo adicional  na sobrejornada,

comumente submete os empregados a habitual jornada extraordinária, que, na prática, acaba

por alterar a jornada de trabalho contratual do empregado, comprometendo sua convivência e

atividades fora do ambiente de trabalho. O empregador, ao avaliar o “custo x benefício” de

submeter o empregado a horas extraordinárias, pondera o valor auferido mediante a produção

do empregado frente ao custo desta jornada.  A inexistência do custo adicional da jornada

favorece a existência de jornadas extraordinárias.

O argumento que, posteriormente, haverá a compensação da jornada originando

um custo para  empresa  não se sustenta  quando a escolha  das  folgas  se  dar  a  critério  do

empregador, em geral em épocas de baixa demanda, diminuindo, por vezes o custo fixo com

energia, alimentação, transporte, etc.  A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o

entendimento de Sérgio Pinto Martins 

“O regime de compensação de horas poderá ser usado por empresas que tem
acréscimo  de  produção  sazonal  ou  para  ciclos  conjunturais.  Nesses  casos,  a
contratação  e  a  dispensa  do trabalhador  eram mais  onerosas  para  empresa.  Esta
investia em treinamento da mão-de-obra e logo em seguida era obrigada a dispensar
o empregado em  razão da  sazonalidade  ou  da  conjuntura  econômica.  Agora,  há
possibilidade de melhor adequar a produção com o sistema de compensação em um
ano, porém o empregador poderá melhor distribuir as horas trabalhadas no referido
período, seja aumentando ou diminuindo a jornada quando necessário” (MARTINS,
2009, pág, 510).

Não há dúvida de que a origem do banco de horas é a flexibilização da gestão

organizacional para o empregador, que o adota atento às demandas do mercado e questões

financeiras que envolvem a dinâmica de uma empresa. Entretanto, a leitura da norma que
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permite a compensação de jornada deve ser feita em consonância com o princípio da proteção

do trabalhador, que não poderá suportar o ônus da atividade. 

O uso da compensação de jornada como mecanismo para prorrogação habitual da

jornada dos empregados motivou a edição da súmula do 85, que dispõe que 

IV.  A prestação de  horas  extras  habituais  descaracteriza  o  acordo de
compensação de jornada.  Nesta hipótese,  as  horas  que ultrapassarem a jornada
semanal  normal  deverão ser  pagas  como horas  extraordinárias  e,  quanto àquelas
destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho
extraordinário. (ex-OJ nº 220 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001).

O inciso  IV,  da  Sumula  85,  dispõe  sobre  os  acordos  de  compensação  de  jornada

semanal.  Nesse  contexto,  nos  casos  em que for  configurada  a  existência  de  horas  extras

habituais restará descaracterizado o acordo de compensação. Entretanto, será devido apenas o

pagamento do adicional sobre as horas extras que foram compensadas e serão pagas como

horas extraordinárias aquelas que ultrapassarem a jornada semanal. 

A Súmula,  em  seu  inciso  V,  todavia,  excetua  a  sua  aplicação  para,  como  dito

anteriormente,  o  “banco de  horas”.  Neste  caso,  configurada  a  sua  invalidade  é  devido  o

pagamento das horas extraordinárias. 

O §2º, do art. 59, da CLT, estabelece como critério de validade para o banco de horas a

prorrogação de jornada no limite máximo de 10 horas diárias. A jurisprudência dos tribunais

brasileiros  aponta  para  dois  entendimentos  quanto  à  habitualidade  das  horas  extras.  Uma

corrente adota entendimento no qual ultrapassado habitualmente o limite de dez horas diárias

é invalido o banco de horas, sendo devido o pagamento das horas extras em sua integralidade.

