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Resumo: O direito do trabalho possui como princípio de maior 

relevância o da proteção, impondo que o direito do trabalho deve 

proteger o trabalhador, parte hipossuficiente na relação empre-

gatícia, além de objetivar impor a igualdade socioeconômica e 

de poder entre os sujeitos. E, além de pautar-se no princípio da 

proteção, o direito do trabalho apoia-se também no princípio da 

indisponibilidade dos direitos trabalhistas, em que não se per-

mite ao trabalhador renunciar ou transacionar os seus direitos de 

indisponibilidade absoluta. Contudo, as relações de trabalho 

vêm passando por diversas modificações em virtude das crises 

socioeconômicas, causando modificações relevantes nas normas 

trabalhistas. Nesse contexto, pretende-se tecer breves considera-

ções acerca das mudanças abrangidas pela Lei 13.467 de 2017, 

conhecida como Reforma Trabalhista, que alterou a Consolida-

ção das Leis Trabalhistas (CLT), Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943, mais especificamente no que refere à propositura 

de prevalência do negociado sobre o legislado, com previsão nos 
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artigos 611-A e 611-B, o qual possibilita a flexibilização de di-

reitos trabalhistas por meio da negociação coletiva e o artigo 59-

A que, permitiu a extensão da jornada de trabalho diária para 

doze horas a qualquer categoria profissional, mediante acordo 

individual escrito, convenção ou acordo coletivo. O método uti-

lizado para desenvolvimento da pesquisa foi o dedutivo, com 

base em técnicas de coleta de dados bibliográficos, documental, 

via internet, entre outras.  

 

Palavra-Chave: princípio da proteção; indisponibilidade de di-

reitos; poder de direção; negociação coletiva; flexibilização; re-

forma trabalhista.  

 

Abstract: The labor law has as a principle of greater importance 

the protection, imposing that labor law should protect the 

worker, a part that is hypersufficient in the employment relation-

ship, besides objecting to impose socioeconomic and power 

equality among the subjects. And, in addition to being based on 

the principle of protection, labor law also relies on the principle 

of the unavailability of labor rights, in which the worker is not 

allowed to waive or transact his rights of absolute unavailability. 

However, labor relations have undergone several changes due to 

socioeconomic crises, causing significant changes in labor 

standards. In this context, it is intended to make brief considera-

tions about the changes covered by Law 13.467 of 2017, known 

as Labor Reform, which amended the Consolidation of Labor 

Laws (CLT), Decree-Law No. 5,452, of May 1, 1943, more spe-

cifically with regard to the proposition of the prevalence of the 

negotiated over the legislated, provided for in articles 611-A and 

611-B, which allows flexibilization of labor rights through col-

lective bargaining and Article 59-A, which allowed the exten-

sion of the daily working day for twelve hours to any profes-

sional category, by individual written agreement, collective 

agreement or agreement. The method used for the development 
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of the research was the deductive, based on techniques of col-

lection of bibliographical data, documentary, via the internet, 

among others. 

 

Keywords: protection principle; unavailability of rights; power 

steering; collective bargaining; flexibility; reform. 

 

INTRODUÇÃO:  

 

 sociedade moderna é marcada por diversas trans-

formações, tanto econômica, quanto social, e ou-

tras, que, consequentemente, causaram várias mo-

dificações no ordenamento jurídico brasileiro, e 

no direito do trabalho não poderia ser diferente, 

inclusive é um dos ramos do direito com maior registro de mo-

vimentos sociais históricos.    

Um dos movimentos sociais de maior relevância para a 

esfera trabalhista se deu após a Revolução Industrial, momento 

de grande desigualdade social, em que os obreiros lutavam por 

melhores condições de trabalho frente ao poder econômico dos 

donos dos meios de produção, uma vez que não gozavam de 

qualquer proteção jurídica.  

Assim, tendo a relação de emprego um registro de dis-

crepância de poder entre as partes em conflito, viu-se a necessi-

dade de uma intervenção Estatal para garantir a dignidade do 

obreiro, e, desta forma, o direito do trabalho ganhou caráter pro-

tetor visando a igualdade nas relações trabalhistas e a garantia 

do respeito aos direitos fundamentais do trabalhador.  

Para tanto, o princípio de maior relevância no direito do 

trabalho é o da proteção, e considerando o seu papel de atuação, 

se faz necessário uma reflexão sobre as mudanças na Consolida-

ção das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, realizadas pela Reforma Traba-

lhista, regulamentada pela Lei n. 13.467/2017, principalmente 
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no que tange a alguns aspectos como a prevalência da autonomia 

da vontade, em que prevalece o acordo ou convenção coletiva 

sobre o legislado, possibilitando a flexibilização de direitos tra-

balhistas.  

