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 Como era: Não se sobrepõem ao que é
garantido pela CLT, exceto quando
são mais benéficos.

 Como ficou: Podem se sobrepor à lei,
mesmo menos benéficos,
regulamentando jornadas de até 12
horas/dia, no limite de 48
horas/semana (incluindo horas extras)
e 220 horas/mês, entre outros
direitos.



 O que pode constar no Acordo/Convenção: 
Artigo 611-A da CLT:

 “Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho
têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem 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 condição
pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se
enquadram como funções de confiança;

 VI - regulamento empresarial;

 VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;
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 O que pode constar no Acordo/Convenção: 
Artigo 611-A da CLT:

 VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;

 IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo
empregado, e remuneração por desempenho individual;

 X - modalidade de registro de jornada de trabalho;

 XI - troca do dia de feriado;

 XII - enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em
locais insalubres, incluída a possibilidade de contratação de perícia, afastada
a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho,
desde que respeitadas, na integralidade, as normas de saúde, higiene e
segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do
Ministério do Trabalho – Redação alterada pela MP 808/2017;

 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, eventualmente concedidos
em programas de incentivo;

 XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.



 O que pode constar no Acordo/Convenção: Artigo
611-A da CLT:

 § 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 trabalho não ensejará sua nulidade por
não caracterizar um vício 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 igualmente anulada, sem repetição do indébito.

 § 5o Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de
trabalho participaram, como litisconsortes necessários, em ação coletiva, que
tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos, vedada a

apreciação por ação individual.”



 O que NÃO pode constar no 
Acordo/Convenção: Artigo 611-B da CLT:

 “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;



 O que NÃO pode constar no 
Acordo/Convenção: Artigo 611-B da CLT:

 IX - repouso semanal remunerado;

 X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, 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
incentivos específicos, nos termos da lei;

 XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no
mínimo de trinta dias, nos termos da lei;



 O que NÃO pode constar no
Acordo/Convenção: Artigo 611-B da CLT:

 XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho
previstas 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
empregador;

 XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os
trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após
a extinção do contrato de trabalho;



 O que NÃO pode constar no
Acordo/Convenção: Artigo 611-B da CLT

 XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário 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 quatorze
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
trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e
prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial
estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho;



 O que NÃO pode constar no
Acordo/Convenção: Artigo 611-B da CLT:

 XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores
decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os
interesses que devam por meio dele defender;

 XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades
essenciais 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 segurança do trabalho para os fins do disposto
neste artigo.”



 Como era: Podem ser parceladas em duas
vezes no máximo, sendo que um desses
períodos não pode ser inferior a dez dias
corridos

 Como ficou: Poderão ser parceladas em até
três vezes. Nenhum dos períodos pode ser
inferior a 5 dias corridos; um deles deve ser
superior a 14 dias corridos. Inclusive para
menores de 18 e maiores de 50 anos. É
vedado o início das férias no período de dois
dias que antecede feriado ou dia de repouso
semanal remunerado.



 Como era: O contrato temporário teve
seu prazo aumentado de 90 para 180
dias com a lei de terceirização, em
março. Hoje, é possível prorrogar por
mais 90 dias.

 Como ficou: Manteve a mudança de
março/2017.



 Como era: Horas extras acumuladas
devem ser compensadas em no
máximo um ano; vencido esse prazo,
devem ser pagas em dinheiro com
acréscimo de 50%.

 Como ficou: Banco de horas poderá
ser negociado individualmente com a
empresa. Nesse caso, o prazo para
compensar as horas é reduzido para
seis meses.



 Como era: Não existia previsão na CLT,
somente em Acordo Individual ou
Convenção Coletiva. Juízes anulavam o
regime compensatório em decorrência da
proibição de horas extras em atividade
insalubre.

 Como ficou: Previsto na CLT e autorizado
em atividade insalubre, desde que previsto
em Acordo individual, Convenção Coletiva
ou Acordo Coletivo.