RECURSO DE REVISTA.  BANCO  DE HORAS.  INAPLICABILIDADE
DA SÚMULA 85/TST. A Súmula 85/TST não se aplica ao sistema de compensação
denominado  "banco  de  horas",  consoante  o  item  V  do  mesmo  verbete:  "As
disposições  contidas  nesta  súmula  não  se  aplicam  ao  regime  compensatório  na
modalidade"  banco  de  horas",  que  somente  pode  ser  instituído  por  negociação
coletiva". O TRT ao considerar inválido o regime de compensação na modalidade
"banco de horas", o fez sob o fundamento de que a jornada de trabalho ultrapassava
o limite de dez horas diárias, violando o disposto no artigo 59, § 2º, da CLT. Ainda,
que o extrapolamento ocorria com habitualidade, conforme constam dos registros
dos cartões de ponto. Nesse contexto, correta a decisão do Tribunal Regional em que
declarada a invalidade do regime de "banco de horas", condenando a Reclamada ao
pagamento  das  horas  extras  trabalhadas,  em  sua  integralidade,  acrescidas  do
adicional  de  50%.  Precedentes.  Recurso  de  revista  não  conhecido.  (TST -  RR:
1219002620125170132, Relator: Douglas Alencar Rodrigues, Data de Julgamento:
21/10/2015, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 29/10/2015)
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E ainda:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  EM  RECURSO  DE  REVISTA
INTERPOSTO PELO RECLAMANTE . SUMARÍSSIMO. BANCO DE HORAS.
INVALIDADE.  JORNADA SUPERIOR  A DEZ HORAS.  O Tribunal  Regional,
conquanto constatado o labor habitual em jornadas superiores a dez horas, condenou
a reclamada ao pagamento apenas do adicional de horas extraordinárias, quanto às
horas  compensadas  pelo  regime  de  banco  de  horas,  instituído  mediante  norma
coletiva, o que contraria a jurisprudência consagrada nesta Corte, segundo a qual
inaplicável  a  Súmula  85  do  TST  ao  regime  de  banco  de  horas.  Agravo  de
instrumento provido, a fim de prevenir contrariedade à Súmula 85, IV, TST, por má-
aplicação . Agravo de instrumento conhecido e provido . RECURSO DE REVISTA
INTERPOSTO PELO RECLAMANTE . SUMARÍSSIMO. BANCO DE HORAS.
INVALIDADE. JORNADA SUPERIOR A DEZ HORAS. 1. Com relação ao banco
de  horas,  o  Colegiado  local  manteve  a  sentença  pela  qual  o  Juízo  deferiu  -  o
pagamento do adicional de horas extras sobre todas as horas extras compensadas
durante  a  vigência  do  contrato  de  trabalho  -,  esclarecendo  que  ficou  -  deferido
apenas  o  adicional  sobre  as  horas  extras  compensadas  porque  houve,  de  fato,
redução de horas de trabalho, conforme registros de débito no banco de horas [-] e,
também, o pagamento das horas extras não compensadas ou não creditadas no banco
de horas, conforme norma do § 2º da cláusula 5ª ou 16ª dos ACTs -. 2. Registrado no
acórdão regional que - a cláusula 16ª do ACT de fls. 177/185 e a cláusula 5ª do ACT
de fls. 186/196 estabelecem no seu § 20 que o trabalho em regime de compensação
de horas não poderá ser superior a duas horas após as jornadas dos dias úteis e a
8h48minutos  nos  sábados,  sendo  qualquer  tempo  excedente  pago  como  hora
extraordinária - . 3. Constatado o labor habitual em jornadas superiores a dez horas,
tem-se por inválido o regime banco de horas. A jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido de que o reconhecimento de nulidade do banco de horas não autoriza o
pagamento apenas do adicional de horas extraordinárias. 3. Assim, excetuando-se os
48  (quarenta  e  oito)  minutos  diários  destinados  à  compensação  dos  sábados,  é
devido o pagamento, como extras, de todas as horas que excederem as 8h48 (oito
horas e quarenta e oito) minutos diários, de segunda à sexta-feira, bem como das
horas trabalhadas aos sábados, destinadas ao regime de banco de horas . Recurso de
revista conhecido e provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA . SUMARÍSSIMO. BANCO DE
HORAS.  NEGOCIAÇÃO  COLETIVA.  ACORDO  DE  COMPENSAÇÃO  DE
JORNADA. SÁBADO. 1. Constatado o labor habitual em horas extras, inclusive
com  jornadas  superiores  a  dez  horas,  tem-se  por  inválido  o  banco  de  horas  e
descaracterizado o acordo de compensação dos sábados, sendo devidos o pagamento
do adicional de horas extras em relação aos 48 (quarenta e oito) minutos destinados
à compensação do labor aos sábados, nos moldes do item IV da Súmula 85 do TST.
2.  Quanto  às  horas  destinadas  ao  regime  de  banco  de  horas,  inaplicável  o
entendimento vertido na mencionada Súmula.  Inteligência do item V da Súmula
85/TST. Ilesos os arts. 7º, XXVI, e 8º, VI, da Constituição da República . Agravo de
instrumento conhecido e não provido. (TST - ARR: 11547320135030039, Relator:
Hugo Carlos Scheuermann,  Data de Julgamento:  17/09/2014, 1ª  Turma,  Data de
Publicação: DEJT 10/10/2014)

Uma segunda corrente jurisprudencial adota entendimento de que a prestação de horas

extras  habituais  por  si  só  torna  inválido  o  banco  de  horas,  sem adentrar  no  mérito  do

quantitativo  de  horas  extras  diárias  realizadas.  A autora  desta  monografia  filia-se  a  esta

posição, que parcela da jurisprudência pátria assume diante da matéria sub examine, haja vista

mais benéfica ao trabalhador, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas:
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RECURSO  DE  REVISTA.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  HORAS
EXTRAORDINÁRIAS.  DECLARAÇÃO  DE  INVALIDADE  DO  REGIME  DE
BANCO DE HORAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO INICIAL DE
NULIDADE. JULGAMENTO NOS LIMITES DA LIDE. Inexiste julgamento extra
petita quando é possível verificar do acórdão regional que a reclamada, ao contestar
o  pedido  de  horas  extraordinárias,  articulou  com  a  validade  do  regime  de
compensação, a atrair a possibilidade de verificação de invalidade da avença pelo
julgador diante do conjunto probatório dos autos. Permanecem observados, portanto,
os  limites  da  -litiscontestatio-.  Recurso  de  revista  não  conhecido.  HORAS
EXTRAORDINÁRIAS.  REGIME DE COMPENSAÇÃO. BANCO DE HORAS.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS  E  MATERIAIS  PARA A
VALIDADE DA PACTUAÇÃO. Demonstrado, a partir da prova documental, o não
atendimento  das  exigências  previstas  em normas  coletivas  para  a  instituição  do
banco de horas, assim como a prestação habitual de horas extraordinárias, resta
descaracterizado o acordo de compensação de jornada, a tornar incólumes os artigos
7º,  XIII,  da  Constituição  Federal,  e  59,  §  2º,  da  CLT.  Recurso  de  revista  não
conhecido.   (TST -  RR:  12271820125090652,  Data  de  Julgamento:  05/11/2014,
Data de Publicação: DEJT 07/11/2014)

E ainda:

I  -  RECURSO  DE  REVISTA  DA  RECLAMADA.  HORAS  EXTRAS
HABITUAIS. BANCO DE HORAS. NORMA COLETIVA . A Corte Regional, com
base nas provas, constatou a adoção do sistema de compensação de jornada, com
banco de horas, previsto em norma coletiva, e, diante disso declarou a invalidade do
regime de compensação e do banco de horas, porque a jornada extraordinária era
habitual  e,  além  disso,  os  registros  de  horário  não  apresentam  anotações  claras
acerca dos débitos e  créditos de horas extras,  não sendo dado ao empregado ter
controle da sua jornada para efeito do banco de horas. Ficou, portanto, incontroversa
a prestação de horas extraordinárias habituais e a invalidação do banco de horas.
Estabelecido o contexto, verifica-se que não há violação do arts. 7º, XXVI, da CF e
611  e  612  da  CLT,  uma  vez  que  não  foi  atendido  ao  acordado  no  instrumento
coletivo, seja pela habitualidade na prestação de horas extras, seja pela falta de
definição quanto aos horários praticados pelo empregado para efeito do banco de
horas. Ressalte-se que a Súmula nº 85 do TST não se aplica ao banco de horas (item
V). Recurso de revista de que não se conhece. (TST - ARR: 527002520085040231,
Relator: Kátia Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma, Data
de Publicação: DEJT 19/02/2016)