Nessa toada, será abordado num primeiro momento o 

princípio da proteção e da indisponibilidade dos direitos traba-

lhistas, traçando seus fundamentos e significado. Num segundo 

momento tratou-se do poder de direção do empregador, no que 

tange ao seu conceito e dimensões e quais os limites para seu 

exercício.  

E por fim, versou-se sobre as mudanças promovidas pela 

reforma trabalhista no que se refere a prevalência do negociado 

sobre o legislado, com ênfase na flexibilização dos direitos la-

borais por meio da negociação coletiva e individual e quais se-

riam os limites e critérios para a aplicação da prevalência da au-

tonomia da vontade nas relações trabalhistas.  

  Em suma, o estudo acentua as mudanças promovidas 

pela reforma trabalhista, principalmente quanto aos artigos 59-

A, 611-A e 611-B da Lei 13.467 de 2017 e quais são os limites 

impostos a negociação individual ou coletiva do contrato de tra-

balho.  

Mediante as questões traçadas, propõe-se a utilizar o mé-

todo dedutivo e técnicas de coleta bibliográficas, documental, 

via internet, entre outras. 

 

1. O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AO TRABALHADOR E A 

INDISPONIBILIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS 

 

Dentre os princípios basilares do direito do trabalho, 

tem-se o da proteção ao trabalhador, sendo este reconhecido 

como “o princípio dos princípios” no direito do trabalho, con-

tudo, não existe hierarquia entre eles, mas sem dúvidas o da pro-

teção representa o de maior importância no direito laboral. 

 O princípio da proteção surgiu com o escopo de conferir 
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ao trabalhador, considerado o polo mais fraco da relação laboral, 

isto é, parte hipossuficiente, uma superioridade jurídica, lhe ga-

rantindo direitos mínimos a fim de equilibrar a relação entre em-

pregado e empregador, uma vez que em comparação a este, o 

obreiro está em desvantagem de poder socioeconômico (DEL-

GADO, 2011, p. 192 e 193).  

Diga-se que tal princípio desdobra-se em três, quais se-

jam, in dubio pro operário; aplicação da norma mais favorável 

ao trabalhador; aplicação da condição mais benéfica ao trabalha-

dor. Nas palavras de Martins (2011, p.69): “Na dúvida, deve-se 

aplicar a regra mais favorável ao trabalhador ao se analisar um 

preceito que encerra regra trabalhista, o in dubio pro operário”.  

Segundo Martins (2011, p.69) a regra da norma mais fa-

vorável está implícita no artigo sétimo da Constituição Federal 

de 1.988 (CF-88) quando estabelece direitos mínimos ao traba-

lhador a fim de melhorar as condições de trabalho.  

Neste sentido, vale transcrever a lição de Martins (2011, 

p. 69 e 70):  
A aplicação da norma mais favorável pode ser dividida de três 

maneiras: (a) a elaboração da norma mais favorável, em que as 

novas leis devem dispor de maneira mais benéfica ao trabalha-

dor. Com isso se quer dizer que as novas leis devem tratar de 

criar as regras visando à melhoria da condição social do traba-

lhador; (b) a hierarquia das normas jurídicas; havendo várias 

normas a serem aplicadas numa escala hierárquica, deve-se ob-
servar a que mais favorável ao trabalhador.  [...] (c) a interpre-

tação da norma mais favorável: da mesma forma, havendo vá-

rias normas a observar, deve-se aplicar a regra mais benéfica 

ao trabalhador. 

O terceiro, da condição mais benéfica ao trabalhador, 

está atrelado a Teoria do Direito Adquirido, prevista no artigo 

quinto, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988, uma vez 

que estipula que havendo divergência entre dispositivos contra-

tuais deve prevalecer o mais favorável ao empregado (DEL-

GADO, 2011, p. 196).  

O caráter protecionista do direito do trabalho em relação 
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ao empregado se dá porque foram muitos anos de luta para al-

cançar a proteção do trabalhador hipossuficiente, ressaltando 

que o direito do trabalho surgiu num momento de extrema desi-

gualdade social, principalmente em decorrência da Revolução 

Industrial, momento em que o Estado era tido como não inter-

vencionista, mas a ausência de regras regulamentadores das re-

lações de trabalho fez crescer a desigualdade econômica e social, 

dando causa a reinvindicações sociais, razão pela qual se tornou 

necessária a intervenção estatal imperativa. Neste contexto, 

Tasca e Bezerra (2014, p. 1):  
Com efeito, a evolução histórica do Direito demonstra que a 

luta travada pela classe trabalhadora em busca de proteção por 

parte do Estado deu ensejo ao princípio da indisponibilidade, 

garantia que permanece hodiernamente com a finalidade de as-

segurar os direitos já conquistados. 

