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Negociado x Legislado 

 Projeto de Lei 6.787-B de 2016  (PLC 38/17),  Art. 8°, in verbis: 

“§ 2°. 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.  

§ 3°. “No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a 

conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o disposto no art. 104 da Lei n° 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.”

  

 Código Civil, Art. 104: “A validade do negócio jurídico requer: (I) - agente capaz; (II) - objeto lícito, possível, determinado 

ou determinável; e, (III) - forma prescrita ou não defesa em lei.” 

 

                                        INDIVIDUAL               Empregado – Empregador 

  NEGOCIAÇÃO     Comissão de Empregados 

                                        COLETIVA  Sindicato – Empregador (Acordo Coletivo) 

      Sindicato – Sindicato (Convenção Coletiva) 

 

 

 

 

 

 

 



Contrato Individual de Trabalho 
 

 Art. 444, CLT: “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.” 

 Poder Diretivo do Empregador:  

1) Cartão corporativo; 

2) Celular e notebook (comodato); 

3) Autorização desconto empréstimo consignado (art. 1º da Lei nº 10.820/03); 

4) Monitoramento de e-mail corporativo e utilização de equipamentos pessoais; 

5) Direito ao uso de imagem e voz; 

6) Non-compete. 

 Projeto de Lei 6.787-B de 2016, Art. 444, 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 e preponderância sobre os instrumentos 

coletivos, 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 da Previdência Social.” (R$11.062,62) 

 

 

  

 



Contrato Individual de Trabalho 

   

  Art. 468, CLT: “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.” 

 Hipossuficiência do empregado – princípio protetivo: 

1) Alteração sistema de comissões e salário fixo desde que mantenha a média remuneratória; 

2) Estabelecer quadro de carreira; 

3) Cessação do pagamento de adicional insalubridade, periculosidade e noturno – alteração para condições mais 

benéficas para a saúde do trabalhador; 

4) Reversão ao cargo anterior (cargo em comissão - projeto de lei acrescentou §2º: gratificação não se incorpora 

se houver reversão ao cargo); 

5) Transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento (artigo 469, §2º, CLT). 

  

 

 

  

 



Normas Coletivas 

 Constituição Federal: 

  Art. 8º, alínea VI: “é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho” 

 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; (...) 

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; 

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho.” 

 

 

 

 



Definição 

Art. 611, CLT: “Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou 

mais Sindicatos 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 empresas acordantes às respectivas 

relações de trabalho.” 

 



Projeto de Lei 6.787-B de 2016 

 

 Projeto de Lei 6.787-B de 2016, 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; 

 



Projeto de Lei 6.787-B de 2016 

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. 



Projeto de Lei 6.787-B de 2016 

§ 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.  

 



Projeto de Lei 6.787-B de 2016 

 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;  

 



Projeto de Lei 6.787-B de 2016 

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; 

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;  

 



Projeto de Lei 6.787-B de 2016 

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; 

 



Projeto de Lei 6.787-B de 2016 

XXIV – medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;  

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 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 (medidas contra discriminação mulher), 390 (carregamento peso mulher), 

392 (licença maternidade), 392-A (licença maternidade adotante), 394 (rescisão por prejuízo à gestação), 394-A (insalubridade 

gestante e lactante*), 395 (aborto), 396 (descansos amamentação) e 400 (berçário) desta Consolidação. 

 



Projeto de Lei 6.787-B de 2016 

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.” 

 

Art. 614: “(...) § 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.”  

 

Art. 620: “As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão 

sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.” 

 

  

 



Horas “In Itinere” 

Horas in itinere - CLT, Art. 58: 

“§ 2º - O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio 

de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso 

ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução 

§ 3º “Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou 

convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não 

servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza 

da remuneração.” 

 Súmula 90, TST: “O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o 

local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, e para o seu retorno é 

computável na jornada de trabalho.”  



Horas “In Itinere” 

Projeto de Lei 6.787-B de 2016: 

Art. 58, §2º - “O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação 

do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive 

o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à 

disposição do empregador.” 

Jurisprudência: 

“É válida norma coletiva por meio da qual categoria de trabalhadores transaciona o direito ao 

cômputo das horas in itinere na jornada diária de trabalho em troca da concessão de vantagens de 

natureza pecuniária e de outras utilidades.” (Recurso Extraordinário 895.759, 2a Turma do STF, 

Ministro Relator Teori Zavascki, julgado em 09/12/2016) 

 

 



Intervalo para descanso e refeição 

 CLT, Art. 71: “Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, é obrigatória a 

concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo 

acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas. 