5.4 Exposição à jornada de trabalho excessiva 

A discursão em torno da habitualidade das horas extras está relacionada à vedação

legal à exposição à jornada de trabalho excessiva. Neste sentido, é válida a reflexão sobre os

fatores que tornam uma jornada de trabalho excessiva, os quais não estão atrelados apenas ao

fator  temporal,  mas  também à  atividade  desenvolvida  pelo  obreiro,  à  exposição  a  riscos

ambientais, produtividade exigida e exposição à alta carga de stress. Esses e outros fatores são

aspectos que tornam uma jornada de trabalho excessiva,  de modo que a medida ideal do

módulo  temporal  de  uma  atividade  será  diferente  em  outra  atividade  em  função  das

circunstâncias físicas e psíquicas nas quais estas são desenvolvidas.
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O art. 59 da CLT veda as situações em que o obreiro tem sua jornada de trabalho

prorrogada em excesso, limitando a sobrejornada a duas horas diárias. Esse limite, todavia,

não exime o empregador de remunerar todas as horas suplementares trabalhadas, conforme

Súmula 3768, do TST. Nos casos em que o empregador deixar de observar o limite legal de

horas  extras,  além de  remunerar  as  horas  excedentes,  sofrerá  a  penalidade  administrativa

imposta pelo órgão de fiscalização competente.

O §2º, do art. 59, da CLT, que aborda especificamente a adoção do regime anual

de compensação de jornada,  também trata  de maneira  ampla o limite  temporal  à  jornada

suplementar, uma vez que não considera as circunstâncias fáticas e especificidades das mais

diversas atividades desenvolvidas pelas empresas. 

Todavia, o legislador não descuidou das atividades que exigem maior proteção da

jornada  de  trabalho.  Uma análise  mais  acurada  da  legislação  trabalhista  traz  a  lúmen  as

situações em que, considerando o impacto do labor em determinadas atividades sobre a saúde

do obreiro,  a  jornada de trabalho contratual  efetivamente não poderá ser ultrapassada,  ou

poderá ser prorrogada mediante a adoção de critérios legalmente definidos, e não mais em

função da conveniência do empregador. Tais vedações estão em consonância com o inciso

XXII, do art. 7º9, da CF/88, em consideração aos riscos ocupacionais a que estão expostos o

trabalhador.

O artigo 60, da CLT, já dispõe que as prorrogações em atividades insalubres se

darão mediante licença prévia de autoridades competentes em matérias de higiene do trabalho,

que farão os exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho. Inicialmente

o artigo causou divergência quanto a aplicabilidade nos casos em que houvesse acordo ou

convenção  coletiva  de  compensação  de  jornada,  sem  a  inspeção  prévia  da  autoridade

competente em matéria de higiene do trabalho. O TST, a princípio, posicionou-se a favor da

prescindibilidade  da  inspeção  prévia  (Súmula  349).  Depois,  acertadamente,  cancelou  a

Súmula por meio da Resolução 174/2011.

8 Súmula nº 376 do TST HORAS EXTRAS. LIMITAÇÃO. ART. 59 DA CLT. REFLEXOS (conversão das
Orientações Jurisprudenciais nºs 89 e 117 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 I - A limitação
legal da jornada suplementar a duas horas diárias não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas.
(ex-OJ nº 117 da SBDI-1 - inserida em 20.11.1997)

9 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
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O bancário só excepcionalmente pode prorrogar sua jornada (art. 225, da CLT)10.

A jornada especial também é prevista para atividade de teleatendimento, que somente pode

estar submetida a jornada extraordinária em decorrência de indeclinável necessidade (§1º do

art. 227 da CLT).

Art.  227  -  Nas  empresas  que  explorem o  serviço  de  telefonia,  telegrafia
submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia,  fica estabelecida
para os respectivos operadores a duração máxima de seis horas contínuas de trabalho
por dia ou 36 (trinta e seis) horas semanais.

§ 1º -  Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores
obrigados a permanecer em serviço além do período normal fixado neste artigo, a
empresa  pagar-lhes-á  extraordinariamente  o  tempo  excedente  com  acréscimo  de
50% (cinqüenta por cento) sobre o seu salário-hora normal.

Com  fundamento  constitucional  dos  arts.  6º11 e  inciso  XXII,  do  art.  7º  da

Constituição Federal, o Ministério do Trabalho publicou a norma Regulamentadora n. 17, que

trata  sobre  Ergonomia.  O  Anexo  II  da  referida  norma  disciplina  a  atividade  de

teleatendimento. Os itens 5.3 e 5.3.1 determinam que nos casos em que houver prorrogação

diária de trabalho, há que ser respeitado o limite de 36 (trinta e seis) horas semanais:

5.3.  O  tempo  de  trabalho  em  efetiva  atividade  de
teleatendimento/telemarketing  é  de,  no  máximo,  06  (seis)  horas  diárias,  nele
incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração. 

5.3.1. A prorrogação do tempo previsto no presente item só será admissível
nos termos da legislação, sem prejuízo das pausas previstas neste Anexo, respeitado
o limite  de  36  (trinta  e  seis)  horas  semanais  de  tempo efetivo  em atividade  de
teleatendimento/telemarketing.

Considerando os efeitos que a atividade de teleatendimento tem sobre a saúde

física e mental dos obreiros, a legislação limita a jornada semanal a 36 horas diárias, havendo

possibilidade da prorrogação diária apenas nos casos de indeclinável necessidade, o que não

inclui os casos em que a prorrogação é previsível, planejada e compõe a rotina de trabalho do

empregador. 

Por  conseguinte, não é possível sequer imaginar a aplicação do banco de horas

para tais atividades, haja vista a existência de normas infraconstitucionais que visam assegurar

patamares de cidadania, saúde e segurança dos trabalhadores.

10 Art. 225 - A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada até 8 (oito)
horas diárias, não excedendo de 40 (quarenta) horas semanais, observados os preceitos gerais sobre a duração do
trabalho.
11 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
desta Constituição.
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Para tais atividades o banco de horas não atende à finalidade de sua criação, qual

seja flexibilizar a jornada de trabalho para adequar-se a necessidade do empregador.  Pois,

diante das vedações à jornada extraordinária, o empregador não poderá alterar a jornada de

trabalho para atender a demanda do mercado.