Assim, é evidente que as primeiras formas de proteção 

trabalhista se deram por meio de intervenção estatal, sendo vá-

rios Estados incentivados a estabelecerem em suas Constituições 

direitos fundamentais de segunda dimensão, ditos como direitos 

sociais, onde inclui-se os direitos trabalhistas (Tasca e Be-

zerra,2014, p. 2).  

No que tange aos direitos sociais de segunda dimensão 

vale registrar os dizeres de Sarlet (2012, p. 48):  
A utilização da expressão “social” encontra justificativa, entre 

outros aspectos que não nos cabe aprofundar neste momento, 
na circunstância de que os direitos da segunda dimensão po-

dem ser considerados uma densificação do princípio da justiça 

social, além de corresponderem à reinvindicações das classes 

menos favorecidas, de modo especial da classe operária, a tí-

tulo de compensação, em virtude da extrema desigualdade que 

caracteriza (e, de certa forma, ainda caracteriza) as relações 

com a classe empregadora, notadamente detentora de um maior 

ou menor grau de poder econômico.  

É preciso mencionar que os direitos fundamentais encon-

tram sentido no princípio da dignidade da pessoa humana, visto 

que este exerce o papel de unificar todos os direitos fundamen-

tais, servindo de norte para a aplicação e interpretação destes 
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(SARLET, 2012, p. 95). 

Na Constituição Federal Brasileira, de 1988, os direitos 

fundamentais sociais estão expressos no artigo sétimo, caput, e 

seus incisos, e pode-se dizer que trazem consigo o significado e 

conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana. Nas pa-

lavras de Sarlet (2012, p. 96):  
A Constituição Federal de 1988 foi a primeira na história do 

Constitucionalismo pátrio a prever um título destinado aos 

princípios fundamentais, situado – em homenagem ao especial 

significado e função destes – na parte inaugural do texto, logo 

após o preâmbulo e antes dos direitos fundamentais. Mediante 

tal expediente, o Constituinte deixou transparecer de forma 

clara e inequívoca a sua intenção de outorgar aos princípios 

fundamentais a qualidade de normas embasadoras e informati-
vas de toda a ordem constitucional, inclusive dos direitos fun-

damentais, que também integram aquilo que se pode chamar 

de núcleo essencial da Constituição material.  

Em suma, diante dos movimentos sociais e históricos por 

melhorias das condições de trabalho, o Estado exerceu um com-

portamento ativista na promoção de direitos mínimos, visando 

garantir direitos fundamentais aos trabalhadores, isto é, assegu-

rando condições dignas de trabalho, por tudo isso que os direitos 

fundamentais e o princípio da dignidade da pessoa humana são 

elementos fundamentais de um Estado Democrático de Direito.  

Assim, a legislação trabalhista também visando a igual-

dade nas relações trabalhistas e a garantia do respeito aos direi-

tos fundamentais do trabalhador, inseriu como princípio norte do 

direito do trabalho, o da proteção, bem como o da indisponibili-

dade dos direitos (TASCA E BEZERRA,2014, p. 2).   

O princípio da indisponibilidade dos direitos também 

chamado de princípio da irrenunciabilidade de direitos ou prin-

cípio da inderrogabilidade está exaltado no artigo 9.º da Conso-

lidação das Leis do Trabalho (CLT), vejamos: “Art. 9º - Serão 

nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de des-

virtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na 

presente Consolidação” (BRASIL, 1943). 
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O objetivo do referido princípio é proteger o trabalhador 

frente a uma coação do empregador para renunciar aos seus di-

reitos, por exemplo, tornando sem validade o ato de renúncia. 

Desta forma, em regra, os direitos trabalhistas são irrenunciá-

veis, e se tal ato ocorrer, não terá qualquer validade, porém, tal 

princípio não é absoluto, visto que existem direitos que são dis-

poníveis e podem ser objeto de renúncia desde que não cause 

prejuízo ao empregado ou haja autorização constitucional ou le-

gal, como a redução de salário por convenção ou acordo coletivo 

(MARTINS, 2011, p.70 e 71).  

 Compreende-se, portanto, que o princípio da indisponi-

bilidade dos direitos não é absoluto, permitindo que haja direitos 

de indisponibilidade relativa, isto é, possibilita a flexibilização 

de certas normas trabalhistas em casos de necessidade, adap-

tando as regras à realidade dos fatos com acontecimentos globais 

(COSTA; RAZABONI JUNIOR, 2016, p. 380).  

É certo que os direitos trabalhistas foram conquistados 

com muita luta, havendo necessidade da proteção dos trabalha-

dores, e o instrumento de flexibilização das normas deve ser uti-

lizado quando os interesses do empregado e empregador forem 

concretos, como por exemplo a diminuição de certos direitos do 

trabalhador em favor da sua manutenção no emprego, não po-

dendo somente o lado hipossuficiente abrir mão de seus direitos 

sem qualquer fundamentação (COSTA; RAZABONI JUNIOR, 

2016, p. 381). 

