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Significa

Prevalência das 
Negociações coletivas

(Acordos e Convenções 
Coletivas de Trabalho)

Sobre a Legislação 

(Leis, Decretos, Portarias, 
Resoluções etc.)

Exceções

Condições de 
saúde

Segurança e 
normas públicas

Negociado sobre o legislado



Contrato 
de 

trabalho

Negociação leonina

A negociação fica acima da 
lei

Impossibilidade de 
discussão judicial

Afastamento dos sindicatos 
e do Poder Público



Brocardos
Código Civil 
de Napoleão

Escola da Exegese

Século XIX

•O Juiz é a “Boca da Lei”
• A interpretação reside em buscar a 

intenção do legislador
•Não é permitido interpretar além 

do texto legal
•O Direito é reduzido à lei

1804

“Codicismo”



“As autoridades administrativas e a Justiça do 
Trabalho, na falta de disposições legais ou 
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela 
jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros 
princípios e normas gerais de direito, 
principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de 
acordo com os usos e costumes, o direito 
comparado, mas sempre de maneira que nenhum 
interesse de classe ou particular prevaleça sobre o 
interesse público.”

Art. 8º.



Parágrafo único. O direito comum será 

fonte subsidiária do direito do trabalho, 

naquilo em que não for incompatível com 

os princípios fundamentais deste.

§ 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência 
editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho não poderão 
restringir direitos legalmente previstos nem criar 
obrigações que não estejam previstas em lei. 

§ 1º. O direito comum será fonte subsidiária 
do direito do trabalho. 

Art. 8º



Art. 104, Cód. Civil:
Requisitos de validade do negócio jurídico

Princípio da intervenção mínima

§ 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente 
a conformidade dos elementos essenciais do negócio 
jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, e balizará sua 
atuação pelo princípio da intervenção mínima na 
autonomia da vontade coletiva. (NR)



Art. 444

• “As relações contratuais de 
trabalho podem ser objeto 
de livre estipulação das 
partes interessadas em tudo 
quanto não contravenha às 
disposições de proteção ao 
trabalho, aos contratos 
coletivos que lhes sejam 
aplicáveis e às decisões das 
autoridades competentes.”

Parágrafo único

• “A livre estipulação a que se 
refere o caput deste artigo 
aplica-se às hipóteses 
previstas no art. 611-A desta 
Consolidação, com a mesma 
eficácia legal, no caso de 
empregado portador de 
diploma de nível superior e 
que perceba salário mensal 
igual ou superior a duas 
vezes o limite máximo dos 
benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social.” (NR) 

CLT PLC 38 acrescenta



Código Civil

I – agente capaz

II – objeto lícito, possível, determinado ou 
determinável;

III – forma prescrita ou não defesa em lei.

Art. 104. A validade do negócio jurídico 
requer:

“§ 1º. No exame da convenção coletiva ou 
do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do 
Trabalho observará o disposto no § 3º do 
art. 8º desta Consolidação.” (art. 611-A).



• “Art. 119. É anulável o negócio 
concluído pelo representante em 
conflito de interesses com o 
representado, se tal fato era ou 
devia ser do conhecimento de 
quem com aquele tratou.”



O que pode ser negociado

CLT, “Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de 
trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, 
dispuserem sobre: 

“I – pacto quanto à jornada de trabalho, observados 
os limites constitucionais; 

II – banco de horas individual; 
III – intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo 

de trinta minutos para jornadas superiores a seis 
horas; 

IV – adesão ao Programa Seguro-Emprego, de que 
trata a Lei nº 13.189, de 19 de novembro de 2015; 



O que pode ser negociado

CLT, art. 611-A. (cont.) : 

V – plano de cargos, salários e funções compatíveis com 
a condição pessoal do empregado, bem como 
identificação dos cargos que se enquadram como 
funções de confiança; 

VI – regulamento empresarial; 
VII – representante dos trabalhadores no local de 

trabalho; 
VIII – teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho 

intermitente; 



O que pode ser negociado (cont.)