Não obstante estes entraves à prorrogação da jornada e a fixação do limite da

jornada de trabalho semanal, sindicatos e empregadores firmam acordos coletivos aplicáveis a

categorias  de  obreiros  com jornadas  de  trabalho  especiais,  o  que  certamente  nos  leva  a

questionar a validade de tais bancos de horas frente ao disposto na Constituição Federal e nas

normas que reduzem a jornada de trabalho do empregado e proíbem a sua prorrogação com o

objetivo de proteger a integridade do trabalhador. 

Ainda na temática da exposição à jornada excessiva, uma última consideração se

faz necessário quanto a intensidade da jornada de trabalho, vez que a excessividade da jornada

ocorre em duas vertentes, a saber: quantidades de horas e intensidade da jornada. 

O banco de horas, como visto,  enquanto ferramenta de gestão,  visa otimizar a

produtividade das organizações, que no momento de maior demanda por produtos e serviços

acrescem a jornada de trabalho dos empregados, os quais, além de estarem submetidos a horas

extras, intensificam o labor durante toda a jornada trabalhada. 

Há  ainda  um outro  lado  perverso  desta  moeda.  Segundo  Pina  e  Stoz  (2011),

quando ocorre a diminuição da produção, as empresas fazem uso do banco de horas para a

concessão das folgas a parcelas significativas de trabalhadores. Desta forma encontram um

equilíbrio ideal entre o nível de produção e uma determinada quantidade de empregados na

fábrica. Acabam por manter elevado o grau de intensidade do trabalho independentemente das

flutuações  no  volume de  produção.  Enquanto  uma  parcela  dos  empregados  goza  a  folga

concedida  pela  empresa,  aqueles  que  permanecem  laborando  têm  o  ritmo  de  trabalho

aumentado para “cobrir” a ausência daqueles que estão de folga. 

O  excesso  de  jornada  somado  a  intensidade  do  trabalho  tem  sido  causa  de

adoecimento e mais recentemente de casos de morte por exaustão. Para Silva (2006a, p. 83)

apud Costa (2017, p.109), os trabalhadores vêm nomeando a morte por excesso de trabalho

como birola:

“Conhecida pelos trabalhadores rurais como “birola”, as mortes decorrentes
do  excesso  de  trabalho  estão  circunscritas,  portanto,  dentro  de  uma  conjuntura
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internacional de banalização da vida e da justiça social, que contribui sobremaneira
para a reafirmação da simples condição de labor da força de trabalho.”

Um interessante julgado do TRT 15ª Região – 6ª Turma – 11ª Câmara (Processo nº

0001117-52.2011.5.15.0081) proibiu a Usina Santa Fé S/A, em ação do Ministério Público do

Trabalho  –  PRT /  15ª  Região,  a  continuar  o  pagamento  por  produtividade  com base  no

respeito à dignidade da pessoa humana. Uma análise extensiva desta jurisprudência nos faz

refletir  sobre  a  problemática  da  intensidade  da  jornada  de  trabalho  sobre  a  saúde  do

trabalhado. 

É frequente o discurso da classe patronal que afirma ser interesse do trabalhador a

realização da sobrejornada para obter as folgas e a remuneração das horas extras (no caso em

que ultrapassam o período de compensação ou que efetivamente não há banco de horas).

Todavia, o raciocínio sofre de uma falácia argumentativa de fácil percepção. Coleciona-se, a

seguir, parte da jurisprudência citada a fim de trazer a reflexão o argumento utilizado pelo

Egrégio Tribunal Regional do Trabalho.

EMENTA:  “AÇÃO  COLETIVA.  INTERESSE  INDIVIDUAL
HOMOGÊNEO.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO
TRABALHO.  CORTADOR  DE  CANA.  PAGAMENTO  POR  PRODUÇÃO.
PROIBIÇÃO.  SINGULARIDADE  DA  ATIVIDADE.  POSSIBILIDADE.
RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E AO VALOR SOCIAL DO
TRABALHO. (...)  3. A proibição do pagamento por produção, no caso específico
dos cortadores de cana, é medida impeditiva de retrocesso social. Como é sabido,
nesse caso existe um estímulo financeiro capaz de levar o trabalhador aos seus
limites físicos e mentais para que, mesmo assim, aufira salário mensal aviltante e
incapaz de suprir as necessidades básicas próprias e as de sua família. 4. Não se
deve concluir pela proibição do pagamento por produção para todas as profissões,
mas tão somente para aquelas cujas peculiaridades as tornem penosas, degradantes e
degenerativas  do  ser  humano.  É  o  caso  dos  cortadores  de  cana,  embora  não
exclusivamente. 5.  Deve-se entender, de uma vez por todas, que o cortador de
cana  remunerado  por  produção  não  trabalha  a  mais  porque  assim  deseja.
Muito pelo contrário: ele trabalha a mais, chegando a morrer nos canaviais,
unicamente porque precisa. Sua liberdade de escolha, aqui, é flagrantemente
tolhida pela sua necessidade de sobreviver e prover sua família. (...) – grifo da
autora. 

O mesmo argumento pode e deve ser aplicado ao analisar o excesso de jornada,

seja  na  quantidade,  seja  na  intensidade,  a  que  são  submetidos  os  empregados  das  mais

diversas  categorias,  movidos  pela  manutenção dos  seus  postos  de  trabalho,  concessão  de

folgas para reposição das suas forças de trabalho e recebimento de remuneração no mais das

vezes pífia. 
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A sentença, que foi a primeira a proibir o pagamento por produtividade, também o

relaciona explicitamente à morte dos trabalhadores, juntamente com o excesso de jornada a

que eram submetidos os trabalhadores. 

Se no cotidiano trabalhista, felizmente, não é comum a morte por exaustão, os

afastamentos  por  doenças  ocupacionais  têm  aumentado,  bem  como  os  afastamentos  por

adoecimento mental cujo nexo de causalidade vem sendo paulatinamente estabelecido, o que

conduz mais uma vez à necessidade de repensar os efeitos da jornada excessiva.