Há entendimento de que a flexibilização das normas tra-

balhistas sejam um retrocesso histórico, uma vez que diminuiria 

direitos fundamentais conquistados pelos trabalhadores 

(COSTA; RAZABONI JUNIOR, 2016, p. 381 e 382). 

Cumpre salientar, que conforme exposto acima o princí-

pio da proteção é norteador de toda a legislação trabalhista, ser-

vindo também como limitador para o fenômeno flexibilização 

das normas, significando que jamais poderá os direitos funda-

mentais do trabalhador serem violados, o prejudicando 
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(COSTA; RAZABONI JUNIOR, 2016, p. 383 e 384).  

Desta forma, considerando o papel de atuação do princí-

pio da proteção se faz necessário uma reflexão sobre as mudan-

ças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, realizadas pela Re-

forma Trabalhista, regulamentada pela Lei n. 13.467/2017, prin-

cipalmente no que tange a alguns aspectos como a prevalência 

da autonomia da vontade, prevalecendo o acordo ou convenção 

coletiva sobre o legislado; flexibilização da jornada de trabalho, 

aspectos que afetam o princípio da proteção, bem como causam 

reflexos na saúde pública e na ordem econômica.   

 

2. O LIMITES DO PODER DIRETIVO DO EMPREGADOR  

 

A relação de emprego é formada por um contrato ex-

presso ou tácito, que segue as normas trabalhistas, e é formado 

por dois polos, em que de um lado está o empregador e do outro 

o empregado, o primeiro está definido no artigo segundo da CLT  

como “empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assu-

mindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e di-

rige a prestação pessoal de serviço”, enquanto o empregado está 

definido no artigo terceiro da CLT como “toda pessoa física que 

prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 

dependência deste e mediante salário” (BRASIL, 1.943).  

De acordo com os conceitos dispostos nos artigos se-

gundo e terceiro da CLT, é essencial que cinco elementos este-

jam presentes num contrato de trabalho para que uma relação 

entre tomador de serviços e trabalhador seja considerada uma 

relação de emprego, sendo elas a prestação de serviços por uma 

pessoa física; com pessoalidade; onerosidade; não eventualidade 

e sob subordinação ao tomador (DELGADO, 2011, p. 279).  

Dentre estes elementos um deles é considerado o mais 

relevante, a subordinação, pois trata-se do componente que ex-

plicita a maior distinção entre relação de emprego e relação de 
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trabalho, eis que a subordinação traduz a ideia de dependência 

ou obediência no que se refere a hierarquia de posicionamento. 

Nas palavras de Delgado (2011, p.291) consiste “na situação ju-

rídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado 

compromete-se a acolher o poder de direção empresarial no 

modo de realização de sua prestação de serviços”.  

A subordinação possui como natureza um fenômeno ju-

rídico, decorrente do contrato firmado entre empregador e em-

pregado, em que o trabalhador concorda com o direcionamento 

dado pelo tomador de serviços quanto a realização do trabalho, 

assim, é reflexo do poder de direção empresarial (DELGADO, 

2011, p. 292).  

O poder de direção da atividade econômica pelo empre-

gador é uma forma de direcionar as atividades do empregado 

conforme as finalidades da empresa, contudo, não se trata de um 

direito absoluto, isto é, não é ilimitado, pois o empregado não é 

obrigado a cumprir ordens ilegais e os limites do poder de dire-

ção estão na própria Constituição Federal, na lei, na norma co-

letiva, na boa-fé, no exercício regular do direito, e caso o negó-

cio jurídico seja irregular será ilícito conforme artigo 188, inciso 

I do Código Civil (MARTINS, 2011, p. 216).  

O poder de direção desdobra-se em algumas dimensões, 

sendo elas o poder de organização, poder de controle e poder 

disciplinar, o primeiro traduz-se no direito do empregador de or-

ganizar seu empreendimento, estabelecendo como as atividades 

serão desenvolvidas, a quantidade de funcionários, local e horá-

rio de trabalho, entre outros (MARTINS, 2011, p. 217).  

Ainda no poder de organização, está a faculdade do em-

pregador de regulamentar o trabalho, elaborando o regulamento 

da empresa, ou seja, as regras internas de seu negócio, estabele-

cendo direitos e obrigações aos seus funcionários, contudo, deve 

respeitar os preceitos legais de proteção ao trabalhador (LON-

GHI; OLIVO, 2018, p. 147).  

