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Negociado x Legislado

X



Negociado x Legislado

✓Negociado prevalece sobre legislado

✓Vedação à negociação sobre determinados temas 
(taxativo)

✓Autoriza negociação sobre outros temas 
(exemplificativo)

✓Judiciário não aprecia conteúdo negociado



Negociado x Legislado

✓Acordos coletivos prevalecem sobre convenções 
coletivas

✓Contrapartidas são desnecessárias

✓Não há ultratividade das normas coletivas

✓Anulação de cláusula anula também cláusula 
compensatória a ela vinculada



Matérias objeto de negociação

▪ “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), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015;

▪ 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; 

▪ 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;

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/Lei/L13189.htm


Matérias objeto de negociação

▪ 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.

▪ § 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 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.

▪ § 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.”



Negociação vedada

▪ “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 (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;

▪ 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;



Negociação vedada

▪ 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; 

▪ 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;

▪ 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; 



Negociação vedada

▪ 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; 

▪ XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação.

▪ 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



Convenção Coletiva de Trabalho 2007/2009, firmada entre o 
SINTHORESP e o SINHORES - SP

Cláusula 30ª - Intervalo Reduzido

As empresas que fornecerem refeições no próprio local de trabalho, nos termos desta Convenção Coletiva, poderão reduzir 
o intervalo de uma hora, destinado à alimentação e descanso dos empregados com jornada de trabalho superior a 6 (seis ) 
horas, para o limite mínimo de até trinta minutos.

Súmula 437 do TST (Setembro de 2012).

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

.......

II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo 
intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública 
(art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.



Súmula nº 277 do TST 
(redação anterior a setembro de 2012)

SENTENÇA NORMATIVA. CONVENÇÃO OU
ACORDO COLETIVOS. VIGÊNCIA.
REPERCUSSÃO NOS CONTRATOS DE
TRABALHO

I - As condições de trabalho alcançadas por
força de sentença normativa, convenção ou
acordos coletivos vigoram no prazo
assinado, não integrando, de forma
definitiva, os contratos individuais de
trabalho.

Súmula nº 277 do TST 
(redação posterior a setembro de 2012)

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA.
ULTRATIVIDADE

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.



Setores insatisfeitos



Setores insatisfeitos

O Senado Federal aceitou se 
submeter a um acordo 
draconiano, pelo qual foram 
aprovados artigos que a maioria 
dos senadores reprovava, sob o 
argumento de que a Presidência 
da República os reformularia, 
num segundo momento, através 
de Medida Provisória.

São enunciados que servem como 
parâmetro hermenêutico para a 
nova legislação, que agora será 
objeto de interpretação e 
aplicação por juízes, advogados e 
procuradores do Trabalho.

É a implantação do 
renunciado sobre o 
legislado!



Felizmente, parcela substancial do Judiciário tem se mostrado favorável à Reforma, como, por exemplo, o Presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho, Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho, que em recente palestra proferida no Seminário 
Visões da Modernização Trabalhista, organizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), assim se manifestou:

Hoje eu estou convencido que prestam um desserviço à justiça do trabalho aqueles que defendem que não se deva cumprir a 
legislação trabalhista. É um espécie de subsídio institucional. Eu tenho tranquilizado parlamentares, empregadores e 
trabalhadores dizendo que não podem julgar um instituição pela conduta de membros isolados dessa instituição. A 
instituição é maior do que seus membros.

A esmagadora maioria dos membros da Justiça do Trabalho, não tenho dúvida, vai cumprir a lei, e patrões e empregados vão 
poder negociar”. Vamos negociar, vamos produzir, vamos investir sem medo de ser feliz.

Ives Gandra da Silva Martins Filho

Ministro Ives Gandra da Silva Martins Filho



Oportunidades para o setor 
de Restaurantes

Assim, espera-se que a  Reforma Trabalhista traga modernidade e flexibilidade às relações trabalhistas, trazendo vantagens 
para empregados e empregadores, sendo, de maneira geral, a prevalência do negociado sobre o legislado seu grande traço 
favorável, ao passo que a resistência de parcela do Judiciário Trabalhista e do Ministério Público do Trabalho é o maior 
aspecto negativo neste momento, em razão da insegurança jurídica que pode criar.

Além do estímulo à negociação, a Reforma Trabalhista trouxe inúmeras alterações pontuais ao direito material e processual 
do trabalho, sendo bastante interessante para o setor de restaurantes os seguintes:

▪ a redução ou ampliação do intervalo para refeição e descanso;

▪ o estabelecimento de critérios objetivos para a caracterização do cargo de confiança;

▪ a instituição de banco de horas diretamente com os empregados, sem a necessidade de interferência sindical (Art. 58-
A ...  § 5o O banco de horas de que trata o § 2o deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde 
que a compensação ocorra no período máximo de seis meses. ;

▪ a compensação mensal de jornada de trabalho, mediante acordo individual (Art. 58-A ... § 6o É lícito o regime de 
compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.);

▪ a definição de atividades que não são consideradas como tempo à disposição da empresa (proteção pessoal, em caso 
de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da 
empresa para exercer atividades particulares, entre outras: práticas religiosas; descanso; lazer; 
estudo; alimentação; atividades de relacionamento social; higiene pessoal; troca de roupa ou uniforme, quando não 
houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa.);

▪ Trabalho em tempo parcial (Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não 
exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração 
não exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais.);



Oportunidades para o setor de 
Restaurantes

▪ Pagamento apenas da fração do intervalo para refeição e descanso suprimido (Art. 71 ... § 4o A não concessão ou a 
concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica 
o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.).

▪ Critérios para a reparação de danos extrapatrimoniais (Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza 
extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título.); 

▪ Regulamentação quanto ao uso de uniforme (Art. 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio 
ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de 
outros itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. Parágrafo único. A higienização do uniforme é de 
responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes 
dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum.)

▪ Caracterização de salário e gratificações/prêmios (“Art. 457...§ 1o Integram o salário a importância fixa estipulada, as 
gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador. § 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de 
ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não 
integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência 
de qualquer encargo trabalhista e previdenciário... § 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo 
empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de 
desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.)

▪ Critérios para equiparação salarial (Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao 
mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, 
nacionalidade ou idade. § 1o Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual 
produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo 
empregador não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja superior a dois anos.);



Oportunidades para o setor de 
Restaurantes

▪ Definição de que adesão ao PDV quita o contrato de trabalho (Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou 
Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em 
contrário estipulada entre as partes.);

▪ Pagamento de honorários periciais pela parte sucumbente (Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos 
honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.

▪ Dispensa da qualidade de empregado ao preposto (“Art. 843... § 3o O preposto a que se refere o § 1o deste artigo não 
precisa ser empregado da parte reclamada.);

▪ Homologação de acordo extrajudicial (‘Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por 
petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. § 1o As partes não poderão ser 
representadas por advogado comum. § 2o Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato de sua 
categoria. Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo estabelecido no § 6o do art. 477 desta 
Consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no § 8o art. 477 desta Consolidação. Art. 855-D. No prazo de 
quinze dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e 
proferirá sentença.)



OBRIGADO!

JOSEPAMPLONA@DIASEPAMPLONA.COM.BR