 VER MP 808/2017



 Como era: É permitida jornada de
até 25 horas semanais, sem hora
extra.

 Como ficou: As jornadas poderão
ser de até 30 horas semanais sem
hora extra ou de até 26 horas
semanais com acréscimo de até
seis horas extras.



 Como era: Obrigatória para todos os trabalhadores e
descontado diretamente do salário uma vez ao ano.

 Como ficou: Será cobrada apenas dos trabalhadores que
autorizarem o desconto em seu salário.

R$ 3,9 bilhões foi o total arrecadado com contribuição
sindical em 2016

 Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da
folha de pagamento dos seus empregados, desde que por
eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao
sindicato, quando por este notificados.

 Questões polêmicas: Autorização em assembleia e declaração
de inconstitucionalidade.



 Como era: Empresa escolhe estender
ou não ao terceirizado os serviços de
alimentação, transporte, segurança e
atendimento médico oferecidos ao
empregado.

 Como ficou: Inclusão nesses
benefícios será obrigatória e é
proibida a recontratação de
funcionário como terceirizado por 18
meses após a demissão.



 A Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974 (Trabalho Temporário),
passa a vigorar com as seguintes alterações:

 “Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de
suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica
de direito privado prestadora de serviços que possua capacidade
econômica compatível com a sua execução.

 ...........................................................................” (NR)

 “Art. 4o-C. São asseguradas aos empregados da empresa
prestadora de serviços a que se refere o art. 4o-A desta Lei, quando
e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das
atividades da contratante, forem executados nas dependências da
tomadora, as mesmas condições:

 I - relativas a:

 a) alimentação garantida aos empregados da contratante, quando
oferecida em refeitórios;

 b) direito de utilizar os serviços de transporte;
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 c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências
da contratante ou local por ela designado;

 d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a
atividade o exigir.

 II - sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no
trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço.

 § 1o Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim
entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário
equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros
direitos não previstos neste artigo.

 § 2o Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da
contratada em número igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos
empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos
empregados da contratada os serviços de alimentação e
atendimento ambulatorial em outros locais apropriados e com igual
padrão de atendimento, com vistas a manter o pleno funcionamento
dos serviços existentes.”



 “Art. 5o-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que
celebra contrato com empresa de prestação de serviços
relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua
atividade principal.

 ...........................................................................” (NR)

 “Art. 5o-C. Não pode figurar como contratada, nos termos
do art. 4o-A desta Lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou
sócios tenham, nos últimos dezoito meses, prestado serviços
à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem
vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou
sócios forem aposentados.

 “Art. 5o-D. O empregado que for demitido não poderá
prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de
empregado de empresa prestadora de serviços antes do
decurso de prazo de dezoito meses, contados a partir da
demissão do empregado.”



 Como era: Empresas podem fazer contratos
com autônomos, mas se houver
exclusividade e continuidade na prestação
do serviço, há vínculo empregatício.

 Como ficou: Empresas poderão contratar
autônomos e, mesmo se houver relação de
exclusividade e continuidade na prestação
do serviço, não haveria vínculo
empregatício.

 VER MP 808/2017



 Como era: A CLT prevê intervalo para
almoço obrigatoriamente de uma
hora. Pagamento integral em caso de
descumprimento.

 Como ficou: Poderá ser alterado por
acordo ou convenção coletiva. Em
caso de descumprimento, pagamento
apenas do período suprimido.



 Como era: Justiça Trabalhista entende
que alguns trajetos podem ser contados
como hora trabalhada.

 Como ficou: Texto deixa claro que
período de deslocamento não pode ser
contada como hora trabalhada.

 Questão Polêmica: Acidente de Trajeto.
Ver Lei 8.213/1991 (plano de benefícios
da Previdência Social) em seu art. 21, IV,
“d”



 Como era: A CLT considera serviço efetivo o
período em que o empregado está à
disposição do empregador, aguardando ou
executando ordens.