Nesse interim, em virtude dos princípios da norma mais 
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favorável e da Inalterabilidade Contratual Lesiva do direito do 

trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho criou uma súmula vi-

sando proteger o trabalhador contra regulamentos que desrespei-

tem os direitos dos trabalhadores, assim, vale transcrever refe-

rida súmula:  
Súmula nº 51 do TST 

NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO 
PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT (incor-

porada a Orientação Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 

129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem van-

tagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores 

admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. (ex-

Súmula nº 51 - RA 41/1973, DJ 14.06.1973) 

II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, 

a opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de re-

núncia às regras do sistema do outro. (ex-OJ nº 163 da SBDI-

1  - inserida em 26.03.1999) (BRASÍLIA, 2005)  

Em relação ao poder de controle, este se refere ao poder 

fiscalizatório das atividades de seus empregados, podendo o em-

pregador realizar revistas ao final do expediente para resguardar 

o patrimônio da empresa, desde que a revista não seja realizada 

de modo vexatório ou abusiva (MARTINS, 2011, p. 217).  

Além disso, o trabalhador não pode ter sua intimidade 

violada ao ser revistado conforme assegura o artigo quinto, inc. 

X, da CF-88, bem como ninguém deve ser submetido a trata-

mento desumano ou degradante, conforme art. quinto, inc. III, 

da CF-88. Desta forma, o empregador deve se atentar para não 

realizar um controle que exponha os dados pessoais do trabalha-

dor ou o exponha a humilhação, tendo em vista que dos princí-

pios basilares da República Federativa do Brasil é a dignidade 

da pessoa humana (MARTINS, 2011, p.217).  

Por fim, o poder disciplinar, que é a possibilidade de o 

empregador estabelecer sanções ao empregado caso ele descum-

pra alguma obrigação estabelecida no contrato de trabalho, e 

existem quatro teorias que fundamentam o poder disciplinar, a 

negativista; civilista; penalista e administrativa (MARTINS, 



_582________RJLB, Ano 7 (2021), nº 3 

 

 

2011, p. 218).  

De acordo com a teoria negativista o empregador não 

pode punir o empregado, uma vez que não possuir o direito de 

punir, o qual pertence ao Estado, já teoria civilista entende que 

as sanções estariam previstas no contrato de trabalho e equipa-

ram-se a sanções civis, objetivando impor ordem e disciplina no 

ambiente de trabalho (MARTINS, 2018, p. 2108).  

Enquanto a teoria penalista compreende dizer que as pe-

nas possuem a mesma finalidade, que é estabelecer a ordem so-

cial, mas a pena disciplinar está restrita apenas aos empregados 

e no âmbito da empresa e por último temos a teoria administra-

tiva que entende que o poder disciplinar advém do poder de di-

reção, ou seja, decorre do próprio ato do empregador de admi-

nistrar a empresa de modo que ela funcione adequadamente, 

considerando a empresa como uma instituição, que pode estabe-

lecer sanções administrativas ao empregado, a fim de manter a 

ordem e a disciplina (MARTINS, 2011, p. 219).  

Nas palavras de Martins (2011, p. 219), o poder diretivo:  
Não deixa de ser, portanto, o poder disciplinar um comple-

mento do poder de direção, do poder de o empregador determi-

nar ordens na empresa, que se não cumpridas, podem gerar pe-

nalidades ao empregado, que deve ater-se à disciplina e res-

peito a seu patrão, por estar sujeito a ordens de serviço, que 

devem ser cumpridas, salvo se ilegais ou imorais. Logo, o em-

pregador pode estabelecer penalidades a seus empregados.  

Contudo, o exercício do poder de punição do empregador 

deve ser realizado sob a ótica da boa-fé, pois possui o caráter 

pedagógico, mostrando ao trabalhador que sua conduta está er-

rada e não deve ser cometida novamente, e caso o poder de pu-

nição seja cometido em desconformidade com suas finalidades 

incorrerá em excesso ou abuso de poder (MARTINS, 2011, p. 

219).    

Por tudo isso, é certo dizer que o empregador pode exer-

cer seu poder diretivo desde que respeite os princípios e limites 

constitucionais, sempre respeitando os direitos fundamentais 

dos trabalhadores. 
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3. FLEXIBILIZAÇÃO DO TRABALHO: PREVALÊNCIA DO 

NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO NA REFORMA TRA-

BALHISTA (LEI 13.467 DE 2017). 

 

O direito do trabalho surgiu como uma reação dos traba-

lhadores frente ao poderio econômico dos donos dos meios de 

produção e a ausência de proteção jurídica nas relações de em-

prego, fatores que fizeram os obreiros notarem que cada um iso-

ladamente não detinha força face o capital dos empregadores e 

por isso deveriam se unir em busca de instrumentos de proteção 

e melhores condições de trabalho (OLIVEIRA, 2016, p. 97). 

Nessa vereda, a classe trabalhadora se uniu para buscar 

garantias não somente individuais, mas de um todo, isto é, cole-

tiva, sucedendo-se com a finalidade de estabelecer a igualdade 

entre os sujeitos da relação de emprego, razão pela qual o direito 

do trabalho inseriu como princípio de maior relevância o da pro-

teção, que, tem por finalidade conferir ao trabalhador superiori-

dade jurídica e equilibrar a relação de emprego garantindo a 

igualdade material (OLIVEIRA, 2016, p. 98).  

