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RESUMO 

 

O estudo das negociações coletivas de trabalho se insere no campo do direito coletivo 

presente no Direito do Trabalho. 

Por se tratar de acordo de vontades entre empregados e empregadores, tem-se 

inegavelmente um aspecto democrático marcando a flexibilização das normas impositivas 

estatais. 

Cumpre pontuar que a lei é fonte de validade para os contratos coletivos, não podendo 

ser restringida pelas negociações, salvo quando expressamente autorizado. 

Neste viés, se torna marcante a flexibilização das normas trabalhistas, uma vez que 

não se pretende desregulamentar direitos, mas sim amplia-los, se pressupondo uma 

intervenção por parte do Estado, ainda que mínima, tornando a proteção à relação de trabalho 

mais eficaz. 

É neste cenário de composição de interesses por diferentes classes que o estudo das 

negociações coletivas se torna de suma importância para melhor compreensão da dinâmica 

social que hoje se presencia. 

 

 

Palavras-chave: Direito Coletivo de Trabalho. Negociações Coletivas. Flexibilização. 

Democracia.  
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ABSTRACT 

 

 The study of collective negotiations work falls within the field of collective right 

present in labour law. 

For treatment of the agreement of wills between employees and employers, has 

undeniably one democratic aspect marking the relaxation of State mandatory standards.  

It is worth emphasizing that the law is a source of validity to the collective contracts, 

and may not be constrained by negotiations, unless expressly authorized. 

This bias, becomes striking the relaxation of labor standards, since it is not intended to 

deregulate the rights, but rather enhances them, if assuming an intervention by the State, 

Although minimal, making protection more effective working relationship.  

It is in this composite scenario by interests different classes that the study of collective 

negotiations becomes of paramount importance for a better understanding of social dynamics 

today witnesses. 

  

 

Keywords: Collective right. Collective Negotiations. Flexibility. Democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho monográfico tem como objetivo principal o estudo das 

negociações coletivas de trabalho e a repercussão democrática que tais instrumentos têm 

na flexibilização das normas impositivas estatais.  

A escolha deste tema para a monografia se deu, uma vez que o Direito do 

Trabalho, apesar de ser um ramo relativamente novo, instituído no ordenamento jurídico 

pátrio com a entrada em vigor da Consolidação Legislativa do Trabalho em 1943, é sem 

dúvida um dos mais importantes por ser através do trabalho que o homem 

contemporâneo busca a sua sobrevivência. 

No tocante especificamente ao Direito Coletivo do Trabalho, apesar de ter vasta 

aplicação prática, é assunto ainda pouco estudado pelos juristas. É por meio deste ramo 

justrabalhista que categorias profissionais inteiras buscam solucionar os problemas que 

são comuns a todos os empregados individualmente, tentando solucionar, por vezes, os 

problemas que afligem inclusive o empregador.  

Por meio do estudo da doutrina e de jurisprudências dos Tribunais Superiores, 

busca-se, nesta obra, esmiuçar o estudo das negociações coletivas, trazendo seus 

principais aspectos. O presente trabalho abordará precipuamente três pontos. 

Inicialmente, analisar-se-á a evolução das negociações coletivas ao longo dos 

séculos, trazendo os principais marcos históricos. Após, se traçará a linha evolutiva 

destes instrumentos no Brasil, com sequências constitucionais e legais. 

Em um segundo momento, serão abordadas as características próprias das 

negociações coletivas, as quais as tornam mecanismos diferenciados de composição de 

conflitos e melhorias nas condições laborais. É pelo estudo dos principais aspectos das 

normas coletivas que se terá a verdadeira noção do impacto que tais instrumentos, 

quando bem utilizados, podem trazer para a vida prática dos trabalhadores.  
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Posteriormente, será objeto da presente obra o aspecto democrático das 

negociações coletivas, uma vez que estas configuram verdadeira composição de 

interesses entre empregados e empregadores. 

Não basta somente a reivindicação pela classe operária, é preciso que haja 

também interesse prático para o empregador, seja patrimonial, seja social, pois é ele 

quem irá conceder os benefícios pleiteados.  

Reunindo todos estes pontos a serem abordados, tem-se que para regular essas 

relações de emprego estabelecidas todos os dias, o legislador nacional criou normas 

específicas, buscando proteger o empregado de abusos, de modo que o crescimento da 

economia fosse aliado ao respeito à dignidade da pessoa humana. 

Ao lado dessas normas legais, temos as negociações coletivas de trabalho que 

complementam a legislação trabalhista, regulando questões que são melhor resolvidas 

em uma verificação pontual, no âmbito de cada setor laboral. 

As negociações coletivas, de modo democrático-participativo, atendem às 

peculiaridades das partes envolvidas, passando a serem normas específicas incidentais, 

gerando verdadeiros núcleos concessivos de direitos dentro do ordenamento jurídico. 

Sendo assim, os acordos estabelecidos entre empregados e empregadores, 

aqueles representados necessariamente pelos Sindicatos, passam a suprir os interesses 

individuais homogêneos da categoria, corporificando a autonomia privada coletiva no 

Direito do Trabalho. 

Segundo Amauri Mascaro Nascimento, o “contrato coletivo é um corpo sem 

rosto”. E é a partir da atuação dos sindicatos juntamente com os trabalhadores em busca 

da melhoria das condições de trabalho, que lhes são necessárias, que esse rosto ganhará 

a forma desejada por aqueles que têm no trabalho sua principal fonte de sustento. 

Apesar de todo o exposto e do ganho inclusive para o setor patronal, é notória a 

falta de colaboração de alguns empregadores em realizar e cumprir as negociações 

coletivas estabelecidas com os empregados, ensejando a propositura de inúmeras ações 

de cumprimento na Justiça do Trabalho. 

Neste sentido, a Sessão de Dissídios Coletivos do Tribunal Superior do Trabalho 

editou a Orientação Jurisprudencial nos seguintes moldes: 

 

 

OJ-SDC-1 ACORDO COLETIVO. DESCUMPRIMENTO. 

EXISTÊNCIA DE AÇÃO PRÓPRIA. ABUSIVIDADE DA GREVE 
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DEFLAGRADA PARA SUBSTITUÍ-LA. INSERIDA EM 

27.03.1998 (cancelada) - DJ 22.06.2004  

O ordenamento legal vigente assegura a via da ação de 

cumprimento para as hipóteses de inobservância de norma 

coletiva em vigor, razão pela qual é abusivo o movimento grevista 

deflagrado em substituição ao meio pacífico próprio para a solução 

do conflito. (grifo nosso) 

 

 

Em análise empírica-jurisprudencial, podemos citar o recurso de revista 

oferecido por Agroavícola Vêneto Ltda. contra Ana Maria Mateus, julgado. pela 2ª 

Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Relator José Simpliciano Fontes de 

F. Fernandes, processo número 2610/2004-003-12-00.3, pelo qual se discutiu a validade 

de negociação coletiva que suprimia direitos trabalhistas indisponíveis. 

Por unanimidade os Ministros acordaram que: 

 

 
HORAS EXTRAS. TROCA DE UNIFORME. MINUTOS QUE 

ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO. PREVISÃO 

EM NORMA COLETIVA. PERÍODO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI 
10.243/2001. Com o advento da Lei 10.243, de 19/6/2001, que acrescentou o 

art. 58, § 1º, da CLT, o limite de tolerância no registro de ponto em dez 

minutos diários passou a constituir patamar civilizatório mínimo assegurado 

em norma heterônoma, o que torna inválida cláusula de norma autônoma 

coletiva relativa à ampliação desse limite, após essa data. Assim, tendo em 

vista o princípio da adequação setorial negociada, os acordos ou 

convenções coletivas não podem renunciar direitos trabalhistas 

indisponíveis, conforme a doutrina do eminente Ministro Maurício Godinho 

Delgado. Precedentes de Turmas do TST. Na hipótese dos autos, a decisão 

regional, ao considerar inválido instrumento normativo que desconsiderava os 

minutos utilizados para a troca de uniforme, antes ou após a jornada, até o 
limite de 13 minutos, com vigência para período posterior ao advento da Lei 

10.243, de 19/6/2001, não ofende o art. 7º, XXVI, da Constituição Federal. 

Recurso de Revista conhecido e não provido.  

( E-RR - 261000-14.2004.5.12.0003 , Relator Ministro: José Simpliciano 

Fontes de F.  Fernandes, Data de Julgamento: 02/04/2008, 2ª Turma, Data de 

Publicação: 25/04/2008) (grifo nosso) 
 

 

Desse modo vemos que apesar da falta de colaboração do empregador e de seus 

sindicatos em promover e aplicar as negociações coletivas, os Tribunais têm admitido 

sua validade, especialmente por ser esse um instrumento de autonomia coletiva e, 

portanto, de ganho para o trabalhador, dentro de parâmetros constitucionais e legais. 
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Deve-se ressaltar que as negociações coletivas são consideradas fontes 

autônomas de produção de normas jurídicas, ou seja, as partes, dentro dos limites legais, 

são livres para pactuarem e deliberarem cada qual visando seus interesses. 

Logo, um setor patronal aberto ao diálogo com seus empregados pode estimular 

o aumento da capacidade produtiva e, consequentemente, dos ganhos. 

Todo o exposto se enquadra em um cenário internacional de instabilidade, 

desemprego e perda da força de negociação dos sindicatos frente a empregadores que 

fazem de seus empregados peças de fácil reposição. E é neste sentido que é dado ao 

operador do Direito do Trabalho estudar as negociações coletivas e suas consequências 

jurídicas, para melhor tutelar o trabalhador em sua constante busca pela dignidade e por 

melhores condições de emprego e o empregador em sua busca pelo crescimento e 

desenvolvimento empresarial. 

A experiência histórica dos principais países ocidentais demonstrou que, desde o 

Século XIX, uma diversificada e atuante dinâmica de negociação coletiva no cenário 

das relações de trabalho sempre influenciou, positivamente, a estruturação mais 

democrática do conjunto social.  

Esse contraponto entre maior ou menor participação da negociação coletiva no 

Direito do Trabalho permite, inclusive, estabelecer rica tipologia de sistemas 

trabalhistas no mundo ocidental desenvolvido. Tal tipologia dá a medida da importância 

da negociação coletiva na sociedade contemporânea.
1
  

Neste contexto de evolução histórica, temos que em uma concepção clássica, a 

contratação coletiva de trabalho significava contratar vários trabalhadores ao mesmo 

tempo. Entretanto, atualmente, tal conceito não é mais admitido, passando a negociação 

coletiva a representar a discussão de cláusulas individuais estabelecidas em contratos 

também individuais de trabalho realizada ao mesmo tempo com vários trabalhadores já 

contratados por aquela empresa. 

Tal mudança se explica a partir da análise de conflitos sociais, tais como a greve, 

os quais foram capazes de, ao longo do tempo, propiciar a criação de normas jurídicas 

negociadas entre empregados e empregadores de modo a melhor regular a relação entre 

eles, conforme a necessidade de cada categoria. 