IX – remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas 
percebidas pelo empregado, e remuneração por 
desempenho individual; 

X – modalidade de registro de jornada de trabalho; 
XI – troca do dia de feriado;  
XII - identificação dos cargos que demandam a fixação da 

cota de aprendiz; 
XIII – enquadramento do grau de insalubridade; 
XIV - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem 

licença prévia das autoridades competentes do 
Ministério do Trabalho; 

XV – prêmios de incentivo em bens ou serviços, 
eventualmente concedidos em programas de incentivo; 

XVI – participação nos lucros ou resultados da empresa. 



Art. 611-A:

§ 1º. No exame da convenção coletiva ou do acordo 
coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o 
disposto no § 3º do art. 8º desta Consolidação. 

§ 2º. A inexistência de expressa indicação de 
contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade 
por não caracterizar um vício do negócio jurídico. 

§ 3º. Sendo pactuada cláusula que reduza o salário ou a 
jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de 
trabalho deverão prever a proteção dos empregados 
contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência 
do instrumento coletivo. 

O que pode ser negociado



O que pode ser negociado
Art. 611-A

§ 4º. Na hipótese de procedência de ação 
anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de 
acordo coletivo de trabalho, quando houver a 
cláusula compensatória, esta deverá ser 
igualmente anulada, sem repetição do indébito. 

§ 5º. Os sindicatos subscritores de convenção 
coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão 
participar, como litisconsortes necessários, em 
ação individual ou coletiva, que tenha como objeto 
a anulação de cláusulas desses instrumentos. 



O que NÃO pode ser negociado

Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva 
ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a 
supressão ou a redução dos seguintes direitos: 

I – normas de identificação profissional, inclusive as anotações 
na Carteira de Trabalho e Previdência Social; 

II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário; 
III – valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória 

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
IV – salário-mínimo; 
V – valor nominal do décimo terceiro salário; 
VI – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
VII – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime 

sua retenção dolosa; 



O que NÃO pode ser negociado

Art. 611-B (cont.): 

VIII – salário-família; 
IX – repouso semanal remunerado; 
X – remuneração do serviço extraordinário superior, 

no mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do 
normal; 

XI – número de dias de férias devidas ao empregado; 
XII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do que o salário normal; 
XIII – licença-maternidade com a duração mínima de 

cento e vinte dias; 



O que NÃO pode ser negociado

XIV – licença-paternidade nos termos fixados em lei; 

XV – proteção do mercado de trabalho da mulher, 
mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 

XVI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, 
sendo no mínimo de trinta dias, nos termos da lei; 

XVII – normas de saúde, higiene e segurança do 
trabalho previstas em lei ou em normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

XVIII – adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas; 



O que NÃO pode ser negociado (cont.)

XVIII – adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas; 

XIX – aposentadoria; 
XX – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do 

empregador; 
XXI – ação, quanto aos créditos resultantes das relações 

de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos 
para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 
dois anos após a extinção do contrato de trabalho; 

XXII – proibição de qualquer discriminação no tocante a 
salário e critérios de admissão do trabalhador com 
deficiência;



O que NÃO pode ser negociado (cont.)

XXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
quatorze anos; 

XXIV – medidas de proteção legal de crianças e 
adolescentes; 

XXV – igualdade de direitos entre o trabalhador 
com vínculo empregatício permanente e o 
trabalhador avulso; 



O que NÃO pode ser negociado (cont.)

XXVI – liberdade de associação profissional ou sindical do 
trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua 
expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou 
desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho; 

XXVII – direito de greve, competindo aos trabalhadores 
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os 
interesses que devam por meio dele defender; 

XXVIII – definição legal sobre os serviços ou atividades 
essenciais e disposições legais sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade em caso de 
greve; 

XXIX – tributos e outros créditos de terceiros.