 Como ficou: Não são consideradas dentro
da jornada de trabalho as atividades no
âmbito da empresa como práticas
religiosas, descanso, lazer, estudo,
alimentação, interação entre colegas,
higiene pessoal e troca de uniforme,
quando não houver obrigatoriedade de
realizar a troca na empresa .



 Como era: Não existe previsão
legal.

 Como ficou: Novo contrato
permite contratar empregado sem
horário fixo de trabalho.
Empregado é acionado quando a
empresa precisar e pagamento é
feito com base nas horas de
serviço.



 Como era: Não existe previsão em
lei.

 Como ficou: Regulamenta o
teletrabalho, conhecido como
home office. Responsabilidade
sobre fornecimento ou compra,
manutenção de equipamentos e
infraestrutura será prevista em
contrato.



 Art. 75-A. A prestação de serviços pelo empregado em regime de
teletrabalho observará o disposto neste Capítulo.’

 ‘Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços
preponderantemente (PODE SER MISTA) fora das dependências do
empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de
comunicação que, por sua natureza, não se constituam como
trabalho externo.

 Parágrafo único. O comparecimento às dependências do
empregador para a realização de atividades específicas que exijam a
presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o
regime de teletrabalho.’

 ‘Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho
deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho,
que especificará as atividades que serão realizadas pelo
empregado.

 § 1o Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de
teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes,
registrado em aditivo contratual.



 § 2o Poderá ser realizada a alteração do regime de
teletrabalho para o presencial por determinação do
empregador, garantido prazo de transição mínimo de
quinze dias, com correspondente registro em aditivo
contratual.’

 Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade
pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos
equipamentos tecnológicos e da infraestrutura
necessária e adequada à prestação do trabalho remoto,
bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo
empregado, serão previstas em contrato escrito.

 Parágrafo único. As utilidades mencionadas
no caput deste artigo não integram a remuneração do
empregado.’



 Art. 75-E. O empregador deverá instruir os
empregados, de maneira expressa e
ostensiva, quanto às precauções a tomar a
fim de evitar doenças e acidentes de
trabalho.

 Parágrafo único. O empregado deverá
assinar termo de responsabilidade
comprometendo-se a seguir as instruções
fornecidas pelo empregador.



 Como era: Grávidas e lactantes são automaticamente
afastadas do trabalho.

 Como ficou: Afastamento será automático apenas em caso de
“grau máximo”; em outros casos, afastamento exige laudo
médico apresentado voluntariamente pela trabalhadora.

 Art. 394 – A, § 3º da CLT: A empregada lactante será
afastada de atividades e operações consideradas insalubres
em qualquer grau quando apresentar atestado de saúde
emitido por médico de sua confiança, do sistema privado ou
público de saúde, que recomende o afastamento durante a

lactação.

 Ver redação anterior do §3º. MP 808/2017.



 Como era: Não existe previsão na CLT,
maioria dos juízes entendem que é
devida apenas quando forem
necessários procedimentos ou
produtos especiais para a
higienização.

 Como ficou: É devida somente quando
forem necessários procedimentos ou
produtos especiais para a
higienização.



 Come era: Obrigatória homologação
da rescisão de contrato no Ministério
do Trabalho ou Sindicato (contrato
superior a um ano).

 Como ficou: Homologação deixa de
ser obrigatória.

 Prazo para pagamento da rescisão:
Sempre 10 dias após o término do
contrato.



 Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador
deverá proceder à anotação na Carteira de Trabalho e
Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos
competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias
no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.

 § 1o (Revogado).

 ......................................................................................

 § 3o (Revogado).

 § 4o O pagamento a que fizer jus o empregado será
efetuado:

 I - em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado,
conforme acordem as partes; ou

 II - em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado
for analfabeto.

 ......................................................................................



 § 6o A entrega ao empregado de documentos que comprovem a
comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes
bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento
de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez
dias contados a partir do término do contrato.

 a) (revogada);

 b) (revogada).