Afinal, quem melhor para regular a relação de emprego do que senão os próprios 

trabalhadores e empregadores? 

                                                
1
 Neste sentido, DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo. 

LTr. 2011. pp. 1217-1233 



 13 

Nesse sentido, temos que as negociações coletivas tem cinco objetivos a 

cumprir, quais sejam:  

 

I- jurídico;  

II- político;  

III- econômico;  

IV- ordenador de soluções;   

V- social.2 . 

 

O objetivo jurídico se divide na normatividade, obrigatoriedade e compositivo, 

feito a partir do equilíbrio entre as partes. O objetivo político está de acordo com as 

políticas governamentais, o econômico se relaciona com a distribuição de riquezas, o 

ordenador busca solucionar as possíveis crises e o social tenta inserir o trabalhador nas 

decisões empresariais. 

Por óbvio, para alcançarem tais objetivos as normas coletivas devem obedecer 

aos parâmetros constitucionais e legais para a correta proteção do trabalhador, tendo a 

negociação coletiva como fundamento de validade a lei estatal ou a tolerância do 

Estado. 

Arnaldo Süssekind, em relação ao tema, escreveu 

 

 

Desregulamentação retira a proteção do Estado ao trabalhador, permitindo 

que a autonomia privada, individual ou coletiva, regule as condições de 

trabalho. Já a flexibilização pressupõe a intervenção estatal, ainda que básica, 

com normas gerais, abaixo das quais não se pode conceber a vida do 

trabalhador com dignidade.3  

 

 

Cumpre destacar também o importante papel dos sindicatos na elaboração das 

negociações coletivas de trabalho. Em âmbito nacional, primeiro se regulou os 

sindicatos para depois se regular as normas coletivas. Isso ocorreu com o Decreto nº. 

19.770 de 1931, que em seu art. 7º estabelecia: 

 

                                                
2
 Neste sentido, MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 3ª ed. São Paulo. Atlas, 2000. p.691. 

. 
3
 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito constitucional do trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 48. 
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Como pessoas juridicas, assiste aos syndicatos a faculdade de firmarem ou 

sanccionarem convenções ou contractos de trabalho dos seus associados, 
com outros syndicatos profissionaes, com emprezas e patrões, nos termos da 

legislação, que, a respeito, for decretada. (grifo nosso) 

 

 

A princípio, os sindicatos podiam sancionar convenções ou contratos coletivos 

de trabalho relativos somente aos seus associados, o que atualmente é inconstitucional, 

já que a Constituição Federativa da República do Brasil em seu art. 8º, inciso III 

preleciona que ao sindicato cabe a defesa da categoria como um todo, sendo vedado a 

filiação obrigatória ao sindicato. 

Seguindo essa linha evolutiva introdutória, temos o Decreto nº. 21.761 de 1932 

que trazia em seu art. 1º o significado da convenção coletiva de trabalho, sendo este 

entendido como o ajuste relativo às condições de trabalho, realizado entre um ou vários 

empregadores e seus empregados, ou entre sindicatos ou qualquer outro agrupamento de 

empregadores e sindicatos, ou qualquer outro agrupamento de empregados.  

Temos, assim, que à época ainda o individual se sobrepunha ao coletivo. 

Em termos constitucionais, podemos destacar dois importantes marcos na 

legislação pátria, quais sejam as Cartas Magnas de 1934 e a de 1988.  

A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a dar status constitucional às 

convenções coletivas, segundo o art. 121, letra J.  

Hodiernamente, o nosso Pacto Fundamental da Nação estabelece em seu art. 8º, 

inciso VI que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho, o que demonstra a importância deste organismo de atuação dos trabalhadores 

na sociedade moderna. 

É seguindo este caminho que o presente trabalho de monografia tem como 

objetivo sistematizar e aprofundar o tema acima proposto. 
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1 – HISTÓRICO DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 

 

O Direito do Trabalho, ramo especializado do Direito, desprendido desde 

meados do século XIX da matriz civilista, tem como objetivo principal o melhoramento 

das condições de vida e de pactuação da força de trabalho no sistema socioeconômico. 

Os doutrinadores justrabalhistas consideram que o direito do trabalho engloba 

dois ramos, o direito individual e o direito coletivo, cada qual com características 

próprias. 

A presente monografia se destina a abordar os principais pontos sobre a 

negociação coletiva de trabalho, a qual faz parte do direito coletivo de trabalho, o qual 

busca soluções jurídicas para fatos sociais de modo mais rápido e eficaz se comparado 

ao processo legislativo em geral, especialmente por sobrepesar as peculiaridades de 

cada categoria negociante. 

O direito coletivo do trabalho, nos dizeres de Mauricio Godinho Delgado: 

 

 

regula as relações inerentes à chamada autonomia privada coletiva, isto é, 

relações entre organizações coletivas de empregados e empregadores e/ou 

entre as organizações obreiras e empregadores diretamente, a par das demais 

relações surgidas na dinâmica da representação e atuação coletiva dos 

trabalhadores.
4
. 

 

 

 

Conclui-se então que a negociação coletiva, como atualmente é entendida, está 

inserida neste segmento do Direito do Trabalho, sendo este tipo de negociação tida 

como norma coletiva, por determinação legal. 

                                                
4 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo. LTr. 2011. p. 1217 
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É interessante ressaltar que a norma coletiva somente passa a ser válida com a 

lei, pois sem este suporte de validade, aquela é somente pacto individual feito com 

vários empregados, tendo força de contrato. 

Para entendermos o porquê da importância do direito coletivo de trabalho, é 

necessário que se relembre a história do capitalismo e todo o sofrimento suportado pelos 

trabalhadores ao longo de séculos de opressões por parte dos empregadores. 

As relações grupais entre empregados e empregadores formaram-se na história 

do capitalismo a partir do associacionismo sindical obreiro, desde o Século XIX. Foi a 

partir da atuação dessas entidades que os empregados ganharam força perante os 

empregadores, podendo se insurgir com maior eficácia contra abusos cometidos por 

parte destes. 

É exatamente a partir desta força de união dos empregados que o direito coletivo 

do trabalho se estrutura, gerando melhorias para os trabalhadores, por meio de 

pactuações, como a negociação coletiva. 

Alguns doutrinadores ressaltam que há limites à adequação efetivada pela 

negociação coletiva, sendo que somente o respeito a tais limites permitiria a 

manutenção da harmonia entre os planos juscoletivos e jusindividuais do direito do 

trabalho. Esses limites têm balizas naquilo que, doutrinariamente, se convenciona de 

“princípio da adequação setorial negociada”. 

 É através desse princípio que as regras autônomas juscoletivas podem 

prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista, quanto à comunidade 

profissional e econômica envolvida, desde que oriundo da legislação heterônoma 

aplicável, ou desde que transacionem setorialmente parcelas justrabalhistas de 

indisponibilidade apenas relativa
5
. 

Esta preferência das normas juscoletivas pode ser observada quando tais normas 

são mais benéficas ao trabalhador do que as normas jusindividuais ou quando são 

autorizadas pelo ordenamento pátrio, como é o caso do art. 7º, inciso VI da Constituição 

Federal da República de 1988. 

 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 

                                                
5 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho.6ª edição. São Paulo: LTr, 2007. Pág. 

1401 
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VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo 

coletivo; 

(...) 

 

 

As normas juscoletivas vêm exatamente para dirimir os conflitos coletivos de 

trabalho e é sobre elas que iremos aprofundar o nosso presente trabalho, dando ênfase 

ao sistema jurídico brasileiro. 

 

 

1.1 – HISTÓRICO NO BRASIL 

 

Analisando a evolução do Direito do Trabalho, temos que primeiro surgiu o 

movimento grevista, depois os sindicatos e depois a norma coletiva. 

No Brasil, buscou-se a priori a regulamentação dos sindicatos para depois se 

regular as normas coletivas. Isso ocorreu com o Decreto nº. 19.770 de 1931, como dito 

anteriormente. 

Neste momento inicial, os sindicatos debatiam aspectos referentes somente aos 

seus associados. 

Atualmente, de acordo com a  Constituição Federativa da República do Brasil 

em seu art. 8º, inciso III cabe ao sindicato a defesa da categoria como um todo, sendo 

vedado a filiação obrigatória ao sindicato. 

 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

(...) 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

(...) 

 

 

Sendo assim, se torna inconstitucional, qualquer ato do Sindicato, sem sede de 

negociação coletiva que beneficie apenas parte da categoria, a qual está representando. 

Seguindo essa linha histórica, temos o Decreto nº. 21.761 de 1932 que trazia em 

seu bojo o significado da convenção coletiva de trabalho. Aqui vale esclarecer que se 

admitiu a atuação dos agrupamentos de empregados ou empregadores ao invés dos 

sindicatos. 

Nestes termos, claro se faz que à época ainda se privilegiava o individual ao 

coletivo. 
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A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a dar status constitucional às 

convenções coletivas, segundo o art. 121, letra J, in verbis: 

 

Art 121 - A lei promoverá o amparo da produção e estabelecerá as condições 

do trabalho, na cidade e nos campos, tendo em vista a proteção social do 

trabalhador e os interesses econômicos do País.  

§ 1º - A legislação do trabalho observará os seguintes preceitos, além de 

outros que colimem melhorar as condições do trabalhador:  

(...) 

j) reconhecimento das convenções coletivas, de trabalho.  
(...) 

(grifo nosso). 

 

 

Posteriormente, a Constituição de 1937 regulamentou o assunto nos artigos 137 

e 138: 

 

 

Art 137 - A legislação do trabalho observará, além de outros, os seguintes 

preceitos:  

a) os contratos coletivos de trabalho concluídos pelas associações, 

legalmente reconhecidas, de empregadores, trabalhadores, artistas e 

especialistas, serão aplicados a todos os empregados, trabalhadores, artistas e 

especialistas que elas representam;  

b) os contratos coletivos de trabalho deverão estipular obrigatoriamente a 

sua duração, a importância e as modalidades do salário, a disciplina interior e 

o horário do trabalho;  
(grifo nosso) 

 

Art 138 - A associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, o 

sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de 

representação legal dos que participarem da categoria de produção para que 

foi constituído, e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as outras 

associações profissionais, estipular contratos coletivos de trabalho 

obrigatórios para todos os seus associados, impor-lhes contribuições e 
exercer em relação a eles funções delegadas de Poder Público.  

(grifo nosso) 

 

 

Pela leitura de tais artigos constitucionais, é possível se depreender que, à época, 

a associação sindical era livre, assim como o é nos dias atuais. Entretanto, eventuais 

ganhos conquistados pelos sindicatos obreiros somente seriam válidos para aqueles que 

optassem pela associação. 
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A Consolidação das Leis do Trabalho de 1943 tratou da matéria no art. 513, 

transcrito abaixo. 