5.5 Impactos na remuneração do trabalhador

Conforme  Súmula  264  do  TST,  a  remuneração  das  horas  extraordinárias  “é

composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do

adicional previsto em lei, contrato, acordo, convecção coletiva ou sentença normativa”.  Desta

forma, as categorias que recebem remuneração fixa e variável têm integrado a base de cálculo

das horas extras o valor da remuneração variável. Do mesmo modo, aqueles que recebem

anuênio, previsto em acordos e convenções coletivas, têm acrescido ao valor base das horas

extras  a  remuneração  do  anuênio.  Na  mesma  situação  encontram-se  os  empregados  que

recebem periculosidade, os quais também tem acrescido a base salarial das horas extras tal

verba.

Desta feita, a compensação de jornada aplicada nos mesmo moldes a todos os

empregados de uma mesma empresa acaba por ferir o princípio constitucional da igualdade,

pois concede tratamento igual aos que, no tange a remuneração de suas horas suplementares,

são desiguais. Ora, o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações

diferentes sejam tratadas de forma desigual: “Dar tratamento isonômico às partes significa

tratar  igualmente  os  iguais  e  desigualmente  os  desiguais,  na  exata  medida  de  suas

desigualdades”. (NERY JUNIOR, 1999, p. 42).

Além do tratamento desigual, outro aspecto a ser considerado é a perda salarial

perpetrada através do banco de horas quando as horas extras são prestadas com habitualidade.

As horas extras e seu respectivo adicional, quando realizadas habitualmente, devem integrar o

salário do trabalhador para todos os fins, tendo reflexo sobre as demais parcelas trabalhistas,
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tais  como décimo terceiro salário,  férias  com 1/3,  FGTS, aviso prévio,  etc.  Todavia,  tais

reflexos não ocorrem quando adotado o regime de compensação anual.

A fim de demonstrar  o  impacto  das  horas  extras  sobre  a  remuneração de  um

empregado, apresentam-se duas situações. Na primeira o empregado “A” recebe apenas o piso

salarial  e  na  segunda  o  empregado  “B”  recebe  o  piso  salarial  e  um  adicional  de

periculosidade. Nas duas situações os empregados, hipoteticamente, realizaram uma média de

10 horas extras mensais ao longo do ano.

Hipótese 1: Empregado “A” que recebe um piso salário de R$ 2.200,00, jornada

contratual de 220 horas mensais,  que faz 10 horas extras por mês:

SALÁRIO

DEZ HORAS
EXTRAS
MENSAIS

REFLEXO
HORAS EXTRAS
SOBRE FÉRIAS

REFLEXO
HORAS
EXTRAS

SOBRE 13º
SALÁRIO

TOTAL anual
horas extras e

reflexos
2.200,00 150,00 200,00 150,00 2.150,00

Hipótese  2:  Empregado  “B”  que  recebe  um  salário  de  R$  2.200,00,

periculosidade, jornada contratual de 220 horas mensais,  que faz 10 horas extras por mês:

SALÁRI
O

PERICULOSIDA
DE

DEZ HORAS 
EXTRAS

REFLEX
O 
HORAS 
EXTRAS 
SOBRE 
FÉRIAS

REFLEX
O 
HORAS 
EXTRAS 
SOBRE 
13º 
SALÁRI
O TOTAL

2.200,00 660,00 195,00 260,00 195,00 2.795,00

Nos exemplos acima apresentados observa-se que a aplicação do banco de horas

para os dois empregados causa maior prejuízo financeiro ao segundo empregado, que possui

além do salário outras verbas de natureza salarial, as quais são adicionadas ao salário, quando

considerado o salário base para fim de cálculo do valor das horas extras devidas. 
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Um segundo aspecto da aplicação do banco de horas há que ser observado na

análise  das  duas  tabelas:  a  perda  remuneratória  do  empregado  ao  longo  de  um  ano,

equivalente a cerca de um mês de remuneração. Embora tenha realizado apenas 120 horas

extras,  o  adicional  de horas  extras  mais  os  reflexos  sobre férias  e  13º  salário  computam

aproximadamente o valor de um salário mensal. Ao compensar as 120 horas extras realizadas

por folgas no total de 120 horas, no caso do empregado “A” há uma permuta contábil no valor

de R$ 2.150,00 por R$ 1.200,00 (R$ 2.200,00 dividido por 220 horas, multiplicado por 120

horas) e no empregado “B” uma permuta no valor de 2.795,00  por R$ 1.560,00 ( R$ 2.860,00

dividido por 220 horas, multiplicado por 120 horas). Nas duas situações há significativa perda

salarial.

De modo que, o banco de horas se apresenta com um véu de equidade no que

tange ao quantitativo de horas compensadas, na razão de 1 para 1. Mas uma análise detalhada

permite retirar o véu e visualizar a disparidade remuneratória da suposta compensação. Restou

demonstrado o quão prejudicial o banco de horas é ao trabalhador, que vê afastado um direito

constitucionalmente assegurado no que tange a um plus remuneratório da sobrejornada. 

6 ESTUDO DE CASO

6.1 Definição do objeto de pesquisa

O estudo de caso consiste na análise comparativa dos acordos coletivos firmados por

duas grandes empresas atuantes no setor de call center: CSU CARDSYSTEM S/A, CNPJ n.

01.896.779/0012-90  e  DATAMETRICA  CONTACT  CENTER  LTDA,  CNPJ  n.

01.077.145/0001-53. Foram fatores de seleção do objeto de pesquisa a atividade econômica

desenvolvida e o quantitativo de empregados.

A escolha do setor de teleatendimento ocorreu pelas peculiaridades da atividade, que

possui alto índice de exposição a situação de stress, seja pela demanda de trabalho, seja pelo

incentivo  à  produção  exacerbada  ou  ainda  pela  rotatividade  típica  do  setor,  que  gera

insegurança  e  instabilidade  ao  trabalhador.  Todos  estes  fatores  de  vulnerabilidade  do

trabalhador apontam para a necessidade de maior proteção do obreiro, que ocupa posição de

absoluta hipossuficiência frente ao empregador. 



36

A instituição  de banco de  horas  mediante  acordo coletivo  há  pois  que  observar  a

legislação voltada à proteção da jornada de trabalho, sob pena de afrontar a dignidade desta

parcela  de  trabalhadores  que,  premida  pela  necessidade  de  manter  seu  emprego e  auferir

remuneração variável, sujeita-se à jornada excessiva com impacto sob sua saúde e convívio

familiar e social, sem reparação.