§ 3º - O limite mínimo de 1 (uma) hora para repouso ou refeição poderá ser reduzido por ato do 

Ministro do Trabalho quando, ouvida a Secretaria de Segurança e Higiene do Trabalho, se verificar que o 

estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando 

os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.  

§ 4º - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo 

empregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de no 

mínimo 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.” 



Intervalo para descanso e refeição 

 Súmula 437, TST: “I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para 

repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do correspondente, e não apenas daquele suprimido, com 

acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da 

efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.  

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. 

III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, 

quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no 

cálculo de outras parcelas salariais. 

IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, 

obrigando o empregador a remunerar o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, na 

forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT.” 



Intervalo para descanso e refeição 

 Projeto de Lei 6.787-B de 2016, 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.” 



Intervalo para descanso e refeição 

JURISPRUDÊNCIA 

 

“A autonomia coletiva privada só encontra sentido como um avanço em relação à autonomia privada individual, na medida em que 

supere as limitações desta última. Vale dizer: a disposição de natureza coletiva vem sempre no sentido de aperfeiçoar uma disposição 

que, individualmente considerada, é irrenunciável, mas coletivamente, pode ser negociada, adequando setorialmente, por meio de 

negociação que coloca as partes em pé de igualdade. 

O caso em tela, portanto, não guarda relação com a natureza de ordem pública das disposições da Consolidação (o que resta duvidoso 

no caso do art. 71), mas sim com o direito, igualmente previsto na CLT, mas também na Constituição Federal, de prestigiar a 

negociação coletiva, etc. Aqui cabe o distinguishing, porque: a) o verbete sumular não contempla a possibilidade de estabelecimento de 

vantagens compensatórias da redução do intervalo; b) não há justificativa para o entendimento de que a regra do art. 71 da CLT é de 

ordem pública, face à existência, nesse mesmo artigo, de disposições que contradizem tal entendimento (cf. § 3º e § 5º); c) há 

contrapartida para a redução do intervalo, dada a redução das horas semanais para 40 (quarenta); d) a regra do inciso XXVI do art. 7º 

da Constituição Federal não se choca com a regra do inciso XXII do mesmo artigo, e possui hierarquia superior à disposição do art. 

71 da Consolidação; e) além de serem distintas as situações, o entendimento resta superado pelo posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal” (PROCESSO TRT/SP RO Nº 0001259-43.2015.5.02.0060, 14ª Turma, Desembargador Relator Davi Furtado 

Meirelles, julgado em 16/03/2017) 

 



Fracionamento de Férias 

   Fracionamento do período de férias – Art. 134, CLT:  

“As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) 

meses subsequentes à data em que o empregador tiver adquirido o direito. 

§ 1º - Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 (dois) períodos, um 

dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos.   

§ 2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de idade, 

as férias serão sempre concedidas de uma só vez.” 

 

 

 

http://aplicacoes8.trtsp.jus.br/sis/clt/index/ementas/subtitulo/008703105


Fracionamento de Férias 

 Projeto de Lei 6.787-B de 2016, Art. 134:  

§1º - “Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser 

usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze 

dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um. 

§2º - (Revogado) 

§3º - É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia 

de repouso semanal remunerado.” 

 



Fracionamento de Férias 

JURISPRUDÊNCIA 

“(...) FÉRIAS. FRACIONAMENTO. EMPREGADO COM MAIS DE 50 ANOS. NORMA COLETIVA. 

PEDIDO ESCRITO DO TRABALHADOR. (...) Por outro lado, fica afastada a alegada afronta ao art. 134, 

§ 2º, da CLT, pois no caso concreto a norma coletiva determinou que, em regra, fosse observada a legislação 

federal que prevê o não fracionamento das férias dos empregados com mais de 50 anos, prevendo a hipótese 

de fracionamento em dois períodos, nenhum inferior a 10 dias, somente se fosse de interesse dos 

trabalhadores, mediante requerimento por escrito. É dizer: no caso dos autos, não se depreende da norma 

coletiva intuito de retirar ou mitigar direito dos trabalhadores em prejuízo deles próprios, mas sim a intenção 

de flexibilizar o direito também no interesse dos próprios trabalhadores. Não se trata de renúncia a direito. 

Recurso de revista de que não se conhece.” (TST, RR - 205-32.2012.5.09.0002, Relatora Ministra: Kátia 

Magalhães Arruda, Data de Julgamento: 03/05/2017, 6ª Turma, Data de Publicação: DEJT 05/05/2017) 
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