 

 

Art. 513. São prerrogativas dos sindicatos: 

a) representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os 

interesses gerais da respectiva categoria ou profissional liberal ou interesses 

individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida; 

b) celebrar convenções coletivas de trabalho; 

c) eleger ou designar os representantes da coletiva da respectiva categoria 

ou profissão liberal; 

d) colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, no estudo e 

solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categorias ou 

profissão liberal; 
e) impor contribuição a todos aqueles que participam das categorias 

econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. 

Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outrossim, a 

prerrogativa de fundar e manter agência de colocação. 

 

 

Seguindo a linha evolutiva, temos que o Decreto-lei 229/67, que modificou 

alguns dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, dedicou um título exclusivo 

às convenções coletivas de trabalho, tornando definitiva a vinculação das normas 

coletivas a toda a categoria, segundo o §1º do art. 611 da Consolidação das Leis do 

Trabalho.  

 

 

Art. 611. Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, 

pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e 

profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das 

respectivas representações, às relações individuais de trabalho. 

  

§ 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais 

celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente 

categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no 
âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. 

 

 

Sendo assim, passou a ser imprescindível a participação dos sindicatos na 

negociação coletiva, não se admitindo os agrupamentos antes existentes.  

Hodiernamente, o Pacto Fundamental da Nação pátrio estabelece em seu art. 8º, 

inciso VI que é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho, o que demonstra a importância deste organismo de atuação dos trabalhadores 

na sociedade moderna. 
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Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 

(...) 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho; 

(...) 

 

 

A Carta Magna de 1988 implementou de fato o mais relevante avanço 

democrático no Direito Coletivo brasileiro, desde a década de 1930. Dentre as 

inovações, temos como destaques: a vedação da interferência e intervenção estatal na 

organização sindical, ampliação dos instrumentos de atuação dos sindicatos, 

reconhecimento do direito de greve e dos mecanismos jurídicos da negociação coletiva, 

conferindo-lhes amplos poderes, ressalvada a obrigatoriedade da participação dos 

sindicatos obreiros na dinâmica negocial coletiva. 

Há controvérsia na doutrina se a atual Constituição da República teria ou não 

recepcionado os artigos referentes às negociações coletivas presentes na Consolidação 

das Leis do Trabalho. 

José Augusto Rodrigues Pinto em sua obra Direito Sindical e Coletivo do 

Trabalho defende que os arts. 612 e 614 da Consolidação das Leis do Trabalho6, por 

exemplo, teriam sido revogados pela Constituição Federal atualmente em vigor. 

Para o citado autor,  

 

 

O art. 612 da CLT estabelecia, rigidamente, as condições para a associação 

sindical firmar sua intenção de negociar e elaborar a proposta de conciliação. 
A nosso entender, a liberdade de organização e autodeterminação sindicais, 

atualmente assegurada no art. 8º, I, da Constituição Federal, exclui a cogência 

                                                
6
 Art. 612. Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Coletivos de Trabalhos, por 

deliberação de Assembléia Geral especialmente convocada para este fim, consoante o disposto nos 

respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira 

convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos 

interessados, no caso de Acordo e, em segunda, 1/3 (um terço) dos membros.  

Art. 614. Os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, 

dentro de 8 (oito) dias da assinatura da convenção ou Acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins 

de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter 

nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho nos demais casos.  

§ 1º As convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data da entrega dos mesmos no 

órgão referido neste artigo. 

§ 2º Cópias autênticas das Convenções e dos Acordos deverão ser afixadas de modo visível, pelos 
Sindicatos convenientes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas compreendidas no 

seu campo de aplicação, dentro de 5 (cinco) dias da data do depósito previsto neste artigo. 

§ 3º Não será permitido estipular duração ao Acordo superior a 2 (dois) anos. 
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da regra da lei ordinária, o que passa a tocar ao estatuto da própria 

instituição.
7
,  

 

 

O Tribunal Superior do Trabalho tem apontado neste sentido, mudando seu 

posicionamento a partir de 2003, tendo deflagrado processo de revisão de sua 

jurisprudência, cancelando, inclusive, as Orientações Jurisprudenciais 13 e 21 de sua 

Sessão de Dissídio Coletivo, que preceituavam: 

 

OJ-SDC-13    LEGITIMAÇÃO DA ENTIDADE SINDICAL. 

ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA. "QUORUM" DE VALIDADE. ART. 612 

DA CLT. 

Inserida em 27.03.1998 - Cancelada - DJ 24.11.2003 

Mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, subordina-se a 

validade da assembléia de trabalhadores que legitima a atuação da entidade 

sindical respectiva em favor de seus interesses à observância do "quorum" 

estabelecido no art. 612 da CLT. 

 

 OJ-SDC-21    ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO SINDICATO. 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TOTAL DE ASSOCIADOS DA 

ENTIDADE SINDICAL. INSUFICIÊNCIA DE "QUORUM" (art. 612 da 
CLT) (cancelada) - DJ 02.12.2003  

Redação original - Inserida em 25.05.1998  

 

 

 

Em relação ao art. 617, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho8 

temos duas correntes jurisprudenciais acerca da possibilidade de substituição do 

sindicato pela federação e desta pela respectiva confederação, em caso de recusa dos 

primeiros à negociação coletiva, permitindo, inclusive, o referido dispositivo legal que 

se concretize a negociação coletiva diretamente entre trabalhadores e correspondente 

empregador, caso frustadas as tentativas de intermediação sindical.  

Mauricio Godinho Delgado defende que tal norma foi tacitamente revogada pela 

Constituição Federal de 1988. Entretanto, diverso é o pensamento de alguns julgados 

                                                
7  PINTO, José Augusto Rodrigues. Direito Sindical e Coletivo do Trabalho. São Paulo: LTr, 1998. P.217. 
8
 Art. 617. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar Acordo Coletivo de 

Trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução, por escrito, ao Sindicato 
representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 (oito) dias para assumir a direção dos 

entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas 

interessadas com relação ao Sindicato da respectiva categoria econômica. 

§ 1º Expirado o prazo de 8 (oito) dias sem que o Sindicato tenha-se desincumbido do encargo recebido, 

poderão os interessados dar conhecimento do fato à Federação a que estiver vinculado o Sindicato e, em 

falta dessa, à correspondente Confederação, para que, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse 

prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até o final. 

§ 2º Para o fim de deliberar sobre o Acordo, a entidade sindical convocará Assembléia dos diretamente 

interessados, sindicalizados ou não, nos termos do Art. 612. 
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que entendem ter havido a recepção do art. 617 e seus parágrafos pela Constituição de 

1988, notadamente nos casos em que a recusa do sindicato de participar da negociação 

coletiva mostrar-se imotivada, traduzindo algo similar à ideia de abuso de direito. 

Diante de tal quadro, o princípio da interveniência sindical na negociação 

coletiva manter-se-ia com o status de critério geral, ressalvada, porém, a exceção do art. 

617, parágrafo 1º da CLT para as situações de recusa ou inércia abusivas do respectivo 

sindicato dos trabalhadores. 

Acerca do tema, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região decidiu: 

 

 

 Acordo coletivo. Validade. Artigo 617 da CLT. Validade de acordo coletivo 

de trabalho sem a participação do sindicato. Art. 617 da CLT. A legitimidade 

para a negociação coletiva, representando a categoria profissional, é 

monopólio dos  Sindicatos (art. 8º, inc. VI, CRFB/88). Para ser reconhecida a 
validade do Acordo Coletivo de Trabalho firmado diretamente pelos 

empregados interessados na sua pactuação e a respectiva empresa, torna-se 

necessário que a comissão de trabalhadores tenha notificado as entidades 

representativas da categoria profissional (Sindicato, Federação e 

Confederação) e que estas  tenham se recusado a assumir a mesa de 

negociação, no prazo fixado em lei (art. 617 da CLT).  

(RO-0001141-17.2010.5.01.0207, DOERJ 15/6/2011, 8ª Turma, Rel. 

Marcelo Augusto Souto de Oliveira.) 

 

 

Depreende-se pelo histórico acima retratado, portanto, que o Direito Coletivo do 

Trabalho, os sindicatos e as negociações coletivas de trabalho caminham de mãos dadas, 

ganhando cada vez mais expressividade ao longo da evolução legislativa pátria. 

Importante ainda ressaltar que em um contexto contemporâneo de relações 

trabalhistas, as negociações coletivas de trabalho encontram cada vez mais espaço nas 

relações empregatícias, tendo o sindicato obreiro conseguido importantes conquistas. 
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2 – CARACTERÍSTICAS DAS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS 

 

No presente capítulo, buscamos explorar as características das negociações 

coletivas, ressaltando seus principais aspectos e de que modo isso contribui para uma 

crescente valorização dos contratos coletivos em um cenário mundial cada vez mais 

democrático. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que procuramos neste presente trabalho 

monográfico utilizar a expressão contrato coletivo como gênero, significando tudo 

aquilo que foi negociado coletivamente com o sindicato dos empregados. 

Numa visão ampla das negociações coletivas, Maurício Godinho Delgado 

escreve que: 

 

 

Os diplomas negociais coletivos qualificam-se como alguns dos mais 

específicos e notáveis destaques próprios do Direito do Trabalho no universo 

jurídico dos dois últimos séculos. Na verdade, firmam o marco que esse ramo 

jurídico especializado estabeleceu com relação a conceitos e sistemáticas 

clássicas do Direito Comum: é que eles privilegiam e somente se 

compreendem em função da noção de ser coletivo (vejam-se, além desses 

institutos da negociação coletiva, também as figuras do sindicato e da greve, 

por exemplo). Com isso, fazem contraposição à hegemonia incontestável do 

ser individual no estuário civilista preponderante no universo jurídico.
9
 

 

 

 

Assim, reforçamos a ideia da negociação coletiva como instrumento de luta 

pelos trabalhadores, entendidos enquanto categoria, para uma crescente democratização 

e valorização das relações laborais. 

                                                
9 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo. LTr. 2011. P. 1307 
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 Entendendo o sentido de categoria, temos que o caráter coletivo e genérico é 

manifesto, o que resulta no fato de que as negociações coletivas, embora de origem 

privada, criem regras jurídicas, ou seja, preceitos gerais, abstratos e impessoais, 

dirigidos a normatizar situações ad futurum. 

 Tal conceito se assemelha ao conceito de lei em sentido material, segundo o 

qual lei corresponde a todo ato normativo emanado por um órgão do Estado, mesmo 

que não incumbido da função legislativa, desde que contenha uma verdadeira norma 

jurídica de comando é geral e abstrato, exigindo-se que se revista das formalidades 

relativas a essa competência. 

 Entretanto, no tocante às negociações coletivas de trabalho, o ato normativo não 

é emanado por órgão estatal, mas sim pelas próprias partes da relação jurídica. 