 § 7o (Revogado).

 .....................................................................................

 § 10. A anotação da extinção do contrato na Carteira de
Trabalho e Previdência Social é documento hábil para requerer o
benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta
vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas
hipóteses legais, desde que a comunicação prevista
no caput deste artigo tenha sido realizada.” (NR)



 Como era: Não existe previsão na lei.

 Como ficou: Criação da rescisão contratual por acordo entre
trabalhador e empregador com custos menores para a empresa.

 I - por metade:

 a) o aviso prévio, se indenizado; e

 b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço, prevista no § 1o do art. 18 da Lei no 8.036, de 11 de maio
de 1990;

 II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.

 § 1o A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a
movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da
Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por
cento) do valor dos depósitos.

 § 2o A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste
artigo não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-
Desemprego.”



 Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá
início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das
partes por advogado.

 § 1o As partes não poderão ser representadas por advogado comum.

 § 2o Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato
de sua categoria.’

 ‘Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo
estabelecido no § 6o do art. 477 desta Consolidação e não afasta a
aplicação da multa prevista no § 8o art. 477 desta Consolidação.’

 ‘Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da distribuição da
petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender
necessário e proferirá sentença.’

 ‘Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial
suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela
especificados.

 Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte
ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do
acordo



 Art. 507-B. É facultado a empregados e
empregadores, na vigência ou não do
contrato de emprego, firmar o termo de
quitação anual de obrigações trabalhistas,
perante o sindicato dos empregados da
categoria.

 Parágrafo único. O termo discriminará as
obrigações de dar e fazer cumpridas
mensalmente e dele constará a quitação
anual dada pelo empregado, com eficácia
liberatória das parcelas nele especificadas.”



 Art. 510-A. Nas empresas com mais de duzentos empregados, é
assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a
finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os
empregadores.

 § 1o A comissão será composta:

 I - nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados,
por três membros;

 II - nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados,
por cinco membros;

 III - nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete
membros.

 § 2o No caso de a empresa possuir empregados em vários Estados
da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de
uma comissão de representantes dos empregados por Estado ou no
Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no § 1o deste artigo.’



 Art. 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as
seguintes atribuições:

 I - representar os empregados perante a administração da empresa;

 II - aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados
com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo;

 III - promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho
com o fim de prevenir conflitos;

 IV - buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de
trabalho, de forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das
normas legais e contratuais;

 V - assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados,
impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo,
idade, religião, opinião política ou atuação sindical;

 VI - encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu
âmbito de representação;

 VII - acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas,
previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de
trabalho.



 § 1o As decisões da comissão de representantes dos
empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria
simples.

 § 2o A comissão organizará sua atuação de forma
independente.’

 ‘Art. 510-C. A eleição será convocada, com antecedência
mínima de trinta dias, contados do término do mandato anterior,
por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, com ampla
publicidade, para inscrição de candidatura.

 § 1o Será formada comissão eleitoral, integrada por cinco
empregados, não candidatos, para a organização e o
acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência
da empresa e do sindicato da categoria.

 § 2o Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto
aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com
contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio,
ainda que indenizado.



 § 3o Serão eleitos membros da comissão de representantes
dos empregados os candidatos mais votados, em votação
secreta, vedado o voto por representação.

 § 4o A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à
eleição ou ao término do mandato anterior.

 § 5o Se não houver candidatos suficientes, a comissão de
representantes dos empregados poderá ser formada com
número de membros inferior ao previsto no art. 510-A desta
Consolidação.

 § 6o Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata
e convocada nova eleição no prazo de um ano.’

 ‘Art. 510-D. O mandato dos membros da comissão de
representantes dos empregados será de um ano.

 § 1o O membro que houver exercido a função de
representante dos empregados na comissão não poderá ser
candidato nos dois períodos subsequentes.