O quantitativo de empregados foi o segundo fator de escolha do objeto de pesquisa,

pois está intrinsecamente relacionado com o poder de negociação do empregador junto ao

sindicato  da  categoria.  Foram  escolhidas,  desta  forma,  empresas  com  porte  médio  de

empregados,  com  influência  no  mercado  de  trabalho  local  e  que,  portanto,  têm  voz  e

visibilidade na mesa de negociação. 

Criada  em 1992,  a  CSU presta  serviços  de  alta  tecnologia  voltados  ao  consumo,

relacionamento com clientes, processamento e transações eletrônicas, com soluções completas

de programas de cartões de crédito e meios de pagamento eletrônicos, gestão e terceirização

de data  center,  soluções  customizadas  de loyalty,  e-commerce,  vendas,  cobrança,  crédito

e contact center. Possui cerca de 7 mil colaboradores, localizados nas regiões de Recife, Belo

Horizonte, São Paulo e Alphaville. Foi a primeira empresa do seu segmento a abrir capital na

BM&FBovespa, em 2006.

Com atuação no mercado desde 1996, a DATAMÉTRICA atua nas áreas de contact

center,  consultoria  econômica  e  pesquisa  de  opinião  e  mercado.  Possui  cerca  de  5  mil

empregados e  atuação em todo o Brasil,  em países  da América do Sul  e na África.   No

segmento de contact center, a Datamétrica possui instalações em Recife, Olinda e Jaboatão

dos Guararapes, em Pernambuco e, Americana, São Caetano, Mogi das Cruzes e São Paulo,

em São Paulo.

6.2 Análise dos acordos coletivos de trabalho

O  acordo  coletivo  de  trabalho  foi  firmado  entre  o  SINDICATO  DOS

TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DE PE, CNPJ n. 12.587.192/0001-63 e a

CSU  CARDSYSTEM  S/A,  CNPJ  n.  01.896.779/0012-90.  Registrado  no  Ministério  do



37

Trabalho  sob  o  nº  PE000889/2017,  em 01/07/2017,  com vigência  (retroativa)  de  01º  de

janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 

O banco de horas está previsto nas cláusulas 23º, que dispõe que: 

CLÁUSULA  VIGÉSIMA  TERCEIRA  -  SISTEMA  DE
COMPENSAÇÃO DE HORAS 

A Empresa manterá um sistema de compensação de horas em conformidade com o
artigo 59 da CLT, com controle individualizado do saldo de horas trabalhadas por
empregado e que funcionará norteado pelo seguinte:

 1.    Ocorrendo solicitação do trabalho em jornada suplementar, a empresa
dispensará  o  acréscimo  salarial,  mediante  compensação  pela  correspondente
diminuição em qualquer dia útil e/ou crédito em sistema próprio para tal fim.

2.    As  horas  compensadas  ou  creditadas  no  sistema  de  compensação  de
horas são limitadas a 02 (duas) horas diárias ou 10 (dez) semanais ou 20 (vinte)
mensais  sendo,  as  horas  excedentes  a  esse  limite,  remuneradas  como  hora
extraordinária,  ou  seja,  com acréscimo de  50% (cinquenta  por cento),  conforme
artigo 59 parágrafo primeiro da CLT.

3.    As horas  debitadas  e  creditadas  no sistema de compensação de horas
obedecerão à relação de 01 (uma) por 01 (uma) hora, de segunda-feira a sábado,
independentemente do horário de sua realização.

4.    A Empresa  poderá dispensar  seus empregados da  jornada  de trabalho
para posterior compensação, respeitando as condições estabelecidas nesta cláusula.

5.    A compensação de horas inseridas no sistema poderá ser realizada de
segunda-feira a sábado.

6.    As horas laboradas aos domingos e feriados estão excluídas do sistema
de compensação de horas, devendo, as mesmas ser remuneradas aos empregados,
conforme legislação vigente.

7.    O prazo limite para a compensação das horas extras é sempre trimestral,
considerando para tal fim o período dos quatro trimestres anuais,  findos os quais a
empresa pagará as quantias correspondentes às horas não compensadas, acrescidas
do adicional legal de 50% (cinquenta por cento), nos meses subsequentes ao fim de
cada um.

PARÁGRAFO ÚNICO: O disposto nesta cláusula,  não se aplica para os 
estagiários e menor aprendiz.

O  instrumento  coletivo,  primeiramente,  não  faz  nenhuma  restrição  quanto  à

aplicação do banco de horas  para os operadores de teleatendimento,  de maneira  que eles

também estão inclusos na compensação de jornada, afastando irregularmente toda a proteção

da jornada de trabalho existente para esta específica categoria de trabalhador - o art. 227 ,  da

CLT e itens item 5.3 e 5.3.1  do Anexo II da NR-17 dispõem que a jornada máxima diária

deverá ser de 6 horas diárias e 36 semanais, possibilitando a jornada extraordinária apenas nos

casos de indeclinável necessidade. 

Para  esta  categoria  de  empregados  não  há  que  se  aventar  a  possibilidade  da

sobrejornada além dos casos previsto em lei, tendo em vista ser um setor com alto índice de

adoecimento mental e doenças osteomusculares por esforço repetitivo. 
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Um segundo  aspecto  contrário  a  legislação  diz  respeito  à  limitação  de  horas

extras, em desconformidade com o§ 2º, do art.  59, da CLT (limitação de 10 horas diárias

trabalhadas, equivalente a duas horas extras em uma jornada contratual de 8 horas diárias, ou

uma hora extra, supondo uma jornada contratual de 9 horas diárias - situação em que um

empregado trabalhasse durante 4 dias 9 horas para folgar aos sábados). 

O  acordo  coletivo  possibilita  a  extrapolação  de  jornada  além  do  legalmente

previsto, desrespeitando um dos requisitos materiais para a validade do banco de horas, O

item 2 permite a compensação de “02 (duas) horas diárias ou 10 (dez) semanais ou 20 (vinte)

mensais”.  A conjunção alternativa “ou” permite  que o empregado com jornada contratual

diária de 08 horas seja submetido a mais de 2 horas extras diárias e simultaneamente respeite

a quantidade de horas semanais e mensais, não afrontando, desta forma, o acordo coletivo.