 Poderia se cogitar das negociações coletivas se aproximarem mais dos contratos 

privados do que propriamente de leis, o que não seria correto. Como bem ressalta 

Mauricio Godinho Delgado, as negociações coletivas “guardam, assim, na sua 

conformação estrutural dubiedade instigante: são contratos sociais, privados, mas que 

produzem regra jurídica – e não apenas cláusulas obrigacionais”. 

Neste viés temos, em síntese, que as negociações coletivas de trabalho se 

equiparam materialmente às leis e formalmente aos contratos privados. 

Adentrando na análise das negociações coletivas em si mesmas temos elas como 

gênero, envolvendo a convenção coletiva e o acordo coletivo que significam 

respectivamente a negociação entre o sindicato dos empregados e o dos empregadores; e 

a negociação entre o sindicato dos empregados e os próprios empregadores, conforme 

se deduz da leitura do art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

 

Art. 611. Convenções coletivas de trabalho é o acordo de caráter 

normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias 

econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no 

âmbito das respectivas representações, às relações individuais do trabalho. 

 

 

 Mauricio Godinho Delgado escreve: 

 

 

Os acordos coletivos constroem-se por empresa ou empresas, em âmbito 
mais limitado do que o das convenções, com efeitos somente aplicáveis à(s) 

empresa(s) e trabalhadores envolvidos. Do ponto de vista formal, traduzem 
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acordo de vontades (contrato lato sensu) – à semelhança das convenções - , 

embora com especificidade no tocante aos sujeitos pactuantes e âmbito de 

abrangência. Do ponto de vista substantivo (seu conteúdo), também 

consubstanciam diplomas reveladores de regras jurídicas típicas, qualificadas 

por serem gerais (em seu âmbito mais delimitado, é verdade), abstratas e 

impessoais, sendo também dirigidas à regulação ad futurum de relações 

trabalhistas.
10

 

 

 

É interessante notar que a Constituição Federal de 1988 tornou imprescindível a 

participação dos sindicatos dos empregados nestas negociações e estas valerão para toda 

a categoria e não somente para os associados, segundo o art. 8º, inciso III da Carta 

Magna. 

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
(...) 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 

 

 

 Tal dispositivo constitucional demonstra o modelo de  liberdade sindical adotado 

pelo Brasil, uma vez que não é preciso ser filiado para ser beneficiado por eventuais 

conquistas do sindicato obreiro. 

No tocante à legitimidade para participar de negociações coletivas, havia 

controvérsia acerca da possibilidade das centrais sindicais em participar das negociações 

coletivas.  

A jurisprudência brasileira tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal como 

no Tribunal Superior do Trabalho não tem reconhecido legitimidade coletiva às 

entidades de cúpula do sindicalismo do país, tais como a CUT – Central Única dos 

Trabalhadores- , CGT – Comando Geral dos Trabalhadores- , sob o argumento de que 

tais entidades não estão tipificadas em lei como sendo Sindicatos, surgindo como fato 

sociopolítico, alheio à estrutura sindical regulada pela Consolidação das Leis do 

Trabalho. 

 Outro argumento que vai ao encontro da jurisprudência dos Tribunais Superiores 

é que a Lei 11.648 de 2008, a qual reconheceu formalmente as centrais sindicais, não 

concedeu a legitimidade de participação em negociações coletivas às mesmas. 

                                                
10 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo. LTr. 2011. P. 1309 
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 O Supremo Tribunal Federal no seu Informativo nº 577, publicado em março de 

2010, decidiu que:  

 

 

 
INFORMATIVO Nº 577-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

TÍTULO 

Centrais Sindicais e Contribuição Sindical - 6 

PROCESSO 

ADI 4067 

ARTIGO 

O Tribunal retomou julgamento de ação direta de inconstitucionalidade 

proposta pelo Partido Democratas - DEM contra os artigos 1º, II, e 3º, da Lei 

11.648/2008, bem como os artigos 589, II, b e seus §§ 1º e 2º e 593 da CLT, 

na redação dada pela referida lei, a qual dispõe sobre o reconhecimento 

formal das centrais sindicais para os fins que especifica, e dá outras 

providências — v. Informativo 552. O Min. Eros Grau, em voto-vista, 

acompanhou o relator tão-somente quanto à interpretação que conferiu ao art. 

1º, caput, e inciso II, da Lei 11.648/2008, seguindo, quanto ao mais, a 

divergência instalada pela Min. Marco Aurélio. Asseverou, inicialmente, 

serem duas as questões debatidas: 1) a possibilidade de as centrais sindicais 
tomarem parte em debates e negociações travados nos espaços de diálogo 

social de composição tripartite, em defesa do interesse geral dos 

trabalhadores; 2) a inclusão das centrais sindicais no elenco das entidades que 

figuram como sujeitos ativos da contribuição social. Quanto à primeira 

questão, em face do que disposto no art. 10 da CF e da afirmação da 

liberdade de associação (CF, art. 5º, XVII, e 8º, caput), reputou não ser 

possível negar às centrais sindicais legitimidade para participar dos referidos 

espaços de diálogo e deliberação. Registrou, no ponto, que as centrais 

sindicais excederiam o sistema sindical precisamente para instrumentar 

tentativa de superação de situações nas quais eventualmente se opõem 

interesses particulares de uma e outra categoria profissional, de modo a 

dividi-las, enfraquecendo a representação de classe. Acrescentou que elas 

cumprem importante função ideológica e política, estando voltadas para 

a defesa de interesses do trabalho em um plano mais elevado, para além 

de particularismos. Dessa forma, as centrais sindicais estariam voltadas não 

à defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de categorias, e sim 

à defesa de interesses de classe, interesses do trabalho. No que se refere à 

segunda questão, asseverou que o “imposto sindical”, instituído pelo 

Decreto-lei 5.452/43 - CLT, passou a ser chamado de “contribuição sindical”, 

por força do disposto no Decreto-lei 27/66, tendo sido a exação recebida pela 

CF/88. Aduziu que do nome “contribuição sindical” não se poderia tirar 

significado incompatível com o regime de liberdade de associação 

profissional e sindical contemplado no art. 8º, caput, da CF/88. Frisou que 
sujeito passivo da “contribuição sindical” não seria o sindicalizado, mas 

qualquer empregado, trabalhador autônomo, profissional liberal ou 

empregador (CLT, art. 580). Após, o julgamento foi suspenso. ADI 4067/DF, 

rel. Min. Joaquim Barbosa, 3.3.2010. (ADI-4067). (grifo nosso) 
  

 

 Esmiuçando o tema do conteúdo das negociações coletivas, temos que este pode 

ser normativo e obrigacional, como já tratado anteriormente na presente monografia. 

 No tocante ao aspecto normativo, temos que os contratos coletivos geram 

direitos e obrigações os quais irão se integrar aos contratos individuais de trabalho das 
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respectivas bases representadas, concebendo, assim, a vertente da negociação coletiva, 

enquanto mecanismo criador de fontes normativas autônomas do Direito do Trabalho. 

 Já as cláusulas contratuais, por sua vez, são aquelas que criam direitos e 

obrigações para as respectivas partes convenentes: sindicato obreiro e empresa, no caso 

de acordo coletivo de trabalho, e sindicato obreiro e sindicato empresarial, no caso de 

convenção coletiva de trabalho. 

 Neste sentido, Amauri Mascaro Nascimento aponta em seu livro Compêndio de 

Direito Sindical, 2ª Ed. São Paulo. LTr, 2000. pp. 304-306 a diferenciação entre 

cláusulas obrigacionais e normativas. 

Parte da doutrina diferencia ainda o conteúdo dos acordos coletivos em cláusulas 

normativas, cláusulas obrigacionais e cláusulas de garantia. 
11

 Segundo Alonso Garcia, 

as cláusulas de garantia se refeririam à regulação do próprio instrumento normativo. 

 Quanto à vigência das negociações coletivas, o artigo 614, parágrafo 1º da 

Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que: 

 

 

Art. 614. Os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, 

conjunta ou separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da 

convenção ou Acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro 

e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de 

instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do 

Ministério do Trabalho nos demais casos. 

§ 1º As convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a data 

da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. (...) 

  

 

 Como já dito anteriormente, alguns autores, como José Augusto Rodrigues 

Pinto, entendem que tal artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. 

 Porém, enquanto o Supremo Tribunal Federal não for chamado a se manifestar 

sobre o assunto, a maioria da doutrina entende que tal artigo permanece em vigor.  

 O mesmo art. 614 fixa em seu parágrafo 3º não ser permitido estipular 

convenção ou acordo coletivo com duração superior a dois anos. 
12

 

 Na prática, porém, dificilmente se verifica um contrato coletivo com prazo de 

duração de dois anos, sendo o mais comum se restringir essa duração a apenas um ano, 

em virtude de pressões econômicas. 

                                                
11 GARCIA, Alonso. Curso de Derecho del Trabajo. Barcelona, 1973, p.232. 
12

 § 3º Não será permitido estipular duração ao Acordo superior a 2 (dois) anos. 
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 Diante deste período de duração máxima, poderíamos nos perguntar se as 

cláusulas traçadas nos contratos coletivos se incorporam aos contratos individuais de 

trabalho permanentemente.  

 Existem três correntes acerca do assunto¸ quais sejam: 

 A primeira, defendida por José Augusto Rodrigues Pinto, sustenta que os 

dispositivos de tais diplomas ingressam para sempre nos contratos individuais, não mais 

podendo deles ser suprimido, tendo efeitos equivalentes às cláusulas contratuais de que 

trata o art. 468 da CLT. 

 

 

Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das 

respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não 

resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de 

nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
Parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do 

empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, 

anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 

 

 

 

 A segunda corrente defende que os dispositivos dos diplomas negociados 

vigoram no prazo assinado a tais diplomas, não aderindo indefinidamente aos contratos 

individuais de trabalho. Tal corrente vinha sendo adotada pela jurisprudência nos 

Tribunais Superiores. 

Já a terceira corrente, defende a aderência limitada por revogação, ou seja, os 

dispositivos dos diplomas negociais vigorariam até que novo diploma negocial os 

revogasse. Nesta linha de pensamento, Mauricio Godinho Delgado. 
13

 

Cumpre frisar que em alteração promovida em setembro de 2012, o Tribunal 

Superior do Trabalho modificou a redação da Súmula nº 277 que trata exatamente do 

tema de incorporação de normas coletivas. 

 

 

Súmula nº 277 do TST 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO 

DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada  na 
s   na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) –  

Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012  

As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas 

integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser 

modificados ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. 

                                                
13 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo. LTr. 2011. p. 1328. 
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 De acordo com o novo entendimento, as cláusulas normativas dos acordos 

coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e 

somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de 

trabalho, tendo o Tribunal Superior do Trabalho adotado, portanto, a terceira corrente 

doutrinária acerca do tema. 

 Deste modo, é possível se notar que as normas presentes em negociações 

coletivas ganharam ultratividade, isto é, passarão a viger além do tempo inicialmente 

pactuado, enquanto não sobrevier outra negociação suprimindo o antes celebrado. 

