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VANTAGENS

E

FUNÇÕES

DA

NEGOCIAÇÃO

COLETIVA

DE

TRABALHO
- Mais rápida: a elaboração da lei pode demorar.
- Mais adequada setorialmente: a negociação tem maior possibilidade de
atender as peculiaridades de cada setor. A legislação é geral, uniforme, para
toda a sociedade. A negociação é específica para segmentos menores.
Permite a auto-regulamentação.
- Mais democrática: pois são regras criadas pelos próprios destinatários da
norma (“O que é combinado não sai caro”) - -

desdobramento de

participação política e social do trabalhador na vida econômica

Lei n. 13.467/2017 – Reforma Trabalhista
 negociado passa a prevalecer sobre o legislado em relação aos inúmeros

aspectos da relação de emprego indicados no art. 611-A, CLT
 prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva de trabalho
 vedação expressa da ultratividade das cláusulas de normas coletivas
 contribuição sindical deixa de ser compulsória, passando a ser voluntária,
à medida que o seu desconto em favor do sindicato somente pode ser

feito após prévia autorização

NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO NA REFORMA

TRABALHISTA

Três grandes eixos:

1 – negociado prevalece sobre o legislado
2 – prestígio do acordo coletivo sobre a convenção coletiva

3 – intervenção mínima do Judiciário no conteúdo dos ajustes
coletivos

LEI N. 13.467/2017 – Reforma Trabalhista

Art. 8º, § 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 do Código Civil, e balizará sua
atuação pelo princípio da intervenção mínima na
autonomia da vontade.

LEI N. 13.467/2017 – Reforma Trabalhista

Art. 611-A, CLT
•

Negociado sobre o legislado:

A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre
a lei, quando, entre outros, dispuserem sobre:
.......
•

Indicação exemplificativa: “entre outros”

Art. 611-B, CLT
• Restrições à negociação coletiva
• Indicação taxativa: “exclusivamente”

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 anual;
III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para
jornadas superiores a seis horas;
IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE);
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;

Art. 611-A. Continução
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;

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 - enquadramento do grau de insalubridade;
XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia
das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;
XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos
em programas de incentivo;
XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.

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 CTPS;
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS;
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;
VIII - salário-família;
IX - repouso semanal remunerado;

Art. 611-B. Continuação
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;
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, sendo no mínimo de trinta dias;
XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou
em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

Art. 611-B. Continuação
XVIII - adicional 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, 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;
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;

Art. 611-B. Continuação
XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício
permanente e o trabalhador avulso;
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 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;
XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e
400 desta Consolidação.

Art. 611-A, § 2º: A inexistência de expressa indicação
de contrapartidas recíprocas em convenção ou
acordo coletivo de trabalho não ensejará sua
nulidade por não caracterizar um vício do negócio
jurídico.

Art. 611-A, § 3º: Se for 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.

NEGOCIAÇÃO POR EMPRESA

Art.

611,

§

1º,

CLT:

“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 acordante, às
respectivas relações de trabalho”.

NEGOCIAÇÃO POR EMPRESA

• Art. 620, CLT
“As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho
sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção
coletiva de trabalho”.

•

Transparência

•

Boa fé

•

Participação democrática

representatividade

validade

INEXISTÊNCIA DE ULTRATIVIDADE
O

que fazer com a CCT ou ACT vencido e o benefício ali
previsto??
ATENTAR AO DISPOSTO NA SUMULA 51 DO TST: se for
considerado norma regulamentar a retirada será impossível
para empregados abrangidos….

Incentivo para negociação – estímulo a uma cultura
negocial

JURISPRUDÊNCIA APÓS A REFORMA

Após a reforma trabalhista, a jurisprudência, aos poucos, demonstra
um novo no que se refere à autonomia das negociações coletivas,
desde que respeitadas as regras dos arts. 611-A e 611-B da CLT.

TST valida salário-base como base de cálculo de horas extras
O TST também validou a cláusula que previa adicional de horas
extras de 70%, mas calculado sobre o salário base (SDI-1 do
TST).

