


Diante de um cenário de crise, aumenta a 
procura das empresas por formas de 
flexibilizar os direitos trabalhistas e reduzir 
custos. A legislação impõe a participação 
direta dos entes sindicais para que essas 
alterações sejam válidas, sendo necessário 
que as empresas saibam quais são os 
meios possíveis de negociar, bem como os 
limites impostos pelo ordenamento pátrio 
trabalhista. 

São Paulo, 24 de setembro de 2015 

Instrumentos de negociação com o 
Sindicato 



NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

- Formas de composição/negociação: 

 

Autocomposição:  acordo coletivo 

                                 convenção coletiva 

 

Heterocomposição:  arbitragem 

                                     mediação 

                                     poder judiciário 



NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

- Artigo 8º, VI da Constituição Federal - é obrigatória a 
participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 
trabalho  

 

- Artigo 114, §§1º e 2º - admite-se a arbitragem ou o dissídio 
coletivo somente após frustrada a negociação coletiva 

 

- Negociação coletiva x Lei 

 

- CLT artigos 661 e seguintes 



NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

- Conceitos: 

 

- Convenção coletiva: 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; 

 

- Acordo coletivo: 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; 

 

 



NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

Art. 612 - Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral 
especialmente convocada para esse 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, de 1/3 (um terço) 
dos mesmos.  

 

 Parágrafo único. O "quorum" de comparecimento e votação será de 
1/8 (um oitavo) dos associados em segunda convocação, nas 
entidades sindicais que tenham mais de 5.000 (cinco mil) associados. 

 



NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

Requisitos: artigos 613 e 614 da CLT 
 

 I - Designação dos Sindicatos convenentes ou dos Sindicatos e empresas 
acordantes;  
II - Prazo de vigência (máximo de 2 anos);  
III - Categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos 
dispositivos;         
IV - Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante 
sua vigência; 
 V - Normas para a conciliação das divergências sugeridas entre os convenentes 
por motivos da aplicação de seus dispositivos;  
VI - Disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial 
de seus dispositivos; 
VII - Direitos e deveres dos empregados e empresas; 
VIII - Penalidades para os Sindicatos convenentes, os empregados e as empresas 
em caso de violação de seus dispositivos.  

 



NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

Requisitos: artigos 613 e 614 da CLT 
- por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias 

quantos forem os Sindicatos convenentes ou as 
empresas acordantes, além de uma destinada a registro; 

-  dentro de 8 dias da assinatura, deverá ser feito o 
depósito de uma via no MTE (Sistema Mediador); 

- entrada em vigor 3 dias após a data da entrega no MTE; 
- cópias autênticas deverão ser afixados de modo visível, 

pelos Sindicatos convenentes, nas respectivas sedes e 
nos estabelecimentos das empresas compreendidas no 
seu campo de aplicação, dentro de 5 dias da data do 
depósito.  

 



Objetivos da Negociação Coletiva 

- Estabelecer os reajustes salariais (recomposição salarial / 
aumento real);   

 

- Estabelecer direitos (superiores aos previstos na legislação);  

 

- Negociação dos direitos disponíveis; 

 

- Vedação: criação de cláusulas contra a lei ou redução de 
direitos não disponíveis. 

 

 



Flexibilização 
- Caráter excepcional 

 
- Principal bem tutelado: Emprego 

 
- Objetivo: Contornar momentos de crise econômica 

 
- Flexibilização na Constituição Federal (artigo 7º) 

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

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

- XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;  

 

 

 
 

 



Flexibilização 

• TST - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA 
- 0002369-40.2010.5.15.0109  

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - 
DESCABIMENTO. RITO SUMARÍSSIMO. REDUÇÃO SALARIAL. 
ACORDO COLETIVO. AUSÊNCIA DA ENTIDADE SINDICAL 
REPRESENTATIVA DOS EMPREGADOS. INVALIDADE. Não há 
dúvida que a CF , no art. 7º , VI , XI e XIII , admite que se 
negociem coletivamente redução de salários, compensação e 
redução da jornada, sempre com a participação da entidade 
sindical representativa dos empregados. Todavia, sem a 
presença do sindicato profissional na formulação da avença, 
não é válida a redução salarial. Agravo de instrumento 
conhecido e desprovido. (Publicação em 20/09/2013). 
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Casos específicos 
- PLR:   

Artigo 2º da Lei 10.101/2000: A PLR será objeto de negociação entre a 
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos descritos 
na lei escolhidos pelas partes de comum acordo (inciso II - convenção ou 
acordo coletivo).  

O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical 
dos trabalhadores. 

 

- PPE 

Artigo 3º, §1º da MP 680/2015: A redução que trata o caput está 
condicionada à celebração de acordo coletivo de trabalho específico 
com o sindicato de trabalhadores representativo da categoria da 
atividade econômica preponderante, conforme disposto em ato do 
Poder Executivo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Ultratividade da Norma 
Coletiva 

 

- Súmula 277: 

 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada 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 modificadas ou suprimidas mediante 
negociação coletiva de trabalho.   

 

 
 

 



Perguntas 



Obrigada!! 
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