 A Central Única dos Trabalhadores - CUT, em seu site oficial divulgou uma 

nota comemorando tal alteração: 

 

 

Esta modificação O Tribunal Superior do Trabalho (TST) atendeu a uma 

histórica reivindicação do movimento sindical e divulgou na tarde desta 

sexta-feira (14) a alteração da súmula 277, que trata dos acordos coletivos, 

garantindo a chamada Ultratividade. 

Com a modificação, as conquistas arrancadas em convenções ou acordos 

passam a vigorar até que novo termo seja negociado. Antes, eram válidas até 

a próxima data-base. Além disso, ao contrário do que definia o texto anterior, 

as condições passam a integrar os contratos individuais de trabalho. 

A alteração é resultado de uma semana de alterações e cancelamentos de 

súmulas que o TST promoveu.  
Segundo a secretária de Relações do Trabalho da CUT, Graça Costa, a 

modificação amplia o poder das campanhas salariais. 

“Todos os anos, ao fazer as negociações, tínhamos que, primeiro, nos 

preocupar em garantir os avanços da campanha anterior. Com essa alteração, 

o foco total é avançar nos direitos, um grande alívio para nossas entidades”, 

disse. 

Assessor jurídico da CUT, o advogado José Eymar Loguercio destaca ainda 

que a medida do TST atende à Constituição Federal. 

“A Constituição de 1988 determina que as convenções mínimas estabelecidas 

nos acordos e convenções deveriam ser reconhecidas, mas havia resistência 

do Judiciário. Na condição anterior, os trabalhadores corriam risco, em 

períodos de inflexão maior, de sofrerem retrocessos porque não havia poder 
para manter”, explica. 

Ainda de acordo com Graça, a luta agora é fazer com a modificação seja 

comprida. 

“No Brasil, temos uma legislação bastante farta e avançada, comparada com 

outros países. Assim, na hora de fazer valer é preciso muita luta entre 

empregados e patrões. Esse deve ser mais um desafio que temos. Vamos lutar 

para que seja realmente efetiva e para que as categorias no segundo semestre 

já utilizem esse instrumento.” 
14

.  

 

                                                
14 Disponível em: <http://www.cut.org.br/destaques/22545/tst-altera-sumula-277-e-acordos-coletivos-

passam-a-valer-ate-negociacao-seguinte> Acesso em: 19 de setembro de 2012 

http://www.cut.org.br/destaques/22545/tst-altera-sumula-277-e-acordos-coletivos-passam-a-valer-ate-negociacao-seguinte
http://www.cut.org.br/destaques/22545/tst-altera-sumula-277-e-acordos-coletivos-passam-a-valer-ate-negociacao-seguinte
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Data máxima vênia, ousa-se divergir de tal modificação, uma vez que não seria 

aconselhável enrijecer as negociações coletivas de trabalho, mas sim torna-las mais 

flexíveis de modo a viabilizar um melhor atendimento das demandas das categorias 

profissionais, as quais são variáveis ao longo dos tempos. 

 Com a incorporação de cláusulas aos contratos de trabalho, os empregadores se 

tornarão mais receosos o que possivelmente tornará o processo de negociação mais 

dificultoso, diminuindo a proteção aos trabalhadores. 

Neste sentido, Maurício de Figueiredo Corrêa da Veiga: 

 

 

As empresas se sentirão absolutamente desconfortáveis em conceder 

qualquer tipo de benefício além daqueles já contemplados na legislação 

trabalhista, pois se forem concedidos através de norma coletiva poderão se 

incorporar ao contrato de trabalho dos empregados. 
A cada nova rodada de negociações os empregados (ou seus representantes) 

já partirão de um patamar de grande conforto, pois dificilmente terão 

reduzidos os benefícios assegurados na norma coletiva anterior e se o 

empregador não fornecer novo benefício pelo menos aquele já está 

assegurado. 

Portanto, o que o empregador “flexibilizou” em favor do empregado, em um 

determinado momento, se transformará em direito adquirido para aquele 

funcionário e neste caso o que ocorrerá na prática é a punição daquele bom 

empregador que concedia a seus empregados mais do que o mínimo 

garantido pela legislação
15

. 

 

 

 É nesse liame de proteção ao trabalho versus alteração de normas em decursos 

de tempo que o art. 620 da CLT estabelece que: “Art. 620. As condições estabelecidas 

em Convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo.”  

Tal artigo traz à baila o Princípio da prevalência da norma mais benéfica. 

O Princípio da proteção, segundo Plá Rodriguez  
16

, é divido em três outros 

princípios:  

                                                
15  Disponível em < http://www.conjur.com.br/2012-nov-29/mauricio-veiga-sumula-277-tst-decreta-

morte-negociacao-coletiva> Acesso em 10 de dezembro de 2012. 
16

  Plá Rodriguez nasceu em Montevidéu , em 19 de fevereiro de 1919 .Em 1942 ele se formou como 

advogado da Universidade da República , profissão que exerceu até 2004 , depois de 62 anos de prática. 

Durante o curso de sua carreira, Rodriguez Plá especializada na área de direito do trabalho , seguindo os 

passos de Dr. Francisco de Ferrari .Aderido ao cargo de procurador-adjunto de Medicina União do 

Uruguai em 1957 , anos depois de subir ao Procurador-Chefe. Ele trabalhou por muitos anos com a 

Comissão Executiva da SMU, sendo o criador das bases fundamentais da CASMU ao lado de Carlos 

María Fosalba . A Associação Médica desde a sua fundação, tinha advogados enorme prestígio, 

incluindo Juan Jose de Amezaga e Emilio Frugoni . Em 1985 Pla estava longe da SMU, mas continuou a 

http://www.conjur.com.br/2012-nov-29/mauricio-veiga-sumula-277-tst-decreta-morte-negociacao-coletiva
http://www.conjur.com.br/2012-nov-29/mauricio-veiga-sumula-277-tst-decreta-morte-negociacao-coletiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1919
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_la_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_Trabajo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_de_Ferrari&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindicato_M%C3%A9dico_del_Uruguay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sindicato_M%C3%A9dico_del_Uruguay&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CASMU&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Mar%C3%ADa_Fosalba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Mar%C3%ADa_Fosalba&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Jos%C3%A9_de_Am%C3%A9zaga
http://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Frugoni
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
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·In dubio pro operario,  

·Prevalência da norma mais favorável, 

·Condição mais benéfica. 

O princípio protecionista tem como finalidade igualar juridicamente empregado 

e empregador em decorrência da hipossuficiência ostentada pelo empregado.  

Os contratos coletivos são instrumentos utilizados com respaldo nas leis. Assim, 

não podem ultrapassar os limites estabelecidos por estas a não ser que concedam 

melhores condições aos trabalhadores do que as dadas pela própria legislação 

normatizada. 

Especificamente quanto à regra da norma mais favorável, percebe-se, que esta 

vertente do princípio de proteção 

 

 inverte a hierarquia das normas empregadas até agora, ou seja, pode-se 

asseverar que o vértice da pirâmide da hierarquia das normas trabalhistas será 

ocupado pela norma mais favorável ao trabalhador dentre as normas em 

vigor. 
17

 

                                                                                                                                          
aconselhar vários médicos que também vieram para estudar.Ele começou a praticar o ensino universitário 

muito jovem e produção científica na área do direito do trabalho. Assim, foi ele quem liderou a criação do 

famoso "Grupo quarta-feira" , um seleto grupo de advogados trabalhistas que se reuniram toda quarta-

feira em casa, para discutir questões relevantes do direito do trabalho, bem como para planejar futuras 

publicações. Hoje, o grupo continua a atender e publicação de artigos religiosos. As contribuições e 

reconhecimentos foram colhidas por Plá destaque em nível nacional, regional e internacional, sendo digna 

de prêmios e honrarias. Ele criou e dirigiu, com De Ferrari e Hugo Hector Barbagelata , o Jornal Direito 

do Trabalho e é hoje o mais antigo jurídica especializada publicações Uruguai .Ele terminou a sua carreira 
docente como decano da Faculdade de Direito da Universidade da República , 

entre 1994 e 1998 . Durante sua deanship, foi lançado o impulso para a criação da raça de Relações 

Industriais , a ser emitido nesta Faculdade. Foi declarada como Professor Emérito da Faculdade de 

Direito.Ele foi presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Segurança Social e 

Número de membro e presidente da Academia Ibero-Americana de Trabalho e Segurança Social. Ele 

também foi presidente do XVII Congresso Mundial do Trabalho. Ele também foi presidente da 

Associação Uruguaia de Trabalho e presidente honorário da Academia Ibero-Americana de Direito do 

Trabalho.Integrada, como seu pai, Dardo Regules , a União Cívica . Mais tarde, fundou com Juan Pablo 

Terra do Partido Democrata Cristão . Ele foi eleito deputado no período de 1 963 - 1967 e então substituir 

senador entre 1971 e 1973 . Ele se lembrou de seu discurso no Senado na noite de 26 de junho de 1973 , 

quando fechou o Parlamento, com o golpe.Entre 1987 e 1989, integra o " Comitê Nacional Pro 
Referendo "formado para revogar a" Lei de Caducidade das reivindicações punitiva do Estado ", 

promulgada em dezembro de 1986 para evitar o julgamento de crimes cometidos durante a ditadura 

militar em seu país ( 1973-1985).Ele morreu em 22 de julho de 2008 , em Montevidéu . Em seu 

testamento, ele deixou todos os seus livros para a Faculdade de Direito, que hoje possui uma biblioteca 

especializada em direito do trabalho que leva, depois dele, o seu nome. Disponível em: 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rico_Pl%C3%A1_Rodr%C3%ADguez> Acesso em: 10 de 

agosto de 2012. 
17  RODRIGUEZ, Américo Plá. Princípios de Direito do Trabalho. Tradução de Wagner D Giglio. 3. 

ed. atual. São Paulo: LTr, 2000. P. 453 
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Não há, todavia, que se falar na aplicação deste princípio quando a norma 

favorável ao trabalhador já tenha sido objeto de revogação. 

A aplicação desta regra, por sua vez, deve se orientar pelos seguintes critérios 

orientadores, segundo Plá Rodriguez: 

 

a) a comparação deve se pautar no conteúdo das normas; 

b) deve-se "levar em consideração a situação da coletividade trabalhadora 

interessada e não de um trabalhador isoladamente";  

c) a real possibilidade de melhorar a condição dos trabalhadores. 

 

Não obstante, há um problema acerca da medida de comparação de normas mais 

benéficas. 

Alguns doutrinadores sustentam que as normas devem ser comparadas em seu 

conjunto, originando a chamada Teoria do Conglobamento.  

Em outra vertente, outros doutrinadores defendem que devem ser extraídas, de 

cada diploma normativo, as suas disposições mais favoráveis. Esta é, por sua vez, a 

chamada Teoria da Acumulação. 

Segundo Américo Plá Rodriguez, a posição mais razoável reside num meio-

termo, ou seja, desde que seja respeitado um conjunto integrado de normas sobre a 

mesma matéria, pode-se valer de normas distintas para efeito de comparação. 

