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A reforma trabalhista trouxe, dentre outras, uma abertura maior para
negociações com os entes sindicais, além de mudanças na forma da
arrecadação financeira sindical. Após 4 anos da reforma, como os sindicatos
tem atuado frente a essa nova realidade? A palestra abordará questões como
o posicionamento dos sindicatos após 4 anos da reforma, a nova roupagem
dada às contribuições e até que ponto o negociado sobre o legislado e as
condutas adotadas pelos sindicatos têm sido analisados pelo Judiciário,
trazendo exemplos, bem como cuidados e precauções que devem ser
adotados pelas empresas



A Lei nº 13.467 foi
sancionada em 13 de julho
de 2017 pelo Presidente
Michel Temer.

Também conhecida como
Reforma Trabalhista, a Lei
passou a vigorar a partir
de 11 de novembro 2017.



CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS EMPREGADOS

Antes: A contribuição sindical dos empregados é obrigatória. O pagamento é feito no mês
de março, por meio do desconto que equivale a um dia de salário do trabalhador. Este
valor é repassado ao sindicato da categoria.

Depois: A contribuição sindical deixa de ser obrigatória e passa a ser opcional.



CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO



CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO

“Até a edição da lei nº 13.467/17, a contribuição sindical era verba devida por força de lei, com natureza jurídica
de tributo, não estando vinculada à negociação coletiva. In casu, o juízo "a quo" já deferiu o pedido,
salientando que a multa do art. 598 da CLT é administrativa, bem como que a multa do art. 600 do mesmo
diploma legal não se aplica a débitos reconhecidos judicialmente.

No que se refere às contribuições sindicais dos anos posteriores, é certo que a nova redação do art. 579, da
CLT, condiciona o desconto da contribuição sindical "à autorização prévia e expressa" do empregado, a qual,
logicamente, não pode ser suprida pela previsão em norma coletiva ou decisão em Assembleia Geral, sob
pena de violação do princípio da intangibilidade salarial e do direito individual de opção do trabalhador.

Por seu turno, tratando-se de contribuição de natureza privada, os descontos pertinentes à contribuição
assistencial devem alcançar somente os trabalhadores sindicalizados, sob pena de vulnerar o princípio da
liberdade sindical, conforme entendimento já sedimentado no âmbito da Corte Superior, consoante o
Precedente Normativo 119 e a Orientação Jurisprudencial nº 17, ambos da SDC, registrando-se que o autor não
comprovou que a ré possuísse empregados filiados, encargo que lhe competia.

Assim, é inviável a prevalência das cláusulas coletivas, porque importam em afronta ao art. 8º, inciso V, da CF.
Nesse sentido, aliás, a Tese Jurídica Prevalecente nº 10, deste Tribunal Regional: "Contribuição assistencial.
Trabalhador não sindicalizado. Desconto ilícito. (Res. TP nº 02/2016 - DOEletrônico 02/02/2016)

Sendo ilícito o desconto realizado em folha de pagamento a título de contribuição assistencial em relação ao
trabalhador não filiado ao sindicato, é devida a devolução pelo empregador.“ (Processo 1001349-

96.2019.5.02.0382)



CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO

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

- sem a prévia e expressa autorização do empregado, os sindicatos não podem
fazer qualquer cobrança, independentemente de ser ou não o empregado filiado ao
sindicato

-as assembleias (ainda que cumpridas todas as formalidades legais) não podem
substituir a vontade individual de cada empregado por total falta de previsão legal



CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO

Cobranças:

- judiciais (ação de cobrança);

- por notificações / e-mails

- através de outras negociações (PLR, Banco de Horas...)

- cobrança de valores por atos (cópias de convenções e/ou acordos coletivos)



CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO

Dados da Secretaria do Trabalho,
ligada ao Ministério da
Economia, mostram que, de
2017 para 2019, a arrecadação
dos sindicatos caiu 96%,
passando de R$ 2 bilhões para
R$ 88,2 milhões

2017 - pouco mais 
de R$ 2 bilhões.

2018 (queda de 
86%) - R$ 282,9 
milhões.

Até novembro
de 2019 - R$ 88,2
milhões



NEGOCIADO X LEGISLADO

NEGOCIAÇÕES

Antes: Convenções e acordos coletivos podem estabelecer condições de trabalho
diferentes das previstas na legislação desde que ofereça maiores vantagens ao trabalhador
do que previsto em lei.

Depois: Convenções e acordos coletivos poderão sobrepor à legislação. Sendo possível
negociar condições de trabalho diferente das previstas em lei, e não necessariamente
oferecendo vantagem ao trabalhador.