JURISPRUDÊNCIA APÓS A REFORMA
O TST validou cláusula de norma coletiva que previa estabilidade gestante
superior a legal somente para empregadas contratadas por tempo
indeterminado (SDC do TST - Informativo 160). Segue trecho da decisão:

“Não se pode cogitar, pois, de ofensa ao princípio da isonomia quando em
análise situações jurídicas diversas, ligadas apenas a um fato comum, que diz
respeito à gestação no curso do contrato de trabalho.
Some-se, por relevante, que a norma vertente reflete a autonomia privada
dos Réus. A cláusula resulta de negociação entre os atores sociais, com

aprovação inequívoca da categoria profissional.”

JURISPRUDÊNCIA APÓS A REFORMA
TST valida acordo que institui turno de 10h em escala 4x4 na
Arcelormittal.

Prevaleceu o entendimento na Seção Especializada em
Dissídios Coletivos (SDC) do TST de que é possível ampliar a
negociação coletiva de trabalho, a fim de prevalecer a
vontade das partes. Data do julgamento: 08/04/2019.
A cláusula fixava a jornada de dois dias de trabalho no turno
das 6h às 18h e dois dias das 18h às 6h, com duas horas de
intervalo intrajornada, seguidos de quatro dias de folga.

MP 873/2019 de 1º de março de 2019
Resposta à insegurança jurídica instalada após a Reforma de 2017.
Tem força de lei durante a sua vigência, que é de 60 dias,
prorrogáveis por mais 60. Ganhará vigência por prazo
indeterminado é preciso que o Congresso Nacional aprove a sua
conversão em lei até o fim desse prazo.

A MP será aprovada pelo Congresso?

MP 873/2019 de 1º de março de 2019
 Declara nula a autorização coletiva em assembleia de trabalhadores
para o desconto das contribuições sindicais;
 Impede a cobrança dos não filiados ao sindicato sendo nula
cláusula de norma coletiva (CCT ou ACT);
 fixa que qualquer contribuição ao sindicato somente ocorrerá
mediante autorização prévia, expressa, individual e por escrito;
 estabelecer que o procedimento de pagamento deixa de ser
desconto em folha, e passa a ser por meio de boleto bancário ou
equivalente eletrônico, que deverá ser encaminhado
obrigatoriamente à residência do empregado ou, na hipótese de
impossibilidade de recebimento, à sede da empresa.

MP 873/2019 de 1º de março de 2019
Decisões judiciais para manter o desconto das contribuições
sindicais em folha de pagamento, suspendendo os efeitos da MP
X
Decisões mantendo as regras estabelecidas pela MP.
Em relação aos acordos e convenções coletivas de trabalho já
em vigor, a dúvida até fica maior. Existe – não se ignora - a tese
do ato jurídico perfeito.

MP 873/2019 de 1º de março de 2019

Algumas decisões determinando o desconto em folha:
 Lajes/SC, Itu/SP, Tietê/SP, 4º VT/SJC, 6ª VT/Curitiba, 39ª VT/BH, 39ª
VT/SP, vice-presidente do TRT/SP, 21ª VT/RJ, Estância Velha/RS, 4ª
Vara Federal/Niteroi
 SDI do TRT/MS e 71ª VT/SP se basearam no que prevê a CCT em
vigor, sob o fundamento de ato jurídico perfeito;

MP 873/2019 de 1º de março de 2019

Algumas decisões que impediram o desconto em folha:

 19ª e 82ª VT/SP, 10ª VT/BH
 STF não se pronunciou
 Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Campinas
apresentou no dia 9/04/2019 reclamação à OIT contra a MP 873

Conlusões sobre as contribuições aos sindicatos
Para as empresas que NÃO estão sujeitas à CCT ou ACT em vigor,
entendemos que deverão seguir a Medida Provisória.
Havendo decisão judicial determinando o desconto em folha, esta deve ser
respeitada.
Caso já tenham sido assinados ACTs ou CCTs prevendo desconto da
contribuição assistencial, parece-nos ser de boa-fé negocial a empresa
respeitá-las.
O risco desta escolha será eventuais empregados moverem ação
sustentando que não autorizaram o desconto.
Uma saída para conferir maior segurança seria, nos casos em que já existam
CCTs ou ACTs assinados ANTES da MP, assinar um aditivo estabelecendo o
sindicato se compromete a ressarcir a empresa, caso ela seja acionada
judicialmente por empregados ou mesmo pela Fiscalização do Trabalho.
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