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Convenções Coletivas 

CRFB/88. Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)  

VI - irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou 
acordo coletivo; (...)  

XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de 
trabalho CLT.  

CLT. Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de 
caráter normativo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos 
de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de 
trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às 
relações individuais de trabalho. 

§1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias 
profissionais celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas 



Convenções Coletivas 

da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de 
trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes 
respectivas relações de trabalho. 

§2º As Federações e, na falta desta, as Confederações 
representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão 
celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das 
categorias a elas vinculadas, inorganizadas em Sindicatos, no âmbito 
de suas representações.  

CLT. Art. 612 - Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou 
Acordos Coletivos de Trabalho, por deliberação de Assembleia Geral 
especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos 
respectivos Estatutos, dependendo a validade da mesma do 
comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 (dois 
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terços) dos associados da entidade, se se tratar de Convenção, e dos 
interessados, no caso de Acordo, e, em segunda, de 1/3 (um terço) 
dos mesmos. 

Parágrafo único. O "quorum" de comparecimento e votação será de 
1/8 (um oitavo) dos associados em segunda convocação, nas 
entidades sindicais que tenham mais de 5.000 (cinco mil) associados. 

TST. OJ-SDC-13 LEGITIMAÇÃO DA ENTIDADE SINDICAL. 
ASSEMBLÉIA DELIBERATIVA. "QUORUM" DE VALIDADE. ART. 612 DA 
CLT (cancelada). Mesmo após a promulgação da Constituição Federal 
de 1988, subordina-se a validade da assembleia de trabalhadores 
que legitima a atuação da entidade sindical respectiva em favor de 
seus interesses à observância do "quorum" estabelecido no art. 612 
da CLT. quando particularizado o conflito. 
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TST. OJ-SDC-14 SINDICATO. BASE TERRITORIAL EXCEDENTE DE 
UM MUNICÍPIO. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE 
MÚLTIPLAS ASSEMBLÉIAS (cancelada). Se a base territorial do 
Sindicato representativo da categoria abrange mais de um 
Município, a realização de assembleia deliberativa em apenas um 
deles inviabiliza a manifestação de vontade da totalidade dos 
trabalhadores envolvidos na controvérsia, pelo que conduz à 
insuficiência de "quorum" deliberativo, exceto quando 
particularizado o conflito. 

CLT. Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as empresas 
acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 
(oito) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o depósito de 
uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamen- 
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to Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter 
nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social, nos demais casos.  

§1º As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a 
data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. (...) 

§3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a 
ultratividade. (Lei 13.467/17) 

TST. SUM-277 CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (Eficácia 
Suspensa pelo STF, na ADPF 323). As cláusulas normativas dos acordos 
coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de 
trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante 
negociação coletiva de trabalho.  
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CLT. Art. 616 – (...) §3º - Havendo convenção, acordo ou sentença 
normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro 
dos 60 (sessenta) dias anteriores ao respectivo termo final, para 
que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse 
termo. 

CLT. Art. 617 - Os empregados de uma ou mais emprêsas que 
decidirem celebrar Acôrdo Coletivo de Trabalho com as respectivas 
emprêsas darão ciência de sua resolução, por escrito, ao Sindicato 
representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 (oito) 
dias para assumir a direção dos entendimentos entre os 
interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas 
emprêsas interessadas com relação ao Sindicato da respectiva 
categoria econômica. 
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§1º Expirado o prazo de 8 (oito) dias sem que o Sindicato tenha se 
desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar 
conhecimento do fato à Federação a que estiver vinculado o Sindicato 
e, em falta dessa, à correspondente Confederação, para que, no 
mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado êsse 
prazo, poderão os interessados prosseguir      diretamente na 
negociação coletiva até final.  

CLT. Art. 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho 
que contrarie normas de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho 
poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de 
pleno direito.  

CLT. Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de 
trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção 
coletiva de trabalho. (Lei 13.467/17) 