Atualmente, prevalece o entendimento de que o Direito brasileiro adota a Teoria 

do Conglobamento Mitigado, isto é, a norma mais favorável deve ser buscada por meio 

da comparação das diversas regras sobre cada instituto ou matéria, respeitando-se o 

critério de especialização. 

Deste modo pensa Flavia Adine Feitosa Coelho: 

 

No que tange ao ordenamento brasileiro, o mesmo aderiu à teoria do 

conglobamento mitigado por meio da Lei 7.064/82 que dispôs sobre a 

situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no 

exterior, estabelecendo em seu art. 3º, II que: “a aplicação da legislação 

brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o 
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disposto nesta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no 

conjunto de normas e em relação a cada matéria.”
18

. 

 

 

 Portanto, após a demonstração dos princípios protetivos do trabalhador, não se 

pode admitir que os contratos coletivos retirem direitos dos empregados sem que haja 

expressa previsão legal, mas é totalmente possível que concedam mais vantagens para a 

classe trabalhadora do que os diplomas normativos heterônomos editados pelo Estado. 

 Em virtude, inclusive, do reconhecimento dessa situação fática de contraposição 

entre normas autônomas e heterônomas, temos que nos auto-indagar:  

Quem melhor para regular a relação de emprego do que senão os próprios 

trabalhadores e empregadores? 

Os envolvidos na relação de emprego conhecem mais suas reais necessidades do 

que a letra fria da lei.  

Logicamente que sem o básico dado pelo legislador voltaríamos à estaca zero, à 

época em que os trabalhadores sequer tinham direitos, uma vez que é inegável que os 

empregadores, principalmente as grandes indústrias, buscam o lucro a todo custo, 

inclusive com a coisificação do trabalhador. 

Não queremos com o presente trabalho dizer que as negociações coletivas sejam 

superiores juridicamente às leis, mas sim que aquelas traduzem melhor as necessidades 

da categoria, possibilitando que esta tenha algo a mais do que o básico dado pelo 

legislador. 

Analisado sob tal enfoque, os contratos coletivos ganham extrema importância 

para a comunidade jurídica, já que se o operador do direito souber utilizar tal 

instrumento de forma eficaz, os trabalhadores ganharão soluções para problemas 

práticos, sem depender de um processo legislativo longo e que por vezes analisa os 

empregados de forma genérica. 

O professor Ivan Alemão em seu livro Curso de Direito do Trabalho observa que 

 

 
Entendemos como condição básica do direito coletivo objetivo a coexistência 

de três fatores. O primeiro, a existência de conflitos coletivos, ou seja, a 

busca de solução de interesses contrários. O segundo, a possibilidade legal de 

se criarem normas abstratas e gerais para a coletividade, vinculando terceiros. 

                                                
18Disponível em 

<http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20100212202907886&mode=print> Acesso em 

Novembro de 2012. 

http://ww3.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20100212202907886&mode=print
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O terceiro, que estas normas sejam criadas não pelo Estado legislador, mas 

por entes privados ou árbitros eleitos. Ou, em caso excepcional, como no 

Brasil, pelo poder judiciário.
19

 

 

 

 

O primeiro fator estabelecido pelo Professor –existência de conflitos coletivos- 

sempre irá existir em uma sociedade capitalista onde o empregador quer lucro a todo 

custo, mesmo que isso subjugue os trabalhadores, como dito anteriormente. 

O segundo fator se torna possível na medida que observamos o expresso na 

Constituição Federal de 1988, a qual dita como princípio basilar o da Dignidade da 

Pessoa Humana. Desse modo, sempre haverá respaldo constitucional para se criarem 

normas abstratas e gerais para a categoria dos empregados desde que estas garantam 

melhores condições de trabalho para estes.  

O terceiro fator no âmbito do Brasil é corriqueiro. Por muitas vezes o 

empregador não cumpre o pactuado e o sindicato dos empregados se vê obrigado a 

recorrer ao Poder Judiciário para efetivar o pactuado em normas coletivas. 

Acerca da proteção das relações de trabalho, tema também importante a ser 

abordado pela presente monografia diz respeito à possibilidade das normas coletivas se 

contraporem às normas individuais estabelecidas pelo legislador existentes. 

Poder-se-ia, em um primeiro momento, alegar que a ressalva feita pela Carta 

Magna de 1988, em seu art. 7º, VI
20

 de possibilidade de redução salarial através de 

negociação coletiva feriria o princípio da proteção do trabalhador, entretanto, ao 

analisar a norma mais atentamente temos que tal situação se dá uma vez que é preferível 

reduzir salários temporariamente à demissão em massa de trabalhadores. 

A fim de resolver tal questão, o doutrinador Godinho Delgado nos apresenta o 

Princípio da adequação setorial negociada.
21

  

Para ele: 

 

 

Pelo Princípio da adequação setorial negociada as normas autônomas 

juscoletivas construídas para incidirem sobre certa comunidade econômico-

profissional podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo justrabalhista 

                                                
19 ALEMÃO, Ivan. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo. LTr. 2004. P. 344 

 
20

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

condição social: (...) 

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
21 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. São Paulo. LTr. 2011.P.1330. 



 35 

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). 

 

 

 

 Em resumo, a jurisprudência tem se firmado no sentido de se reconhecer 

vantagem jurídica situada acima do patamar heterônomo estatal, tornando-se válidas os 

contornos da regra coletiva instituidora da parcela. Tratando-se, entretanto, de direito 

regulado por norma heterônoma estatal imperativa, não cabe à negociação coletiva 

restringi-lo, exceto se a própria regra estatal assim o permitir, por exemplo na redução 

salarial acertada em negociação coletiva. 

Quanto ao cumprimento do pactuado, se não o feito espontaneamente, pode-se 

ajuizar Ação de Cumprimento perante a Vara do Trabalho competente para apreciar a 

lide. 

Sobre a ação de cumprimento e dissídio coletivo, tem-se o corrente  

entendimento de que a decisão proferida em sede de dissídio coletivo não enseja uma 

sentença de natureza condenatória, mas sim, de natureza constitutiva. 

Amauri Mascaro Nascimento ensina que: 

 

 

O dissídio coletivo é um processo judicial de solução dos conflitos 

econômicos que no Brasil ganhou máxima expressão como um importante 
mecanismo de criação de normas e condições de trabalho por meio dos 

tribunais trabalhistas, que proferem sentenças denominadas normativas 

quando as partes que não se compuseram na negociação coletiva acionam a 

jurisdição. 
22

  

 

 

As sentenças dos dissídios coletivos, como dito acima, são denominadas de 

sentenças normativas. O poder normativo da Justiça do Trabalho é peculiar deste ramo 

especializado, sendo conceituado por Ives Gandra da Silva Martins Filho como:   

 

 

                                                
22 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Contemporâneo do Trabalho. Rio de Janeiro. Editora 

Saraiva. 2011. P. 329 
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(...) o poder normativo trata-se do poder constitucionalmente conferido aos 

Tribunais Trabalhistas para dirimirem os conflitos de trabalho mediante o 

estabelecimento de novas e mais benéficas condições de trabalho, respeitadas 

as garantias mínimas já previstas em lei. 
23

 

 

 

Desta forma, defende a maioria da doutrina que a sentença normativa, não tendo 

natureza condenatória, não poderá ser executada da forma convencional, devendo ter o 

seu cumprimento exigido perante o Poder Judiciário através de uma ação denominada 

“Ação de Cumprimento”, sendo esta um dissídio individual. 

Conforme estabelece expressamente o disposto no parágrafo único do artigo 872 

da Consolidação das Leis do Trabalho, não sendo cumprido o determinado em sentença 

normativa, caberá o ajuizamento de ação de cumprimento perante a Justiça do Trabalho 

de 1º grau de jurisdição. 

 

 

Art. 872- Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á 
o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas neste Título. 

Parágrafo único - Quando os empregadores deixarem de satisfazer o 

pagamento de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os 

empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de seus 

associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à Junta ou 

Juízo competente, observado o processo previsto no Capítulo II deste Título, 

sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de direito já 

apreciada na decisão. 

 

 

 

No tocante à legitimidade ativa, devemos ter em mente que a ação de 

cumprimento pode ser proposta pela entidade sindical representativa da categoria dos 

trabalhadores, como substituto processual ou pelo próprio trabalhador, através de ação 

individual ou plúrima. 

Neste viés,  

 

 

TST Enunciado nº 286 –  

Res. 19/1988, DJ 18.03.1988 - Nova redação - Res. 98/2000, DJ 18.09.2000 -

 Mantida - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Legitimidade - Substituto Processual - Demanda - Convenção e Acordo 

Coletivo - Sindicato 

                                                
23 Ives Gandra da Silva Martins Filho, Processo Coletivo do Trabalho, 2ª ed., São Paulo: LTr, 1996, p. 33-

34 
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A legitimidade do sindicato para propor ação de cumprimento estende-se 

também à observância de acordo ou de convenção coletivos. 

 

 

 

Já, em se tratando da legitimidade passiva, esta deve ser proposta em face do 

empregador de que se pretende o cumprimento da sentença normativa. 

É corrente o entendimento que a entidade sindical não tem necessidade de ser 

autorizada para ajuizar a ação de cumprimento, pois a autorização para suscitar o 

dissídio coletivo, já autorizaria que a entidade sindical buscasse o cumprimento do 

julgado. 

A ação de cumprimento poderá ser proposta: 

 

a) a partir do 20º dia subseqüente ao julgamento proferido pelo TRT e terá como 

base o acórdão ou certidão de julgamento, salvo no caso de concessão de efeito 

suspensivo; 

b) a partir da publicação da certidão de julgamento, nos dissídios coletivos de 

natureza econômica ou jurídica de competência originária da SDC do TST. 

 

Note-se que não é necessário que haja o trânsito em julgado de decisão 

normativa para ajuizar ação de cumprimento. 

Neste sentido, estabelece a Súmula 246 do Tribunal Superior do Trabalho que, 

salvo no caso de efeito suspensivo, não é necessário se aguardar o trânsito em julgado 

de uma sentença normativa para se ingressar com a ação de cumprimento. 

 

 
Nº 246 AÇÃO DE CUMPRIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA 

SENTENÇA NORMATIVA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003 

É dispensável o trânsito em julgado da sentença normativa para a propositura 

da ação de cumprimento. 

 

 

A petição inicial de uma ação de cumprimento deve observar os requisitos 

previstos no artigo 840 da CLT, além de ser instruída com certidão da sentença 

normativa, constituindo esta requisito indispensável à propositura da ação. 

 

 

Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. 
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§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presidente da 

Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do reclamante 

e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o 

pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante. 

§ 2º Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias datadas e 

assinadas pelo escrivão ou chefe de secretaria, observado, no que couber, o 

disposto no parágrafo anterior. 

