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Resumo:  O presente trabalho tem como objetivo analisar as alterações da 

CLT, referente aos acordos coletivos, tendo em vista que os acordos e 

convenções coletivas terão prevalência sobre a lei, no que tange a certos 

pontos, podendo até mesmo se sobrepor ao que está disposto na norma, 

visando melhorar tanto a condição social dos empregados quanto o 

fortalecimento das empresas e seus empregadores, promovendo assim seu 

desenvolvimento econômico e social. No entanto os empregados deverão estar 

mais atentos em relação aos sindicatos pelo qual são representados, para que 

possam evitar assim perdas de determinados direitos relevantes a sua 

categoria e sua relação dentro da empresa, essas mudança devem contar 

ainda com a boa vontade das partes para que ninguém saia menos ou ais 

favorecido, pois o acorde deve ser bom e funcionar para ambos os lados. 

Palavras-chave: acordos coletivos; prevalência sobre a lei; desenvolvimento 
econômico e social. 

Abstract: The meaning of this study is to analyze the changes in the CLT 

referring to collective agreements considering that collective agreements and 

deals will have a prevalence over the law with regard to certain points and may 

even overlap with what is available in order to improve both the social condition 

of employees and strengthening of companies and their employers, this 

promoting their economic and social development. However, employees should 

be more attentive towards the trade unions in which they are represented so 

that way they can avoid losses of certain rights relevant to their relationship  
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within the company these changes must also rely on the willingness of the 

parties to no one leaves less or more favored, because the chord should be 

good an work for both sides. 

Keywords: collective agreements; prevalence over the law; economic and 

social development 

Introdução 

Alguns itens do novo texto aprovado nessas Consolidações Trabalhista3 são 

por óbvio, passíveis de crítica, porém, no geral, essa nova mudança poderá 

acarretar melhor relação entre empregados e empregadores, tentando assim, 

sanar certas falhas já existentes no âmbito laboral. Ambas as partes devem 

agir com maturidade sobre o tema e tentar viabilizar suas decisões de modo 

simples e claro fazendo com que os dois lados saiam beneficiados, podendo 

quem sabe, futuramente essa decisão vir a se tornar parte da norma por 

também se relacionar com mais empresas e seus colaboradores. 

O Direito Coletivo abrange vários aspectos necessários para se dar andamento 

funcional dentro de uma empresa, seja para definir os direitos e deveres do 

empregador, ou definindo os direitos pleiteados pelos empregados juntamente 

com o sindicato da categoria e seu representante legal. Os acordos e 

convenções coletivas vêm para ajustar as necessidades dos empregados 

dentro da empresa, juntamente com seus representantes para melhor ajustar 

seus direitos dentro da empresa. 

Objetivo 

A partir dessas considerações este trabalho visa compreender que esses 

acordos possuem o objetivo de abranger e garantir os direitos dos 

trabalhadores dentro das empresas, haja vista que os mesmos, antes eram  
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vistos como o elo mais fraco, agora, diante dessa alteração, podem ter seus 

direitos segurados e com a garantia de que terão força de lei se assim forem 

acatados diante do tribunal. 

Método 

Este estudo foi elaborado com base em pesquisas na internet, bibliográfica, 

artigos, revistas jurídicas, e algumas doutrinas. Sobre o tema em si não há 

tantas doutrinas apesar de não ser uma lei tão nova, mas algumas decisões 

são bastante recentes. O método de pesquisa usado foi o dedutivo que está 

ligada com as problematizações sociais e do trabalho que precisam ser 

conhecidos e melhorados e o comparativo, avaliando decisões tomadas em 

relação a CLT antiga, e diferenciando das decisões já tomadas referentes a 

nova letra da lei.  

Resultado  

Neste sentido, como resultado parcial desse estudo que os acordos coletivos a 

atual situação econômica do país serve como parâmetro dessa adequação, o 

texto da norma veio para ajudar a delimitar e simplificar os acordos e 

convenções coletivas, assegurando o prosseguimento das atividades 

empresariais, a manutenção e criação de postos de trabalhos e melhorias no 

âmbito laboral. 

Considerações finais 

Tais acordos são necessários para que os empregados se sintam, de certa 

forma, amparados quando houver a necessidade de melhorias e garantias no 

que tange aos direitos trabalhistas. A redação da nova lei traz que tais acordos 

devem ter validade de lei e em certos casos até mesmo sobrepô-la, as relações 

entre empregados e empregadores ainda se encontram, de certa forma, meio 

conturbadas, com a adequação do novo texto normativo, o que acaba impondo 

transformações substanciais na relação de trabalho. 
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