Para Oliveira (2016, p.98-99) a igualdade material é al-

cançada somente quando há a participação de todos os interes-

sados na elaboração das normas que regulamentará o contrato de 

trabalho, observando sempre aquele mínimo necessário sem o 

qual se põe em risco a dignidade do trabalhador.  

A Constituição Federal de 1988 instituiu diversos direi-

tos trabalhistas, tanto individuais quanto coletivos. No âmbito da 

proteção coletiva do trabalhador, o artigo oitavo, inciso primeiro 

da Carta Magna previu o princípio da liberdade sindical, em que 

se vedou ao Poder Público a interferência na organização sindi-

cal. Estabeleceu, ainda, que aos sindicatos cabe a defesa, seja 

individual ou coletiva, da categoria profissional que representa, 

conferindo-lhe o poder de atuar em igualdade de poder com o 

empregador (PEREIRA; REGIS, 2017, p. 32).  
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A par disso, houve o reconhecimento dos acordos e con-

venções coletivas de trabalho, o art. 7°, inciso XXVI, da Cons-

tituição Federal dispõe que “são direitos dos trabalhadores urba-

nos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condi-

ção social: XXVI – reconhecimento das convenções e acordos 

coletivos de trabalho” (BRASIL, 1.988).  

Assim, é possível perceber que a CF-88 concedeu às ne-

gociações coletivas força de lei, de modo que a vontade dos en-

volvidos na relação é que define as condições de trabalho, sem 

intervenção de terceiro. 

Segundo Oliveira (2016, p. 99) a negociação coletiva 

apresenta-se como: 
[...] um procedimento levado a efeito pelos atores sociais da 

relação de emprego no intuito de discutirem seus interesses e 

encontrar um meio de composição para seus litígios, através do 

qual pactuam normas não estatais que irão ser aplicadas ao am-

biente de trabalho dos sujeitos envolvidos de forma mais con-

sentânea à sua realidade laborativa. 

Diante disso, é possível dizer que o reconhecimento do 

direito as negociações coletivas conferiram maior igualdade aos 

trabalhadores nas relações de emprego, possibilitando a compo-

sição das normas que regem o contrato de trabalho de maneira 

mais justa, a fim de garantir melhores condições de trabalho  

Mas, por outro lado, a própria Constituição Federal esta-

beleceu a possibilidade de flexibilização das normas trabalhistas 

por meio da negociação coletiva, como podemos ver no artigo 

sétimo, incisos VI, XIII e XIV, onde estipula em um destes in-

cisos, por exemplo, a irredutibilidade do salário, salvo disposto 

em acordo ou convenção coletiva de trabalho (PEREIRA; RE-

GIS, 2017, p.32).  

A flexibilização do trabalho é consequência da evolução 

social e outros fatores como crises econômicas, globalização e 

desemprego, tornando-se uma solução ao passo que, por um 

lado, garante o emprego, e por outro, a manutenção da empresa 

(TASCA; BEZERRA, 2014, p. 4).  
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A Lei 13.467 de 2.017, conhecida como a reforma traba-

lhista realizou profundas mudanças na Consolidação das Leis 

Trabalhista e dentre as principais está a possibilidade de preva-

lência do negociado sobre o legislado.  

O art. 611-A é o responsável por elencar as hipóteses em 

que o negociado prevalecerá sobre o legislado, vejamos:  
Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de tra-

balho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispu-

serem 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 con-

dição pessoal do empregado, bem como identificação dos car-

gos 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 intermi-

tente;   

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas per-

cebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho indi-
vidual;   

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, eventual-

mente 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 
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trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um ví-

cio 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 igual-

mente anulada, sem repetição do indébito.   

§ 5o  Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de 

acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litiscon-

sortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha 

como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. 

(BRASIL, 2017)  

Cumpre dizer que o artigo em questão possibilita uma 

maior flexibilização dos direitos trabalhistas por meio da nego-

ciação coletiva, podendo ser negociado pontos relevantes do 

contrato de trabalho, bem como inseriu o princípio da interven-

ção mínima do Estado na autonomia da vontade coletiva, permi-

tindo que as negociações coletivas se sobreponham a lei nas hi-

póteses elencadas no citado artigo.   

Outro ponto da reforma trabalhista que deu destaque a 

prevalência do negociado sobre o legislado foi o artigo oitavo da 

lei 13.467 de 2017, conforme redação que segue:  
Art. 8º [...] 

§ 3o No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a con-

formidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, res-
peitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de ja-

neiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo prin-

cípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. 

[...] (BRASIL, 2017).  