 § 2o O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados
não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o
empregado permanecer no exercício de suas funções.

 § 3o Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o
membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer
despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em
motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.

 § 4o Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em
duas vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da
empresa pelo prazo de cinco anos, à disposição para consulta de qualquer
trabalhador interessado, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do
Trabalho.’”

 Art. 510-E. A comissão de representantes dos empregados não substituirá a
função do sindicato de defender os direitos e os interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas,
hipótese em que será obrigatória a participação dos sindicatos em
negociações coletivas de trabalho, nos termos do incisos III e VI do caput do
art. 8º da Constituição. (Incluído pela Medida Provisória nº 808, de 2017)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art8iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Mpv/mpv808.htm#art1


 Como era: Obrigatório o preposto ser funcionário com CTPS
assinada. Obrigatório depósito recursal integral

 Como ficou: Não precisa ser funcionário e o depósito recursal
foi reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos e
isento para entidades filantrópicas.

 Art. 896-A

 § 9o O valor do depósito recursal será reduzido pela metade
para entidades sem fins lucrativos, empregadores
domésticos, microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte.

 § 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da
justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em
recuperação judicial.

 § 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança
bancária ou seguro garantia judicial.” (NR)



 1 - Os prazos processuais serão contados em dias úteis, com
exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento (artigo
775 da CLT) (antes os prazos eram contados de forma contínua,
mudança que acompanha o CPC de 2015). Esta é uma mudança
positiva para os advogados, mas é preciso cautela num primeiro
momento, na transição de regras, para evitar transtornos com
prazos intempestivos;

 2 - Fica estabelecido o limite máximo do valor das custas
processuais em 4 vezes o limite dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social. Hoje, o teto previdenciário para 2017 é de
R$ 5.531,31, gerando o limite de R$ 22.125,24. O percentual de
custas permanece em 2%.

 3 - O benefício da justiça gratuita será concedido apenas aos que
receberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos
benefícios do RGPS (o que em 2017 é o valor de R$ 2.212,52), ou à
parte que comprovar insuficiência de recursos para pagamento das
custas do processo. Anteriormente, apenas a mera declaração de
insuficiência financeira era suficiente para gozar do benefício.

http://www.previdencia.gov.br/2017/01/beneficios-indice-de-reajuste-para-segurados-que-recebem-acima-do-minimo-e-de-658-em-2017/


 4 - A parte sucumbente no objeto de perícia é responsável pelo
pagamento dos honorários periciais, ainda que beneficiária da
justiça gratuita, o que contraria hoje o entendimento do TST na
Súmula 451; os honorários periciais podem ser parcelados, mas
o juiz não poderá exigir o adiantamento de valores para a
realização de perícias (artigo 790-B da CLT); VER ADIN 5.766

 5 - Passam a ser devidos honorários de sucumbência, entre 5% e
15% sobre o valor de liquidação da sentença, sobre o proveito
econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa. São
devidos mesmo quando o(a) advogado(a) atue em causa própria,
quando a parte estiver assistida pelo sindicato de sua categoria,
nas ações contra a Fazenda Pública e na reconvenção. Em caso
de procedência parcial, o juiz arbitrará sucumbência recíproca,
vedada a compensação entre os honorários. Se a parte vencida
for beneficiária da justiça gratuita e não obter proveito
econômico, o crédito fica suspenso e decai após decorridos dois
anos do trânsito em julgado (artigo 791-A e parágrafos da CLT);



 6 - A litigância de má-fé foi inserida na reforma nos artigos 793-A a
793-D de forma semelhante ao CPC. É reputado litigante de má-fé
aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para
conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento
do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou
interpuser recurso com intuito protelatório. A multa varia entre 1 a 10%
sobre o valor corrigido da causa, e pode ser aplicada à testemunha que
intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais
ao julgamento da causa;

