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STF “DESENRIJECE” O TST
O Tribunal Superior do Trabalho/TST vinha restringindo o âmbito negocial das convenções coletivas de trabalho/CCTs ao decidir, reiteradamente,
serem nulas as cláusulas que reduzissem a
aplicação de regras celetistas consideradas
“de ordem pública” e assecuratórias de
condições mínimas de trabalho, mesmo
quando tal redução fosse compensada com
outras vantagens. Sirva de exemplo, no
caso do ensino privado, a anulação de
antiga cláusula que permitia a redução do
intervalo interjornadas de 11 horas (art. 66
da CLT) para viabilizar aos técnicos em
administração escolar o trabalho nos
turnos noturno e
matinal, compensada
com a dilatação do
intervalo intrajornada, estendida para o
turno da tarde. Em
outras palavras: nas
instituições
de
ensino que mantinham turnos pela manhã e
à noite, o empregado poderia iniciar o
turno da manhã antes de completadas 11
horas do término do turno noturno anterior.
Em contrapartida, tinha a tarde livre. Isso
era da conveniência de empregados e
empregadores, mas foi objeto de ação anulatória movida pelo Ministério Público do
Trabalho contra ambos os sindicatos convenentes. Que, aliás, se defenderam em
conjunto, sustentando a validade da cláusula. Mas, mesmo tendo vencido o pleito
no 1º grau, perderam no Tribunal Regional
do Trabalho/TRT-4ª e no TST, vendo-se
compelidos a modificar as sucessivas
CCTs.
Pois bem: o Supremo Tribunal
Federal/STF, instância máxima do Judiciário Brasileiro, vem de se contrapor à orientação do Judiciário Trabalhista, ao dar
prevalência ao princípio da autonomia da

vontade no âmbito do direito coletivo do
trabalho. Duas decisões recentes apontam
para tal visão autonomista, em detrimento
da velha tradição tutelar do direito trabalhista brasileiro.
No Recurso Extraordinário/RE nº
895.759, o STF validou cláusula que suprimia horas in itinere em troca de diversos
outros benefícios conferidos aos empregados. Ao fazê-lo, confirmou orientação já
contida no julgamento do RE nº 590.415,
que apreciara a validade de cláusula que
previa
quitação
ampla do contrato
de trabalho em
plano de demissão
voluntária.
Em
ambos os casos,
apreciados, respectivamente,
em
setembro de 2016
(RE 895.759, rel.
Min. Teori Zavascki) e maio de 2015
(RE 590.415, rel. Min. Roberto Barroso), o
Pleno dilatou o alcance de convenções e
acordos coletivos, em detrimento da lógica
limitativa habitualmente aplicada às relações individuais de trabalho.
Cabe assinalar que o TST, em situações tais como essas, costumava invalidar
tão somente a cláusula que, vista isoladamente, seria desfavorável aos empregados.
Aquelas que compunham a contrapartida,
ou seja, as favoráveis ao empregado, eram
mantidas...
A tese sustentada pelo TST constava da ementa do acórdão recorrido no RE
895.759, como segue:
“(...)
1. O princípio do reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho,
consagrado no art. 7º, XXVI, da Constituição da República, apenas guarda pertinên-

cia com aquelas hipóteses em que o conteÉ interessante observar que a visão
údo das normas pactuadas não se revela hipertutelar, prevalecente nas cortes trabacontrário a preceitos legais de caráter lhistas brasileiras vê-se compelida, por
cogente.
meio da oxigenação trazida pelo STF, a
2. O pagamento das horas in itinere está aceitar maior autonomia sindical, que já
assegurado pelo art. 58, § 2º, da Consolida- não comporta a verdadeira capitis diminução das Leis do Trabalho, norma que se tio que lhe conferem os julgados tradicioreveste do caráter de ordem pública. Sua nais. Num momento em que até mesmo
supressão, mediante norma coletiva, ainda pessoas com severas deficiências têm suas
que mediante a concessão de outras vanta- prerrogativas maximizadas, por força da
gens aos empregados, afronta diretamente legislação inclusiva, com alterações mara referida disposição de lei, além de atentar cantes no próprio Código Civil, fica difícil
contra os preceitos constitucionais assecu- sustentar visões interventivas, baseadas em
ratórios de condições mínimas de proteção premissas inibitórias dessa autonomia.
ao trabalho. Resulta evidente, daí, que tal Afinal, quem melhor conhece as conveniênavença não encontra
cias de uma categoria
respaldo no art. 7º,
profissional/patronal?
“O
STF
vem
de
se
contrapor
à
XXVI, da Constituição da República. orientação do Judiciário Trabalhista,
Se o processo deliPrecedentes da SBDI-I.
berativo foi legítimo,
ao dar prevalência ao princípio da
(...)”
o sistema jurídico
autonomia da vontade no âmbito do
deve estimular a autodireito coletivo do trabalho.”
O STF, ao
composição e não
revés, salientou ter
deprimi-la ou inviabihavido “a outorga de
lizá-la. Se o ideal
diversos benefícios em troca da flexibiliza- democrático se fundamenta na participação do pagamento das horas in itinere, de ção do “andar de baixo”, não cabe, de
modo que, como um todo, a norma coleti- regra, substitui-la pelas proteções bem-inva se mostra extremamente favorável aos tencionadas do “andar de cima”, por mais
trabalhadores”. Enalteceu, também, que “a que estas se pretendam “progressistas”.
Constituição de 1988 (...) prestigiou a autonomia coletiva da vontade como mecanismo pelo qual o trabalhador contribuirá para
a formulação das normas que regerão a sua
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própria vida, inclusive no trabalho (art. 7º,
OAB/RS 7.563
XXVI, CF)” e, em especial, que “no
Coordenador da Assessoria Jurídica
âmbito do direito coletivo, não se verifica
do SINEPE/RS
(...) a mesma assimetria de poder presente
nas relações individuais de trabalho. Por
consequência, a autonomia coletiva da
vontade não se encontra sujeita aos mesmos
limites que a autonomia individual”.

A Assessoria Jurídica do SINEPE/RS trabalha no atendimento
ao associado e está disponível de segunda a sexta-feira,
das 10h às 12h pelo telefone (51) 3213.9090