NEGOCIADO X LEGISLADO

NEGOCIAÇÕES

- direito fundamental dos trabalhadores previsto no artigo 7º, XXVI da Constituição 
Federal;

- a Reforma estabeleceu a regra geral com preferência sobre a legislação estatal, 
conforme caput do artigo 611-A da CLT e reconheceu, por outro lado, os direitos mínimos 
que não podem ser objeto de qualquer ato de disposição, nos termos do artigo 611-B da 
CLT.



NEGOCIADO X LEGISLADO
Convenção Coletiva Bancários

CLÁUSULA 11 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
(...)
Parágrafo primeiro - Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado
na exceção prevista no § 2º do art. 224 da CLT, estando este recebendo ou tendo já
recebido a gratificação de função, que é a contrapartida ao trabalho prestado além da 6ª
(sexta) hora diária, de modo que a jornada somente é considerada extraordinária após a 8ª
(oitava) hora trabalhada, o valor devido relativo às horas extras e reflexos será
integralmente deduzido/compensado, com o valor da gratificação de função e reflexos
pagos ao empregado. A dedução/compensação prevista neste parágrafo será aplicável às
ações ajuizadas a partir de 1º.12.2018.
Parágrafo segundo - A dedução/compensação prevista no parágrafo acima deverá
observar os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) será limitada aos meses de competência em que foram deferidas as horas extras e nos
quais tenha havido o pagamento da gratificação prevista nesta cláusula; e
b) o valor a ser deduzido/compensado não poderá ser superior ao auferido pelo
empregado, limitado aos percentuais de 55% (cinquenta e cinco por cento) e 50%
(cinquenta por cento), mencionados no caput, de modo que não pode haver saldo
negativo.



NEGOCIADO X LEGISLADO
Convenção Coletiva Bancários

PROCESSO nº 1000291-91.2019.5.02.0080 (ROT) RECURSO ORDINÁRIO RECORRENTE: BANCO SANTANDER

(BRASIL) S.A. RECORRIDO: DANIEL VALDEVINO DA SILVA ORIGEM: 80ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO-SP

RELATORA: JANE GRANZOTO TORRES DA SILVA RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO RECLAMADO.

EMPREGADO BANCÁRIO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. ENQUADRAMENTO. ABATIMENTO. A

convenção coletiva de trabalho preceitua que a gratificação de função recebida pelo empregado deverá ser

deduzida das horas extras deferidas por alteração do enquadramento da função de confiança bancária nas

reclamações trabalhistas ajuizadas a partir de 1º/12/2018, consoante se depreende da cláusula 11ª, § 1º, da CCT

2018/2020. Logo, inclusive para as horas extras prestadas antes da citada data, desde que dentro do período de

vigência da norma coletiva, a gratificação recebida pelo autor deverá ser abatida da condenação, considerando

que a presente ação foi distribuída em 12/03/2019, ante os termos do art. 7º, XXVI, da Carta Magna. Todavia, a

pretensão do reclamado no sentido de retroagir a previsão da norma coletiva e atingir o período contratual

anterior à vigência do instrumento coletivo encontra óbice no art. 614, § 3º, da CLT. Recurso ordinário provido

em parte.



NEGOCIADO X LEGISLADO
Convenção Coletiva Propagandistas Farmacêuticos

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – JORNADA DE TRABALHO/COMPENSAÇÕES

27.1. A categoria não está sujeita ao controle de jornada, nos termos do inciso “I”, artigo 62,
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 27.2. A jornada de trabalho não poderá exceder
ao disposto no inciso “XIII”, do artigo 7°, da Constituição Federal de 1988. 27.3. Na hipótese
de haver necessidade excepcional de viagens a trabalho, eventos médicos e/ou jantares
profissionais que extrapolem a carga horária acima mencionada, as Empresas deverão
compensar as horas efetivamente trabalhadas como descanso. 27.4. A compensação
deverá ser realizada em até 180 (cento e oitenta) dias subsequentes à ocorrência da
atividade. 27.5. Fica estabelecida entre as partes que entre os dias 21 e 31 de dezembro, a
Segunda e Terça-feira de carnaval, não serão compensados os dias correspondentes às
viagens e congressos. 27.6. As Empresas poderão, mediante acordo entre as partes,
estabelecer outras formas de compensação. 27.7. Conforme disposto na cláusula “17.4.3” do
referido Instrumento Coletivo, a utilização de equipamentos eletrônicos/telemáticos, não
configura qualquer tipo de controle de jornada de trabalho ou supervisão, especialmente
para fins de apuração de trabalho extraordinário.
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Convenção Coletiva Propagandistas Farmacêuticos
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NEGOCIADO X LEGISLADO
Convenção Coletiva Propagandistas Farmacêuticos

“A partir dos depoimentos das quatro testemunhas ouvidas, concluo que o reclamante
tinha roteiro determinado a seguir, número de visitas preestabelecido e portava Ipad com
GPS no qual a reclamada tinha acesso à sua localização, o que evidencia inegável
possibilidade de o empregador controlar a duração de sua jornada de trabalho.