O que pode ser negociado

• Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e 
intervalos não são consideradas como normas de saúde, 
higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto 
neste artigo. 

CLT, art. 611-B

• § 3º. Não será permitido estipular duração de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, 
sendo vedada a ultratividade. 

Art. 614

• As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho 
sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção 
coletiva de trabalho. (NR) 

Art. 620



Renúncia à estabilidade gestante (TRT-24 e TST/SDC, RODC-796.714/01)

Permissão de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
18 anos (TST/SDC, RO 386700-55.2009.5.04.0000)

Cláusula coletiva que acaba com aviso prévio e reduz multa do FGTS 
(TST/7ª T., RR 362-26.2013.5.10.0007; TRT-24ª Reg., MS 8500-52.2009.5.24.0)

Cláusula que permitia 34 horas consecutivas de trabalho
(TRT-15, RO 0012217-93.2015.5.15.0006)

JURISPRUDÊNCIA

ACT e CCT anulados



Norma coletiva firmada sob ameaça de 
despedida dos trabalhadores pela empresa (TST, 
AIRR 105340-49.2001.5.09.0089, j. 07.12.2010)

Diretores sindicais que são sócios da empresa 
pactuante (Proc. 01.623.928/0001-95)

Horas extras. Base de cálculo a menor. 
Nulidade da cláusula coletiva (TRT-2, RO 
84820125020010)

Norma coletiva que dispensava marcação de 
ponto (TST, RR 92600-24.2007.5.17.0012)



E se o instrumento coletivo de trabalho contiver assinatura falsa, 
feita por quem não era dirigente ou com mandato vencido? 

E se a entidade sindical não realizara assembleia para autorizar 
os termos da negociação? Art. 166-V, Cód. Civil: preterição de 
solenidade essencial

E se a negociação puser fim a direitos fundamentais, o que é 
terminantemente proibido em qualquer seara do Direito 
(Civil, Administrativo, Constitucional...)?

A renúncia a direitos fundamentais seria permitida apenas no 
Direito do Trabalho? Inteligência teratológica.

É possível, no âmbito trabalhista, por negociação coletiva, permitir 
discriminação, excepcionar o princípio da igualdade e da dignidade 
humana? 



Perguntas 
retóricas

E se o instrumento coletivo de trabalho contiver assinatura falsa, 
feita por quem não era dirigente ou com mandato vencido? 

E se a entidade sindical não realizara assembleia para autorizar 
os termos da negociação? Art. 166-V, Cód. Civil: preterição de 
solenidade essencial

E se a negociação puser fim a direitos fundamentais, o que é 
terminantemente proibido em qualquer seara do Direito 
(Civil, Administrativo, Constitucional...)?

A renúncia a direitos fundamentais seria permitida apenas no 
Direito do Trabalho? Inteligência teratológica.

É possível, no âmbito trabalhista, por negociação coletiva, permitir 
discriminação, excepcionar o princípio da igualdade e da dignidade 
humana? 



A CF trata dos direitos fundamentais como intransigíveis e 
irrenunciáveis

A lei não poderá modificar a CF, e se o tentar fazer será 
inconstitucional

Os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, não 
podem sequer ser objeto de Proposta de Emenda 
Constitucional

Igualdade, dignidade, liberdade, saúde etc., são cláusulas 
pétreas estabelecidas pela CF

Têm eficácia também no Direito do Trabalho, em face da 
hierarquia constitucional



Vício de manifestação de vontade (dolo, coação) – arts. 145 e 
151, Cód. Civil

Erro e ignorância (arts. 138 a 144, Cód. Civil)

Estado de Perigo, Lesão, Fraude a Credores (arts. 156 a 165, Cód. 
Civil).

Vícios de vontade (art. 171, Cód. Civil)

Vício de simulação (art. 167 e § 1º, Cód. Civil)

Quando for ilícito ou impossível o objeto (art. 166-II, Cód. Civil)

Nulidade absoluta (arts. 166 e segs., Cód. Civil)