Permite ainda que um empregado que labore 09 diárias (para compensar os sábados) realize

duas  horas  extras  no  dia.  Nas  duas  situações  há  a  extrapolação  da  quantidade  de  horas

máximas determinada no §2º, do art. 59 da CLT. Ou seja, o próprio acordo traz em seu bojo a

previsão de situação, que, por si só descaracteriza o acordo coletivo, conforme a CLT.

O item 2 traz ainda uma observação quanto à penalidade imposta, caso não seja

observado o quantitativo máximo de horas extras estabelecido. Dispõe que as horas realizadas

que extrapolarem o patamar máximo deverão ser remuneradas como horas extraordinárias no

que excederem.  Destaque-se que,  caso constatada  a  habitualidade na  extrapolação das  10

horas diárias, o entendimento dos tribunais nacionais é de que será invalido o banco de horas

sendo devido o pagamento da integralidade das horas extraordinárias, independe, inclusive, da

existência de compensação.

Da análise  do acordo coletivo firmado pela  CSU CARDSYTEM, verifica-se a

necessidade de adequação aos requisitos materiais de tal regime de compensação sob pena de

maximizar  os  efeitos  maléficos  sobre  a  saúde do trabalhador  e  potencializar  os  prejuízos

financeiros já demonstrados. 

O  segundo  banco  de  horas  em  análise  foi  estabelecido  mediante  de  acordo

coletivo entre o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES DE

PE, CNPJ n. 12.587.192/0001-63 e a DATAMETRICA CONTACT CENTER LTDA, CNPJ n.

01.077.145/0001-53.  Registrado  no Ministério  do  Trabalho  sob  o  nº  PE000322/2017,  em

10/03/2017, com vigência (retroativa) de 01º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017. 
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O banco de horas está previsto nas cláusulas 20º  e 21º. Por hora, colaciona-se

apenas os itens de maior relacionamento com assunto ora abordado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REGIME DE COMPENSAÇÃO
DE JORNADA DE TRABALHO

Com  base  no  parágrafo  2º,  do  Artigo  59  da  Consolidação  das  Leis  do
Trabalho e Itens 5.1.3, 5.3 e 5.3.1, do Anexo II, da Norma Regulamentadora n. 17, e
nos moldes a seguir pactuado, fica estipulado o regime de Compensação de Jornada
de Trabalho, pelo qual é permitida a compensação pela correspondente diminuição
em outro dia de horas laboradas além do horário normal de expediente, lançadas
como crédito do trabalhador junto à empresa, bem como a compensação do referido
crédito de eventuais horas-débito acumuladas pelo trabalhador.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente regime de compensação de horas é
aplicável  a  todos  os  trabalhadores  da  empresa,  com  exceção  daqueles  que  não
possuem controle de jornada de trabalho, nos termos do artigo 62 da CLT.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para trabalhadores que exerçam atividades de
teleatendimento e/ou telemarketing a compensação das horas deverá ser efetuada,
preferencialmente,  durante a semana, respeitando-se o limite de 36 (trinta e seis)
horas semanais.  Para os demais trabalhadores,  a compensação de horas deve ser
efetuada dentro do período de apuração da folha de pagamento previsto na Cláusula
Sétima deste Acordo Coletivo de Trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para trabalhadores que exerçam atividades de
teleatendimento  e/ou  telemarketing  a  duração  das  jornadas  de  trabalho  somente
poderá  prolongar-se  além  do  limite  previsto  nos  termos  da  lei  em  casos
excepcionais, por motivo de força maior, necessidade imperiosa ou para a realização
ou conclusão de serviços inadiáveis  ou cuja  inexecução possa acarretar  prejuízo
manifesto,  conforme  dispõe  o  Artigo  61  da  CLT,  realizando  a  comunicação  à
autoridade competente, prevista no §1º do mesmo artigo, no prazo de 10 (dez) dias.

PARÁGRAFO QUARTO - As horas laboradas em regime extraordinário aos
domingos (desde que fora das escalas normais de trabalho), folgas e feriados, não
serão  lançadas  como  hora-crédito,  ou  seja,  não  estão  sujeitas  a  presente
compensação, razão pela qual deverão ser pagas com o adicional de 100% (cem por
cento).

PARÁGRAFO QUINTO - Para compensar as horas trabalhadas e creditadas
no sistema de compensação,  a empresa poderá considerar os atrasos,  redução de
jornada e/ou as ausências do empregado, bem como folgas adicionais de horas ou
dias, licenças, prorrogação de férias, ponte para compensação de feriados e período
de aviso prévio por ocasião da rescisão contratual.

O acordo  coletivo  firmado pela  DATAMETRICA não define,  na  cláusula  que

estabelece o banco de horas, o período em que as horas serão compensadas. Na ausência desta

definição,  entende-se  que  o  prazo  máximo  para  compensação  será  de  01  ano,  período

temporal demasiado longo,  considerando a desvalorização monetária,  caso as horas sejam

remuneradas e não compensadas.

O instrumento coletivo, por outro lado, observa a limitação de jornada de trabalho

semanal  prevista  na  CLT  e  na  Norma  Regulamentadora  n.  17  para  atividade  de

teleatendimento. Zela, pois, pela saúde do trabalhador, em notável contraposição ao acordo

firmado pela CSU CARDSYSTEM e o mesmo sindicado dos empregados. Neste aspecto, o
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acordo coletivo acaba por definir para os teleatendentes o lapso temporal em que será possível

a compensação de jornada, qual seja dentro do mesmo módulo semanal.

No que tange a quantidade de horas extraordinária possíveis, atento ao disposto no

art. 227 da CLT, o parágrafo terceiro dispõe que para teleatendentes a jornada superior a 6

horas  diárias  será  possível  apenas  em  casos  excepcionais,  por  motivo  de  força  maior,

necessidade  imperiosa  ou  para  a  realização  ou  conclusão  de  serviços  inadiáveis  ou  cuja

inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Para os demais empregados o acordo firmado

pela DATAMETRICA não faz referência à limitação de quantidade de horas extras, de modo

que se aplica também a literalidade da limitação de jornada prevista no art. 59, §2º da CLT.

