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OPINIÃO LEGAL

A negociação coletiva é uma modalidade de au-

tocomposição encontrada no Direito do Trabalho em 

-

diante a instrumentalização de acordo coletivo de 

trabalho ou convenção coletiva de trabalho. Possui, 

portanto, o objetivo de  criar regras e diretrizes que 

serão utilizadas no ambiente de trabalho para uma 

determinada categoria, desde que essas sigam os 

princípios constitucionais e os princípios que regem 

a Consolidação das Leis do Trabalho.

CONVENÇÃO COLETIVA

empregados e empregadores, mediados pelos sindi-

dois sindicatos, um representando as empresas e o 

outro representando os trabalhadores de uma cate-

-

tiva deverá ser aplicada por todas aquelas empresas 

ACORDO COLETIVO

-

retamente com a empresa ou grupo de empresas com 

o sindicato de base. Assim, aquelas normas dispostas 

no Acordo Coletivo serão aplicadas naquela empresa 

por empresas que detém um grande número de em-

aquele determinado quadro de empregados. 

DISSÍDIO COLETIVO
O Dissídio Coletivo, por sua vez, é mais raro. Ele 

ocorre quando sindicatos patronais, grupo de empre-

sas ou empresa não conseguem chegar a uma auto-

composição com o sindicato de base dos trabalhado-

res. O ideal é sempre buscar a conciliação através do 

Acordo ou Convenção, pois o pensamento majoritário 

no Direito do Trabalho é que a composição amigável 

desgastes e é uma decisão tomada pelas próprias 

partes envolvidas. Contudo, quando não há essa con-

cordância, muitas vezes o impasse deve ser resolvi-

do pela Justiça do Trabalho, que analisa a demanda 

quanto às normas que serão aplicadas, através de 

uma Sentença Normativa, que se tornam as regras 

autocomposição é sempre o melhor caminho.

Você sabe a diferença 
entre acordo, convenção e 

dissídio coletivos?

novas regras à negociação

 coletiva e prestigiou a validade 

se deu em virtude da insegurança 

jurídica causada por vários 

acordos e convenções coletivas 
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-

gociação coletiva e prestigiou a validade daquilo que 

-

ça jurídica causada por vários acordos e convenções 

coletivas que eram julgados nulos pela Justiça do 

Trabalho. Com base na legislação atual, respeitados 

os limites legais (estabelecidos pelos artigos 611-A e 

611-B, da CLT), há a prevalência do negociado sobre o 

prevalência inclusive sobre a Lei, garantindo, assim, 

mais estabilidade e segurança jurídica à negociação. 

acrescentou ao art. 614, § 3º, da CLT, a previsão ex-

pressa de vedação à ultratividade das convenções e 

-

-

lhista não terão mais a ultratividade, que basicamente 

estabelecia que as cláusulas negociadas, por acor-

do ou convenção coletiva, integram os contratos de 

trabalho dos empregados até que outra negociação 

-

tere a anterior, encerrando assim a discussão sobre a 

renovação automática da Norma Coletiva, o que não 

mais ocorre.

prazo de vigência das convenções e dos acordos co-

letivos de trabalho não pode ser superior a dois anos.

um critério de partida para a 

análise sobre a validade das 

cláusulas negociadas coleti-

vamente. A riqueza do caso 

concreto exigirá uma interpre-

-

•
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