 

 

A defesa em sede de uma ação de cumprimento deve se restringir a matéria de 

fato e de direito apreciada na sentença normativa, sendo vedado rediscutir estas 

questões ou tentar alterar o teor da decisão proferida. 

Conforme entendimento cristalizado na súmula 350 do Tribunal Superior do 

Trabalho, em se tratando de uma ação de cumprimento, a prescrição começa a correr a 

partir da data de seu trânsito em julgado. 

 

 
Nº 350 PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO. 

SENTENÇA NORMATIVA (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003 O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de 

decisão normativa flui apenas da data de seu trânsito em julgado. 

 

 

 

Entretanto, parte da doutrina entende que a prescrição se inicia com a publicação 

da sentença normativa, independentemente de seu trânsito em julgado, pois conforme 

estabelece a súmula 246, também do Tribunal Superior do Trabalho, salvo no caso de 

efeito suspensivo, não é necessário se aguardar o trânsito em julgado de uma sentença 

normativa para se ingressar com a ação de cumprimento. 

Estas são as principais características das negociações coletivas de trabalho e 

suas implicações nas relações individuais de trabalho. 

É com base em tais aspectos peculiares ao instituto das normas coletivas, que os 

trabalhadores e os empregadores podem pautar suas políticas de atuação, buscando, 

sempre, a composição de conflitos, de modo que ambas as partes negociais sejam 

beneficiadas. 
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3 – AS NEGOCIAÇÕES COLETIVAS COMO INSTRUMENTOS 

DEMOCRÁTICOS 

 

Neste capítulo, buscou-se demonstrar que as negociações coletivas não são 

somente benéficas aos empregados, mas sim um instrumento de valorização das 

relações de trabalho como um todo, corroborando a tese de uma maior valorização 

destas para uma crescente democratização trabalhista. 

Como traçado anteriormente, os acordos coletivos de trabalho são importantes 

instrumentos  para a relação empregado-empregador, uma vez que as normas existentes 

no direito do trabalho são, historicamente, em regra, impositivas, não permitindo a 

deliberação em contrário entre as partes.  

Para que as negociações coletivas de trabalho tenham validade, é necessária uma 

deliberação coletiva entre empresa, ou sindicato de empregadores, e sindicato dos 

empregados, com o intuito de aprovar as regras que serão nelas contidas de interesse de 

cada sujeito negociante, em uma Assembleia Geral de Trabalhadores realizada 

especialmente para este fim. 

Caso as partes aceitem a proposta do acordo coletivo de trabalho, uma minuta 

deve ser elaborada e uma cópia deve ser depositada na Delegacia Regional do Trabalho 

para que seja submetida à devida fiscalização. 

Ressalte-se que tamanha é a sua importância no âmbito das relações de trabalho 

que o próprio ordenamento jurídico estabelece que alguns institutos jurídicos somente 

terão validade se estiverem previstos em acordo coletivo de trabalho. 

Como exemplo, tem-se, dentre outros, o instituto do banco de horas, que está 

disposto no artigo 59, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, abaixo 

transcrito: 
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Art. 59 – A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas 
suplementares, em número não excedente de 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 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. 

 

Nesta linha, ainda podem ser citados a título exemplificativo a jornada do turno 

ininterrupto de trabalho; as férias coletivas; e tudo o que mais for de interesse das partes 

e que não seja proibido pela lei. 

Portanto, apesar de ser possível questionar a validade de suas regras e o seu 

alcance, vislumbra-se nas negociações coletivas de trabalho um importante instrumento 

de flexibilidade e racionalização das normas legais, pois mediante concessões mútuas, 

permite a estipulação de normas impositivas na relação de trabalho. 

Desta feita, seja por força de uma obrigação legal ou de uma faculdade, as 

negociações coletivas viabilizam às partes a pactuação de regras que não têm previsão 

direta nas leis e que não podem ser celebradas em contrato individual, suprimindo esta 

expressiva lacuna, sendo que, nos dias contemporâneos, esse tipo de normatização 

autônoma traz segurança jurídica suficiente em virtude da política da valorização das 

negociações coletivas, conforme traçado pelo artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição da 

República Federal de 1988.
24

 

 

 

3.1 – NEGOCIAÇÕES COLETIVAS COMO IMPORTANTE INSTRUMENTO 

PARA O EMPREGADO 

 

 A luta de trabalhadores em prol de melhorias nas condições de trabalho é um 

movimento que ganhou força no Século XX, com a crescente onda de democratização 

nos países ocidentais. 

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

condição social (...) XXVI- reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 
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 Se valorizando o movimento sindical, os empregados perceberam que juntos 

poderiam sair da condição de hipossuficientes contratuais e ficar em condições de 

igualdade com os empregadores. 

 É por meio das negociações coletivas que esses ganhos dos trabalhadores se 

concretizaram, pois tem-se naquelas o modo mais democrático e ágil de flexibilização 

das normas impositivas fixadas pelo Estado. 

 A Consolidação das Leis do Trabalho data da década de 1940, não sendo até 

hoje modificada substancialmente por outra lei ordinária. Isso se justifica 

principalmente pelo fato das relações de trabalho serem fruto de grandes discussões e 

embates políticos que envolvem grandes setores da economia nacional. 

 Valorizar o trabalhador, muitas vezes importa em aumento de despesa de capital 

por grandes empresas, o que, muitas vezes, já faz, por si só, com que projetos de leis 

fiquem sobrestados no Congresso Nacional. 

 Modificar direitos trabalhistas em âmbito nacional implica em modificar a 

própria economia, o que requer muito cuidado e dedicação dos congressistas. 

 Como meio alternativo à espera de atuação legislativa, busca-se valorizar os 

contratos coletivos, que por serem pontuais são de mais fácil negociação. 

 Através das negociações coletivas, os empregados podem expor seus problemas, 

através dos sindicatos, aos seus empregadores, que casuisticamente podem adotar 

medidas eficazes de modo a melhorar as condições de trabalho. 

 Ressalte-se que as negociações coletivas buscam respaldo nas leis, não podendo 

conceder nada aquém do concedido por estas, salvo quando expressamente autorizado, e 

não podendo ferir preceitos de ordem pública. 

 Exemplificativamente, temos o julgado no Recurso de Revista nº 2051600-

12.2006.5.09.0011, interposto por Radiante Engenharia de Telecomunicações Ltda., 

julgado pelo Tribunal Superior do Trabalho: 

 

 

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REDUÇÃO DE PERCENTUAL. 
PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. PROPORCIONALIDADE DO 

TEMPO DE EXPOSIÇÃO NÃO VERIFICADA. Consagra a Súmula n.º 364 

desta Corte superior a possibilidade de fixação do pagamento do adicional de 

periculosidade em percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de 

exposição ao risco, mediante acordos ou convenções coletivos. A incidência 

do verbete em comento pressupõe, assim, o estabelecimento de 

proporcionalidade ao tempo de exposição à condição de risco, hipótese não 

verificada no caso dos autos. Recurso de revista de que não se conhece. 
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Ressalte-se que o instrumento normativo invocado pela empregadora reduz o 

adicional de periculosidade sem qualquer motivação, não havendo concessão 

de vantagem à classe trabalhadora a fim de compensar a redução do adicional 

de periculosidade. É certo que o sindicato representativo da categoria 

profissional é soberano na mesa de negociação, mas não resta dúvida que 

os direitos mínimos dos trabalhadores devem ser assegurados, sob pena 

de não cumprir o órgão sindical a sua finalidade constitucional e legal. 
Não se trata aqui de negar vigência à negociação coletiva, prevista em texto 

constitucional, mas de enquadrar a situação fática do autor aos termos da lei, 

que não se compatibiliza com o contido na norma coletiva.
25

 

(grifo nosso) 

 

 

 

Deste modo, percebemos que cabe ao Sindicato obreiro a busca pela valorização 

do trabalhador, devendo atuar de forma a equalizar o binômio empregado-empregador. 

 A partir do julgado acima transcrito também é possível se depreender que não 

seria dado ao Sindicato, por meio de negociação coletiva, restringir direitos concedidos 

em lei, quando a própria lei não faz essa ressalva, como é o caso do adicional de 

insalubridade. 

 Assim sendo, as negociações coletivas são instrumentos de amparo ao 

empregado, que pode pela autocomposição atualizar e proporcionar melhorias nas suas 

condições de trabalho. 

 

 

3.2 – NEGOCIAÇÕES COLETIVAS COMO IMPORTANTE INSTRUMENTO 

PARA O EMPREGADOR 

 

Poderíamos pensar o porquê do empregador realizar e cumprir as negociações 

coletivas, uma vez que dele só é lícito exigir o que está legislado.  

Olhando atentamente as relações empregatícias, encontramos a resposta.  

Primeiramente, tem-se que as normas do contrato não são impostas pelo 

sindicato, nem tampouco pelas entidades que representam o patronato. As normas são 

negociadas, levando em consideração as necessidades dos empregados e dos 

empregadores.  

                                                
25

 Processo: 2051600122006509 2051600-12.2006.5.09.0011, Relator: Lelio Bentes Corrêa, Data de 

Julgamento: 02/02/2011, 1ª Turma, Data de Publicação: DEJT 18/02/2011. Acessado em Agosto de 2012. 

Disponível em < http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/18176249/recurso-de-revista-rr-

2051600122006509-2051600-1220065090011-tst >. 



 43 

A agenda defendida pelo sindicato durante as negociações se constrói através de 

debates e assembleias com os trabalhadores da categoria, espaço onde estes podem 

expressar suas ideias e opiniões.  

Só o trabalhador conhece sua realidade, seus problemas e suas necessidades e 

somente ele pode dar voz à elas, daí necessidade da presença dele nas assembleias.  

Somente é possível defender o interesse de uma categoria ouvindo o que ela 

pensa, reforçando a ideia de que ninguém melhor do que os próprios trabalhadores para 

apontar suas necessidades. 

Mas tais vontades somente serão concretizadas se o empregador participar de 

forma ativa das deliberações coletivas, fixando suas possibilidades fáticas, 

principalmente, econômicas para cumprir o estabelecido com o sindicato dos 

trabalhadores.  

Importante para compreender o proposto no presente capítulo é a análise da 

Experiência de Hawthorne. 

Em 1927, o Conselho Nacional de Pesquisas dos Estados Unidos da América 

realizou o que ficou conhecido como a Experiência de Hawthorne, em uma fábrica 

da Western Eletric Company, localizada em Chicago.  

A Experiência tinha como principal objetivo detectar a relação entre a 

intensidade da iluminação e a competência dos operários, medida por meio do ritmo de 

produção. 

A Experiência foi coordenada por Elton Mayo, médico que pertencia a uma 

equipe de Harvard, com especialidade em psicopatologia, que analisou os níveis de 

fadiga, acidentes laboriais, mudança de turno e as consequências  das condições de 

trabalho na vida e produtividade do profissional.  

Mayo conduziu experimentos relativos à produtividade e condições físicas no 

meio de produção. 

