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Com o escopo de facilitar a compreensão deste trabalho no que concerne às
alterações sofridas pela CLT em decorrência da reforma trabalhista e quanto aos
textos que foram introduzidos pela Lei 13.467/17, utilizamos cores diferentes,
assim definidas: para as modificações (azul), para as normas introduzidas
(negrito), para o texto que remanesceu inalterado (preto) e para os comentários
(itálico).

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

DA DURAÇÃO DO TRABALHO – SEÇÃO I – DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 57 - Os preceitos deste Capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as
expressamente excluídas, constituindo exceções as disposições especiais,
concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do Capítulo I
do Título III.

DA DURAÇÃO DO TRABALHO – SEÇÃO II – DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em
número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho.

§ 1º A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento)
superior à da hora normal.

§ 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.

§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a
compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2o e 5o deste
artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não
compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.
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§ 4º Revogado pela Lei 13.467/2017.

§ 5º O banco de horas de que trata o § 2o deste artigo poderá ser pactuado
por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período
máximo de seis meses.

§ 6º É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo
individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.

O art. 59, conquanto tenha sofrido alteração na redação do caput e no § 1º, estas
pouco modificaram o que já havia no antigo texto, salvo quando estabelece a
possibilidade de se pactuar acréscimo de jornada através de convenção e/ou
acordo coletivo de trabalho, substituindo o contrato coletivo de trabalho previsto
anteriormente.

Já o § 5º trouxe para o arcabouço legal o reconhecimento do banco de horas
como meio de se pôr em prática a compensação prevista no § 2º, mediante
acordo individual formal, contudo limitou a compensação e por efeito a validade
deste instrumento ao prazo máximo de 6 (seis) meses.

Como a compensação deve ser levada a efeito no prazo de 6 (seis) meses,
entendo que para cada novo período de banco de horas deverá haver um acordo
individual específico.

Entretanto, se o banco de horas for estabelecido a partir de acordo ou convenção
coletiva de trabalho, a compensação poderá ser realizada no período máximo de
1 (um) ano.

Já no § 6º o legislador encerrou a discussão acerca da validade de acordo
individual de compensação quando este não tenha sido formalizado, sendo
apenas tácito, medida acertada, pois pressupõe maturidade nas relações de
trabalho, além de evitar enriquecimento ilícito, pois em face da omissão da
legislação anterior, o empregador quando não possuía acordo formal de
compensação, muitas vezes era condenado a pagar as horas extras, mesmo
tendo ocorrido a compensação, unicamente pelo fato de não haver formalizado o
acordo. Contudo, sobre este tema é importante destacar.
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Contudo, sobre este tema é importante destacar que nos casos de acordo
individual tácito de compensação, esta deve ocorrer no mesmo mês, ou seja,
aquelas horas que não forem compensadas no mesmo mês em que ocorreram
deverão ser pagas ao empregado com acréscimo de 50% ou outro percentual
eventualmente estabelecido em norma coletiva.

Nos parece desnecessária a previsão do acordo escrito neste parágrafo, pois
para esta modalidade de acordo já há norma anterior (§ 5o) prevendo prazo
inclusive maior para sua validade, de modo que se posso firmar acordo por seis
meses, resta presumido que também poderei fazê-lo para o prazo de 1 (um)
mês, neste último caso, repita-se, desde que a compensação seja realizada no
mesmo mês em que as horas extras forem prestadas.

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é
facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva
ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze
horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso,
observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no
caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal
remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados
compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando
houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação.

Mais uma vez o legislador incorporou ao ordenamento legal uma prática de há
muito utilizada em algumas categorias, sobretudo a dos vigilantes, que é a
utilização da escala de 12x36, cumprindo destacar que essa modalidade de
pactuação pode ser feita através de acordo individual escrito, além de acordo
coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho.

Importante regra aqui estabelecida é a previsão de que os intervalos para
repouso e alimentação podem ser observados ou indenizados, ou seja, se o
empregador não conceder o intervalo, poderá indenizá-lo, todavia, entendemos
que essa possibilidade deve restar consignada expressamente no acordo
individual ou coletivo de trabalho ou mesmo na convenção coletiva de trabalho.
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Importante novidade trouxe o parágrafo único, pois reconhece que a
remuneração mensal ajustada para quem trabalhar na escala de 12x36, já
contempla o repouso semanal remunerado, assim como já remunera os feriados
trabalhados, os quais serão considerados compensados, o mesmo ocorrendo
com o adicional noturno quando ocorrer prorrogação da jornada pelo horário
noturno.

Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de
jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica
a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária se
não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o
respectivo adicional.

Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza
o acordo de compensação de jornada e o banco de horas.”

Aqui mais uma novidade que traz maior justiça para as relações de
trabalho, pois ainda que não atendidos os requisitos legais quando da
compensação da jornada, mesmo sendo o acordo apenas tácito, não
haverá necessidade de novo pagamento do valor das horas excedentes,
mas apenas o adicional das mesmas.

Portanto, sendo reconhecida irregularidade na compensação de jornada,
independente de como a mesma tenha sido avençada, o empregador fica
obrigado a pagar apenas o adicional, geralmente de 50%, das horas que
excederam a jornada normal semanal.

Até aqui esse artigo representava a incorporação ao texto legal da Sumula
85, do TST, todavia, em seu parágrafo único restou abrigada determinação
legal absoluta e diametralmente oposta ao item IV da retromencionada
sumula que havia fixado entendimento no sentido de que a prestação
habitual de horas extras descaracteriza o acordo de compensação de
jornada.
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Autoria de: 
Jose Higino de Sousa Netto

OAB/AM 1734
Sócio Diretor e Fundador

Agora, a teor do parágrafo único sob comento, a prestação de horas extras
de forma habitual não descaracteriza o acordo de compensação,
permanecendo validas, portanto, as regras nele estabelecidas.

Acreditamos que o TST cancelará esta sumula, ou ao menos os itens que
colidirem com o novo ordenamento legal, como o item IV.
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