 7 - Para os réus, há a possibilidade de apresentar exceção de
incompetência territorial no prazo de cinco dias a contar do recebimento
da notificação, antes da audiência e em peça apartada. Não haverá
audiência até a decisão da exceção, devendo o processo ser suspenso e
o Reclamante ser intimado para se manifestar no prazo de cinco dias. O
excepiente tem direito de produzir prova oral por meio de carta
precatória no juízo que estiver indicado como competente. Decidida a
exceção, o processo retoma o curso perante o juízo competente. Não há
previsão de recurso cabível dessa decisão (artigo 800 da CLT);



 8 - Os Reclamantes passarão a arcar com custas
processuais em caso de arquivamento por ausência
injustificada à audiência, mesmo se beneficiário da
justiça gratuita. O pagamento dessas custas é condição
para a propositura de nova demanda. VER ADIN 5.766

 9 - A atualização monetária dos créditos trabalhistas
será por meio da Taxa Referencial (TR) (artigo 879 da
CLT)

 10 - Súmulas e outros enunciados de jurisprudência
editados pelo TST e pelos regionais não poderão
restringir direitos legalmente previsto nem criar
obrigações que não estejam previstas em lei (artigo 8º
da CLT). Isso significa que muitas Súmulas do TST
precisarão ser reeditadas.



 Vigência da reforma

 Com a MP: a Lei 13.467 se aplica, na
integralidade, a todos os contratos de
trabalho vigentes.

 Sem a MP: sem definição explícita, a
tendência é de que cada tribunal interprete a
vigência de uma forma diferente à medida
que ações ingressem na Justiça. O Tribunal
Superior do Trabalho (TST) deverá unificar o
tema, mas isso leva alguns anos.



 Contrato 12 por 36 horas

 Com a MP: não há possibilidade de se estabelecer
essa jornada – 12 horas de trabalho seguidas por
36 horas seguidas de descanso – por acordo
individual. Só pode ser definida por convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A MP
acrescenta uma exceção: entidades da área da
saúde podem firmar essa jornada por acordo
individual escrito.

 Sem a MP: volta a valer a Lei 13.467, com essa
jornada podendo ser estabelecida por acordo
individual escrito, convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho. E se torna válida para todas as
categorias.



 Trabalho de autônomos

 Com a MP: proibido firmar contrato com cláusula de
exclusividade. Trabalhar como autônomo para apenas
uma empresa segue não gerando vínculo empregatício.
Mesmo motoristas, representantes comerciais,
corretores de imóveis e trabalhadores regulados por leis
específicas não serão considerados empregados se
atuarem como autônomos para apenas um
empregador.

 Sem a MP: a contratação de um profissional autônomo,
mesmo prestando serviços de forma exclusiva, não o
tornaria empregado pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Mas volta a existir a possibilidade de
cláusula de exclusividade, não há proibição explícita na
reforma trabalhista.



 Grávidas e lactantes

 Com MP: a gestante será afastada de locais insalubres e não
receberá o pagamento de adicional de insalubridade. Ela só
poderá atuar em locais insalubres em graus médio ou mínimo
quando, voluntariamente, apresentar atestado de saúde dando
esta autorização. A MP segue a recomendação prevista pela
reforma: mulheres que estão amamentando serão afastadas de
atividades insalubres, em qualquer grau, quando apresentarem
atestado recomendando isso.

 Sem a MP: a gestante só deve ser afastada, obrigatoriamente, de
atividades insalubres de grau máximo. Para as gestantes que
exerciam atividades insalubres em graus médio ou mínimo, o
afastamento só acontece quando um médico de confiança
recomendar por meio de atestado. Para as lactantes, em
qualquer atividade insalubre, o afastamento ocorre por atestado
médico. Gestante e lactante, se afastadas, não perdem o
adicional de insalubridade.



 MUITO OBRIGADO PELA SUA ATENÇÃO,

QUE DEUS ILUMINE NOSSO DIA!

Contatos:

 francisco@kinsel.com.br

 Fone: 51-30590138

mailto:francisco@kinsel.com.br