É  notável  a  diferença  entre  os  dois  acordos  coletivos,  ambos  firmados  pelo

Sindicato  dos  Trabalhadores  em  Telecomunicações  de  PE.  Certamente  os  termos  da

negociação com um empregador podem diferenciar-se dos termos de uma outra negociação.

Mas, no que diz aos dispositivos legais voltados exclusivamente para saúde e segurança dos

trabalhadores, não há que se falar em possibilidade de flexibilização em qualquer negociação,

sob pena de ferir o princípio da proteção do trabalho, o princípio do não retrocesso e ainda

promover a concorrência desleal entre empresas.

Quanto ao aumento da jornada de trabalho sem a correspondente remuneração, e,

por conseguinte, a existência de perdas salariais autorizadas pelos dois instrumentos, nenhum

dos  documentos  apresenta  mecanismos  de  compensação,  tais  como  a  possibilidade  do

empregador escolher a época das folgas ou a garantia de emprego formalmente assegurada. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No transcorrer deste trabalho foram abordados temas relacionados à flexibilização

da jornada de trabalho, evidenciando que a duração da jornada de trabalho, além da dimensão

financeira, está intrinsecamente relacionada à saúde e à segurança do trabalhador, bem como

com o direito de idealizar e realizar, associado ao convívio social e a outras atividades não

voltadas ao trabalho. 

O obreiro, ao dispor sua força de trabalho, tem como maior objetivo a percepção

da  remuneração  das  horas  laboradas.  É  a  remuneração  auferida  pelo  trabalhador  que  o
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capacitará a inserir-se e ser parte de uma sociedade que potencializa o valor do consumo além

dos meios de sobrevivência. É mediante a remuneração justa que o trabalhador poderá ter

acesso a mecanismos de ascensão social e ao gozo de bens imateriais. De modo que, toda e

qualquer  alteração  da  forma de  remuneração do trabalhador  tem implicações  imediatas  e

mediatas.

Se por um lado a remuneração possibilita a inserção social do obreiro, por outro

ele precisa dispor do tempo livre para aplicá-lo conforme a sua necessidade e conveniência. O

percurso  da  histórica  luta  pela  delimitação  da  jornada  de  trabalho  foi  árduo.  Felizmente

ultrapassamos a época em que o trabalho era a razão de ser de empregados em minerações e

indústrias. Períodos em que as jornadas de trabalho não sofriam regulação e sua medida dava-

se  em  função  do  quantum  suportável  pelo  obreiro.  É  no  contexto  do  avanço  social  e

conquistas do Direito do Trabalho que o banco de horas precisa ser analisado. 

Diante das implicações envolvendo a flexibilização e conseguinte perda salarial

com aumento da jornada de trabalho, o banco de horas há que ser entendido como medida

excepcional  e  temporária.  A compensação  de  jornada  anual  é  apropriada  a  situações  de

dificuldade econômico-financeira, quando não há medida mais branda e desde que estabeleça

alguma contrapartida para os trabalhadores, como garantia de emprego e a possibilidade de

definição conjunta dos critérios para concessão da folga compensatória;  observando, desta

forma, o princípio da proporcionalidade em suas três dimensões (adequação, necessidade e

proporcionalidade) e o princípio da proteção do trabalhador.

Com base no princípio da adequação setorial  negociada,  há que se estabelecer

uma contrapartida nos acordos de compensação de jornada anual, que em sua gênese trazem

consigo a exposição do obreiro a extensas jornadas de trabalho por longos período. Um dos

fundamentos do banco de horas é a necessidade de resguardar empregos. Assim o sendo, as

cláusulas,  que  resultem  em  benefício  aos  empregados,  devem  ser  contempladas  no

instrumento coletivo, bem como a forma como será dará a compensação e não apenas o lapso

temporal máximo em que será realizada a compensação. 

Há que se evitar o risco da utilização do banco de horas apenas como ferramenta

de  gestão  de mão-de-obra  e  gestão  financeira  das  empresas,  que,  por  vezes,  estabelecem

regras hibridas para concessão das folgas (tais como realização de horas extras em conjunto
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com o atingimento de metas).  Em situações como estas, o empregado tem sua jornada de

trabalho duplamente intensificada, tanto quantitativamente, quanto qualitativamente. 

Por vezes, o objeto da negociação coletiva é utilizado pelos empregadores para

minimizar  os  efeitos  da  sazonalidade  na  produção,  aumentando  a  quantidade  de  horas

trabalhadas em determinado período e,  em seguida,  diminuindo o quadro de empregados,

quando não for mais conveniente. O manejo da jornada é utilizado apenas como mecanismo

de postergação do pagamento das horas extras, sem que o empregador sofra nenhum impacto

ou encargo econômico. Em verdade, o empregado assume por completo o risco da atividade

econômica. Todavia, não obtém nenhum retorno.

No  aspecto  da  flexibilização  da  jornada  de  trabalho,  frente  à  dignidade  do

trabalhador,  chama-se atenção às  garantias  asseguradas  pelos  artigos  XXVIII  e  XXIX da

Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

“Todo ser  humano tem direito ao trabalho,  à  livre escolha de emprego,  a
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego . 2.
Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a  igual remuneração por
igual trabalho.  3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração
justa  e  satisfatória,  que  lhe  assegure,  assim como à  sua família,  uma existência
compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros
meios de proteção social. 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a
neles ingressar para proteção de seus interesses.  Todo ser humano tem direito a
repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias
remuneradas periódicas”. (grifo da autora)

Do exposto neste estudo, também é possível extrair que a compensação de jornada

anual, quando utilizada em momentos de crises financeiras, tem como objetivo salvaguardar

os postos de trabalho, o que, aliás, remonta a origem desta flexibilização. Não obstante, deve

observar os limites legais da jornada de trabalho e a higidez física e mental dos trabalhadores,

estando,  desta  forma,  em consonância com ditames da Declaração Universal  dos Direitos

Humanos e com a Constituição Federal/88. 

Deve, pois, primar pela preservação do direito a saúde e segurança no trabalho e

do  direito  ao  lazer  e  convívio  social  dos  obreiros,  sem tolher  seus  projetos  de  vida  em

situações nas quais são imergidos na dinâmica empresarial, não lhes restando tempo e ânimo

para dedicar-se àquilo que os constroem enquanto ser humano social e não mera engrenagem

em uma linha de produção. 
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