Segundo a sua tese, quanto maior fosse a iluminação maior seria a produtividade 

do trabalhador. 

A fábrica em questão produzia equipamento e componentes telefônicos, onde 

havia altos níveis de ocorrência de fadiga, acidentes de trabalho, excesso de trabalho e 

más condições de trabalho. 

A experiência foi subdividida em quatro fases. 

Na primeira fase, foram observados dois grupos de trabalhadores que 

executavam a mesma tarefa. Um grupo trabalhava sob uma iluminação ambiente 

http://www.infoescola.com/direito/acidente-de-trabalho/
http://www.infoescola.com/administracao_/experiencia-de-hawthorne/
http://www.infoescola.com/administracao_/experiencia-de-hawthorne/
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constante e o outro sob uma iluminação instável. Avaliando o efeito psicológico do 

teste, quando a iluminação era mais intensa, os trabalhadores produziam mais, no 

contrário, produziam menos. 

Na segunda fase da pesquisa, o local de trabalho, a forma de pagamento e os 

intervalos foram modificados com a distribuição de lanches. Com esses benefícios, os 

trabalhadores passaram a produzir mais e com maior satisfação. 

Atentos à relação entre os funcionários, na terceira fase, a equipe realizou uma 

série de entrevistas para colher as opiniões, expectativas e sentimento perante às 

punições recebidas.  

Na quarta etapa, foi realizada uma análise sobre as organizações informais 

mantidas pelos funcionários dentro da empresa e passaram a remunerar coletivamente 

pelo êxito de produção, gerando maior solidariedade entre os funcionários. 

A partir dessas análises, perceberam que a produção depende da expectativa do 

grupo, dos benefícios cedidos pela empresa, intervalos de descanso e das refeições 

servidas. Na terceira fase, vale ressaltar que as senhoritas sentiam-se humilhadas 

perante a supervisão vigilante, a partir dessa fase foi inserido na empresa o Programa de 

Entrevistas (Interviewing Program) para que fosse possível ter um conhecimento mais 

profundo sobre as opiniões e sentimentos dos funcionários na organização. 

Pela análise da Experiência acima descrita, é possível se chegar a algumas 

conclusões, sistematizadas por Cláudio de Almeida Fernandes, doutrinador da área 

administrativa, tais como: 

 

 

1-nível de Produção é Resultante da Integração Social e não da capacidade 

física ou fisiológica do empregado (como afirmava a teoria clássica), mas por 

normas sociais e expectativas que o envolvem.  

É a capacidade social do trabalhador que estabelece seu nível de competência 

e de eficiência. Quanto mais integrado socialmente no grupo de trabalho, 

tanto maior a sua disposição de produzir.  
2-  comportamento Social dos Empregados se apoia totalmente no grupo. Os 

trabalhadores não reagem isoladamente como indivíduos, mas como 

membros do grupo. O grupo que define a quota de produção. O grupo pune o 

indivíduo que sai das normas grupais.  

3-  grupos informais – Os pesquisadores de Hawthorne concentraram suas 

pesquisas sobre os aspectos informais da organização. A empresa passou a 

ser visualizada como uma organização social composta de diversos grupos 

sociais informais. Esses grupos  informais definem suas regras de 

comportamento, suas formas de recompensas ou sanções sociais, seus 

objetivos, sua escala de valores sociais, suas crenças e expectativas. 

Delineou-se com essa teoria o conceito de organização informal.  
4-  as Relações Humanas são as ações e atitudes desenvolvidas pelos contatos 

entre pessoas e grupos.  
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Os indivíduos dentro da organização participam de grupos sociais e mantêm-

se uma constante interação social. Relações Humanas são as ações e atitudes 

desenvolvidas pelos contatos entre pessoas e grupos.   

Cada indivíduo é uma personalidade diferenciada que influi no 

comportamento e atitudes uns dos outros com quem mantém contatos. É 

exatamente a compreensão da natureza dessas relações humanas que permite 

ao administrador melhores resultados de seus subordinados. 

 5-  a importância do Conteúdo do Cargo. A maior especialização e portanto 

a maior fragmentação do trabalho não é a forma mais eficiente do 

trabalho.  Mayo e seus colaboradores verificaram que a extrema 

especialização defendida pela Teoria Clássica não cria necessariamente a 
organização mais eficiente. Foi observado que os operários trocavam de 

posição para variar a monotonia, contrariando a política da empresa. Essas 

trocas eram negativas na produção, mas elevava o moral do grupo. 

6-  ênfase nos aspectos emocionais. Os elementos emocionais, não planejados 

e mesmo irracionais de comportamento humano passam a merecer atenção 

especial por parte de quase todas as grandes figuras da Teoria das Relações 

Humanas.
26

 

 

 

Temos, a partir do exposto, que as negociações coletivas de trabalhos são 

instrumentos de grande valia aos empregadores que a souberem utilizar. 

 Empregados mais satisfeitos são mais colaboradores e participativos no processo 

de produção empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Disponível em: <http://www.lidernato.com.br/teoria-das-relacoes-humanas-conclusoes-da-experiencia-

de-hawthorne.html> Acesso em: 23 de julho de 2012 

http://www.lidernato.com.br/teoria-das-relacoes-humanas-conclusoes-da-experiencia-de-hawthorne.html
http://www.lidernato.com.br/teoria-das-relacoes-humanas-conclusoes-da-experiencia-de-hawthorne.html
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4– CONCLUSÃO: 

 

Esta monografia teve como objetivo principal destacar o papel democrático das 

negociações coletivas em um cenário moderno nas relações de trabalho. 

Deve-se lembrar que a democracia é um dos pilares do Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, sendo consignado como fundamento da República Federal do 

Brasil, no art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988.
27

 

Desta feita, valorizar a democracia no campo das relações de trabalho se faz de 

extrema importância e urgência, principalmente no âmbito do direito coletivo. 

Por meio de composição de interesses, materializados em acordos ou 

convenções coletivas, tanto empregados quanto empregadores exteriorizam suas 

necessidades, auferindo, ambas as partes, ao final, vantagens. 

É bem verdade que a solução apresentada pelo contrato coletivo é provisória. 

Entretanto, esta característica da temporariedade significa que o contrato coletivo deve 

sempre ser renovado, através de novos debates, permitindo que este se torne um 

instrumento dinâmico, sendo adaptado constantemente a novas carências. 

Vale ressaltar que em recente alteração sumular, o Tribunal Superior do 

Trabalho mudou seu entendimento e preceituou na Súmula 277
28

 que as cláusulas 

normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos 

                                                
27 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: (...)III - a 

dignidade da pessoa humana;. 

28 Súmula nº 277 do TST-CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO 

DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada  na s   na sessão do Tribunal Pleno 

realizada em 14.09.2012) – Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012  

As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais 

de trabalho e somente poderão ser modificados ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. 
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individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante 

nova negociação coletiva de trabalho.  

Divergindo do posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, alguns 

doutrinadores entendem que é exatamente por meio do dinamismo que tem-se o ponto 

forte das negociações coletivas, já que empregado-empregador não ficam adstritos aos 

comandos legislativos, os quais por muitas vezes ficam enrijecidos dependentes de 

pressões políticas. 

Deste modo, ao contrário do propósito primário do instrumento da negociação 

coletiva, a Súmula 277 engessaria o processo de debate entre os obreiros e os 

empregadores, uma vez que a classe patronal ficará um tanto receosa de se vincular por 

prazo incerto ao que fora anteriormente pactuado.  

A flexibilidade das negociações coletivas se contrapõe à rigidez das leis 

impositivas editadas pelo Poder Legislativo Federal, uma vez que a União detém a 

competência legislativa privativa para estabelecer normas sobre direito do trabalho, nos 

termos do art. 22, inciso I do Pacto Fundamental da Nação
29

, podendo por Lei 

Complementar autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas. 

Logicamente, não se quer suprimir as leis, mas sim fixar um meio alternativo de 

concretização de vantagens, quer para o trabalhador, quer para o empregador. 

 É a partir das leis que os contratos coletivos adquirem validade, não sendo lícito 

às partes contratantes fixarem padrões concedendo menos vantagens do que as 

concedidas por aquelas, sendo as concessões legislativas tidas como limites mínimos, 

em regra.  

 A Constituição Federal de 1988, excepcionalmente, estabeleceu em seu art. 7º, 

inciso VI
30

 que o salário é irredutível, em um viés protetivo de garantia de subsistência 

da classe obreira, podendo, excepcionalmente, ser reduzido através de acordo ou 

convenção coletiva. 

 Poder-se-ia cogitar, a priori, que a Constituição estaria reduzindo direitos, o que 

se mostra totalmente incompatível com a lógica protetiva firmada pela apregoada, por 

muitos, como a Constituição Cidadã. 

                                                
29 Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do 

trabalho; 
30 Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: (...)VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

 



 48 

 O papel da Carta Magna foi proteger o trabalhador de eventuais demissões em 

massa diante de crises que afetassem o setor profissional. Entendeu-se por melhor 

reduzir o salário do que deixar o obreiro sem emprego, em uma visível ponderação de 

princípios, quais sejam o princípio da manutenção do trabalho e o da irredutibilidade 

salarial. 

 Em uma tentativa de tentar minimizar os efeitos da possibilidade de redução de 

direitos, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu que as negociações coletivas só 

podem ser firmadas mediante intermédio dos sindicatos dos empregados.  

Desse modo, em um acordo coletivo, tem-se sindicato dos empregados 

pleiteando direitos com o empregador diretamente. Já nas convenções coletivas, tem-se 

o sindicato dos empregados pleiteando direitos perante o sindicato dos empregadores.  

É possível ver que o sindicato é dotado de forte carga de representação, não 

sendo, entretanto, obrigatória a filiação por parte dos empregados para que estes sejam 

atingidos pelo pactuado nas negociações coletivas, constituindo, portanto, o conceito de 

categoria. 

É neste viés protetivo que as negociações coletivas se tornam instrumento 

concretizador da luta pelos empregados em prol de melhorias nas condições de trabalho. 

Em contrapartida, os empregadores também extraem vantagens das negociações 

coletivas, seja porque garantem uma estabilidade no setor obreiro, com a garantia de 

que não haverá greve, seja porque, empiricamente, uma mão-de-obra satisfeita e 

valorizada contribui para o crescimento empresarial. 

Diante de todo o apresentado, conclui-se pelo caráter democrático das 

negociações coletivas, o que, em pleno Século XXI, é instrumento essencial para 

manutenção das relações de trabalho em condições específicas de que cada categoria 

necessita, não ficando os trabalhadores presos às amarras legislativas, as quais muitas 

vezes dependem de pressões políticas e econômicas, sendo, portanto, a flexibilização o 

meio alternativo para concessão de vantagens, com base na edição de contratos 

coletivos, os quais, em regra, não podem suprimir direitos concedidos por normas 

legais, tornando a relação de trabalho mais dinâmica e adequada aos anseios 

contemporâneos.    
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