Assim, vê-se mais uma vez a inserção do princípio da 

intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, vez que 

diante da análise de acordos ou convenções coletivas o juízo do 

trabalho deve pautar-se no citado princípio.  

Deve-se considerar também outro artigo introduzido pela 
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reforma, o 611-B, visto que ele elenca as hipóteses que não po-

dem ser abrangidas pela negociação coletiva, vejamos:  
“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 mí-

nimo, 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 in-

centivos 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 pre-

vistas 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 emprega-

dor;   

XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de tra-

balho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalha-

dores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 

do contrato de trabalho;   
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XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salá-

rio 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 qua-

torze 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;   

XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do tra-

balhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e 

prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial esta-

belecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de traba-

lho;  

XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 

sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que de-

vam por meio dele defender;   

XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essen-

ciais 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 segu-

rança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. (BRA-

SIL, 2017).  

Contudo, os pontos elencados no artigo 611-A, da Lei 

13.467 de 2017 dizem respeito a um conjunto de direitos que, 

podem ser compreendidos como irrenunciáveis, como a prorro-

gação da jornada de trabalho em ambientes insalubres sem a au-

torização prévia da autoridade competente do Ministério do Tra-

balho, e tais mudanças preocupam se não seriam mais uma 

forma de precarização dos direitos trabalhistas (SILVA, 2017, p. 

312-314).  

Nesse sentido, vale destacar em última análise, a modifi-

cação feita pela reforma trabalhista no que se refere a possibili-

dade de flexibilização da jornada de trabalho, promovida pelo 

artigo 59-A da Lei 13.467 de 2017, em que se permite que as 
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horas de trabalho sejam estendidas até doze horas para qualquer 

categoria profissional, mediante acordo individual escrito, con-

venção ou acordo coletivo, vejamos:  
“Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consoli-

dação, é facultado às partes, mediante acordo individual es-
crito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, esta-

belecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e 

seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indeniza-

dos os intervalos para repouso e alimentação. 

Como é sabido a CLT, determina que a jornada de traba-

lho diária seja de 8 (oito) horas, podendo ter acréscimo de duas 

horas extras, mediante acordo escrito entre empregado e empre-

gador ou por acordo ou convenção coletiva, bem como firma que 

a jornada semanal seja de 44 (quarenta e quatro) horas.  

Por sua vez, as novas regras previstas na reforma traba-

lhista não alteram os limites impostos a jornada de trabalho dis-

postos na CF-88, mas permitem que qualquer categoria profis-

sional seja submetida a jornada de doze horas diárias mediante 

acordo individual ou convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho, ressaltando que a jornada 12/36 já era permitida, mas 

apenas para algumas categorias, como na área da saúde. 

Referida mudança pode gerar alguns prejuízos a saúde 

do trabalhador, pois firmar um contrato de trabalho em que se 

labora doze horas seguidas em determinadas profissões pode re-

percutir drasticamente na saúde física e mental do cidadão, que 

muitas vezes movido pela necessidade de sustentar a si e a sua 

família, sem muitas opções de emprego e frente ao poder econô-

mico do empregador acaba se submetendo a condições de traba-

lho até mesmo desumanas, o que acaba por violar a própria dig-

nidade.  

A saber, um dos principais argumentos favoráveis a re-

forma trabalhista foi a necessidade de atualizar as normas traba-

lhistas, adequando-as a realidade social, por meio, principal-

mente, da prevalência da negociação coletiva sobre o legislado, 

reproduzindo uma prática utilizada pelos Estados Unidos e 
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alguns países da Europa (SILVA, 2017, p.307-308). 

Contudo, a concretização do ideal de prevalência do ne-

gociado sobre o legislado da reforma trabalhista depende da atu-

ação dos sindicatos, visto que para prevalência das normas cole-

tivas, deve haver um sindicato representativo, que defenda os 

interesses da classe trabalhadora, o que no Brasil, não vem ocor-

rendo (SILVA, 2017, p. 314).  

Em suma, o que se questiona é como ficarão os limites 

para a negociação coletiva e até mesmo para uma negociação 

individual do contrato de trabalho, e como forma de ponderar 

sobre estes limites da negociação é interessante tratar do princí-

pio da adequação setorial negociada, pois ele dita os limites 

constitucionais da negociação, dando proteção aos direitos in-

disponíveis dos trabalhadores. Nas palavras de Delgado (2011, 

p. 1256):  
Pelo princípio da adequação setorial negociada as normas au-

tônomas juscoletivas construídas para incidirem sobre certa co-
munidade econômico-profissional podem prevalecer sobre o 

padrão geral heterônomo justrabalhista desde que respeitados 

certos critérios objetivamente fixados. São dois esses critérios: 

a) quando as normas autônomas juscoletivas implementam um 

padrão setorial de direitos superior ao padrão geral oriundo da 

legislação autônoma aplicável; b) quando as normas autôno-

mas juscoletivas transacionam setorialmente parcelas justraba-

lhistas de indisponibilidade apenas relativa (e não de indispo-

nibilidade absoluta).  