Finalmente, registro que o procurador da reclamada invocou da tribuna virtual a
prevalência do negociado x legislado, o que, no seu entendimento, é determinante da
suspensão do julgamento em razão de recente decisão do Min. Gilmar Mendes em
processo que tramita no STF sobre essa matéria.

Ocorre que quanto à previsão mais restrita presente nas normas coletivas firmadas no
Estado do Rio Grande do Sul, a exemplo da cláusula 23ª (fl.74), não cabe à reclamada
invocá-la tardiamente, pois em sua defesa negou expressamente a sua aplicação ao
contrato de trabalho em exame.

Pelo exposto, havendo a possibilidade de controle da jornada de trabalho do empregado,
como demonstrado no presente caso, não há falar na concretização do suporte fático do
artigo 62, inciso I, da CLT, razão pela qual merece reforma a decisão recorrida” (Processo
0021649-21.2018.5.04.0014).



NEGOCIADO X LEGISLADO

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. A norma
impugnada encontra-se fixada em instrumento normativo que vigorou pelo período de 1/1/2018
a 31/12/2018, portanto, já na vigência da Lei nº 13.467/2017. Efetivamente, a autonomia coletiva
dos sindicatos, assegurada pela Carta Magna, abrange a elaboração de normas de natureza
coletiva, atinentes às condições aplicadas no âmbito das relações bilaterais de trabalho. No caso,
a primeira questão que deve ser examinada nesta ação anulatória é se a matéria objeto da
cláusula tem natureza coletiva. Observa-se que, ao excluir diversas funções do cômputo na base
de cálculo da cota prevista no artigo 93 da lei nº 8.213/91 e artigo 141 do Decreto nº 3.048/99, a
norma impugnada trata de matéria que envolve interesse difuso (direito indivisível em que são
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato), no caso, interesse das
pessoas com deficiência. Ou seja, a regra ora atacada transpassa o interesse coletivo das
categorias representadas, para alcançar e regular direito difuso, tratando-se, inclusive, de
matéria de ordem e de políticas públicas, e, por isso, não é passível de regulação pela via da
negociação coletiva. Há, portanto, flagrante violação do art. 611 da CLT, que autoriza a pactuação
de instrumento normativo autônomo (convenção coletiva de trabalho) entre dois ou mais
sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais, a fim de fixar condições de
trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de
trabalho”. (ROT-1001078-69.2019.5.02.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Relatora
Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 20/05/2021).



NEGOCIADO X LEGISLADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO AUTOR. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TUTELA INIBITÓRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER “D”. 1. Nos termos do
item VI da Súmula nº 85 do TST, que disciplinava a questão por ocasião da ocorrência dos
fatos correlatos aos autos e do ajuizamento desta ação civil pública, “Não é válido acordo
de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma
coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente, na
forma do art. 60 da CLT”. 2. Ocorre que o artigo 611-A, XIII, da CLT, incluído pela Lei nº
13.467/2017 (Reforma Trabalhista), que entrou em vigor em 11/11/2017, passou a prever
expressamente que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência
sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre prorrogação de jornada em ambientes
insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. 3.
Assim, efetivamente não prospera a concessão da tutela inibitória postulada no item “d” da
petição inicial (“Abster-se de prorrogar a jornada de trabalho em atividades insalubres sem
a licença prévia das autoridades competentes”), com efeitos meramente prospectivos, para
o futuro, sob pena de imposição de obrigação futura que não possui respaldo legal, em
ofensa ao princípio da legalidade insculpido no artigo 5º, II, da CF” (Processo TST-RRAg-
1305-70.2017.5.09.0091)



NEGOCIADO X LEGISLADO
Julgamento STF

Tramita perante o Supremo Tribunal Federal (STF) o ARE 1.121.633, que discute a
flexibilização de direitos trabalhistas por meio de acordos e convenções coletivas.

“validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista 
não assegurado constitucionalmente” (tema de repercussão geral)

- desde julho de 2019, todas as ações que tratam do tema estão suspensas no
Judiciário, por determinação do ministro Gilmar Mendes

- jurisprudência do STF, observa-se uma tendência de se reconhecer a prevalência
das normas coletivas negociadas em face da legislação trabalhista

- o relator, ministro Gilmar Mendes, já depositou seu voto, concluindo pela
prevalência do negociado sobre o legislado, resguardados os direitos absolutamente
indisponíveis, constitucionalmente assegurados.
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