Diante de todo o exposto, conclui-se que a flexibilização 

do trabalho via negociação coletiva ou acordo individual deve 

ser utilizada quando houver interesses efetivos entre empregado 

e empregador e é indispensável a fixação de limite ao negociado, 

que deve orientar-se no princípio da proteção ao trabalhador, 

pois é o princípio basilar do direito do trabalho, observando sem-

pre os direitos fundamentais dos trabalhadores, considerados in-

disponíveis.    

 

CONCLUSÃO  
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O direito do trabalho é integrado em sua maior parte por 

normas de ordem pública, isto é, irrenunciáveis, não se permi-

tindo ao trabalhador renunciar aos seus direitos, exceto nos casos 

em que a lei autorizar e não lhe houver prejuízo, isto denomina-

se de princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, no 

entanto, tal princípio não é absoluto, uma vez que existem direi-

tos que são disponíveis, e podem ser dispostos pelo trabalhador, 

desta forma, existem os direitos de indisponibilidade absoluta 

como proteção à saúde, proteção, higiene, e à segurança do tra-

balho e às bases salariais mínimas, e os de indisponibilidade re-

lativa, como as modalidades de salários, por exemplo.  

Além do princípio da irrenunciabilidade dos direitos te-

mos o da proteção, que é o de maior relevância no direito do 

trabalho, uma vez que busca proporcionar equilíbrio a relação de 

emprego, dando superioridade jurídica a parte considerada hi-

possuficiente, o trabalhador.  

E, no que tange a proteção coletiva do trabalhador, a 

Constituição Federal de 1988 reconheceu o instrumento de ne-

gociação coletiva, visto que se percebeu que os trabalhadores 

unidos e representados por um órgão sindical que defendessem 

seus direitos, teriam mais expressão frente ao poder socioeconô-

mico e jurídico do empregador, e somado a isso a CF-88 também 

previu alguns direitos que poderiam ser flexibilizados mediante 

negociação coletiva, como a redução salarial, por exemplo.  

Assim, nota-se que a flexibilização do trabalho é algo 

que já vinha ocorrendo, e que é justificada pela evolução social 

e a necessidade de adequação da lei a realidade vivenciada a fim 

de promover o desenvolvimento econômico e gerar empregos, e 

a reforma trabalhista adveio inovando e estabeleceu que nas hi-

póteses do artigo 611-A da Lei 13.467 de 2017 prevalecerá o 

negociado sobre o legislado de modo que os direitos ali dispos-

tos poderão ser flexibilizados, como também estabeleceu a pos-

sibilidade da jornada diária ser estendida até doze horas a 
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qualquer categoria profissional mediante acordo individual, con-

venção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, sendo assim deu 

ênfase ao o princípio da intervenção mínima do Estado sobre a 

autonomia da vontade.  

E, então surge o questionamento, se as mudanças trazidas 

pela reforma trabalhista não seriam um retrocesso social, uma 

vez que todos os direitos trabalhistas até hoje reconhecidos fo-

ram conquistados por meio de lutas e reivindicações que dura-

ram anos e por meio das modificações alguns destes direitos 

considerados fundamentais podem ser reprimidos, além disso in-

daga-se, se não seria uma mitigação ao princípio de proteção ao 

trabalhador, que é o princípio de maior relevância no direito do 

trabalho.  

Diante disso, embora a flexibilização das normas traba-

lhistas via negociação coletiva ou individual reste evidente nos 

dias atuais, seja para manutenção de emprego, seja para salvar 

de uma crise financeira, não é possível que o negociado preva-

leça sobre a lei de maneira irrestrita, ferindo direitos trabalhistas, 

conquistados historicamente. Isto porque, devem ser impostos 

limites à criatividade jurídica das figuras envolvidas na negoci-

ação.  

Além de que, há de se refletir sobre os reflexos dessa ne-

gociação que trata de direitos relevantes, e pode afetar a saúde 

do trabalhador, gerando doenças ocupacionais e consequente-

mente, gerar reflexos previdenciários.  

E neste sentido, deve ser atribuído razão ao princípio da 

adequação setorial negociada, que impõe limites a negociação, 

assegurando os direitos indisponíveis.  

Enfim, não se nega a importância da negociação coletiva 

e individual para solução de conflitos no direito do trabalho, po-

rém, alguns limites devem ser obedecidos, preservando precei-

tos constitucionais e direitos sociais fundamentais assegurados 

aos trabalhadores, visando sempre à melhoria da condição social 

do trabalhador, em compromisso com os postulados da 
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dignidade humana e do valor social do trabalho, fundamentos de 

um Estado Democrático de Direito.  
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