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Salário e Remuneração

• Art. 457

• Lei 13.467/2017

• § 1º - Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações
legais e as comissões pagas pelo empregador.

• § 2º - As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de
custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias
para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do
empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem
base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

• § 4º - Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo
empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho
superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.



Autônomo

Art. 442 -B 

Lei 13.467/2017

A contratação do autônomo, cumpridas por
este todas as formalidades legais, com ou sem
exclusividade, de forma contínua ou não,
afasta a qualidade de empregado prevista no
art. 3º desta Consolidação.



Jornada 12/36

Art. 59 -A – Lei 13.467/2017

Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é
facultado às partes, mediante acordo individual escrito,
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas
por trinta e seis horas ininterruptas de descanso,
observados ou indenizados os intervalos para repouso e
alimentação.

Parágrafo único – A remuneração mensal pactuada pelo
horário previsto no caput deste artigo abrange os
pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado
e pelo descanso em feriados, e serão considerados
compensados os feriados e as prorrogações de trabalho
noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º
do art. 73 desta Consolidação.



Trabalho Intermitente

• A Lei 13.467 de 11/11/2017 – Reforma Trabalhista alterou o
artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
acrescentando o artigo 452-A, para ordenar o contrato de
trabalho intermitente.

• O contrato de trabalho com o trabalhador pode ser tácito ou
expresso, por prazo determinado ou indeterminado e por
prestação de trabalho intermitente.

• Art. 443 § 3º – Considera-se como intermitente o contrato de
trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação,
não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de
prestação de serviços e de inatividade, determinados em
horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade
do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas,
regidos por legislação própria.



• Art. 452 -A – O contrato de trabalho intermitente deve ser
celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor
da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário
do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados
do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato
intermitente ou não.

• § 1º - O empregador convocará, por qualquer meio de
comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando
qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de
antecedência.

• § 2º - Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um
dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no
silêncio, a recusa.

• § 3º - A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação
para fins do contrato de trabalho intermitente.

• § 4º - Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a
parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte,
no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da
remuneração que seria devida, permitida a compensação em
igual prazo.



• § 5º - O período de inatividade não será considerado tempo à 
disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar 
serviços a outros contratantes.

• § 6º - Ao final de cada período de prestação de serviço, o 
empregado receberá o pagamento imediato das seguintes 
parcelas:

• I – remuneração;

• II – férias proporcionais com acréscimo de um terço;

• III – décimo terceiro salário proporcional;

• IV – repouso semanal remunerado; e

• V – adicionais legais.

• § 7º - O recibo de pagamento deverá conter a discriminação 
dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas 
no § 6º deste artigo.



• § 8º - O empregador efetuará o recolhimento da contribuição
previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no
período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do
cumprimento dessas obrigações

• § 9º - A cada doze meses, o empregado adquire direito a
usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias,
período no qual não poderá ser convocado para prestar
serviços pelo mesmo empregador.



Gestantes e Lactantes

• Art. 394 -A

• Lei 13.467/2017

• Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do
adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada
de:

• I – atividades consideradas insalubres em grau máximo,
enquanto durar a gestação;

• II – atividades consideradas insalubres em grau médio ou
mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por
médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento
durante a gestação;

• III – atividades consideradas insalubres em qualquer grau,
quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de
confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a
lactação.



• § 1º (VETADO)

• § 2º Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à
gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação,
observando o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por
ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que preste serviço.

• § 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante
afastada nos termos do caput deste artigo exerça suas
atividades em local salubre na empresa, a hipótese será
considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção
de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, durante o período de afastamento.



Recolhimento da 
Previdência Social

• Art. 911 -A – O empregador efetuará o recolhimento das contribuições
previdenciárias próprias e do trabalhador e o depósito do FGTS com
base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado
comprovante do cumprimento dessas obrigações.

• § 1º - Os segurados enquadrados como empregados que, no somatório
de remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de
um mês, independentemente do tipo de contrato de trabalho, receberem
remuneração inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher ao
Regime Geral de Previdência Social a diferença entre a remuneração
recebida e o valor do salário mínimo mensal, em que incidirá a mesma
alíquota aplicada à contribuição do trabalhador retida pelo empregador.

• § 2º - Na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar previsto
no § 1º, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de
um ou mais empregadores for menor que o salário mínimo mensal não
será considerado para fins de aquisição e manutenção de qualidade de
segurado do Regime Geral de Previdência Social nem para cumprimento
dos períodos de carência para concessão dos benefícios
previdenciários.



Trabalho de Tempo Parcial

• Art. 58 -A – Considera-se trabalho em regime de tempo
parcial aquele cuja duração não exceda a trinta horas
semanais, sem a possibilidade de horas suplementares
semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a
vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de
acréscimo de até seis horas suplementares semanais.

• § 3º - As horas suplementares à duração do trabalho
semanal normal serão pagas com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) sobre o salário-hora normal.

• § 4º - Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de
tempo parcial ser estabelecido em número inferior a vinte
e seis horas semanais, as horas suplementares a este
quantitativo serão consideradas horas extras para fins do
pagamento estipulado no § 3º, estando também limitadas a
seis horas suplementares semanais.



• § 5º - As horas suplementares da jornada de trabalho
normal poderão ser compensadas diretamente até a
semana imediatamente posterior à da sua execução,
devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do
mês subsequente, caso não sejam compensadas.

• § 6º - É facultado ao empregado contratado sob regime de
tempo parcial converter um terço do período de férias a
que tiver direito em abono pecuniário.

• § 7º - As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo
disposto no art. 130 desta Consolidação.



• Art. 130 – Após cada período de 12 (doze) meses de
vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito
a férias, na seguinte proporção:

• I – 30 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao
serviço mais de 5 (cinco) vezes;

• II – 24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de
6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

• III – 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15
(quinze) a 23 (vinte e três) faltas;

• IV – 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24
(vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.



Equiparação Salarial

• Art. 461-CLT – Antes da Reforma

• Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor,
prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade,
corresponderá igual salário, sem distinção de sexo,
nacionalidade ou idade.

• § 1º - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o
que for feito com igual produtividade e com a mesma
perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença e tempo de
serviço não foi superior a dois anos.

• Súmula nº 6, X, do TST:

• O conceito de mesma localidade de que trata o art. 461 da CLT
refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios
distintos que, comprovadamente, pertençam à mesma região
metropolitana.



• Com a Reforma Trabalhista

• Art. 461 – Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual
valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo
estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem
distinção de sexo, nacionalidade ou idade.

• Art. 461 § 1º - Trabalho de igual valor, para os fins deste
capítulo, será o que for feito com igual produtividade e com a
mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de
tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior
a quatro anos e a diferença de tempo na função não seja
superior a dois anos.



• Exemplo:

• Pedro foi contratado para trabalhar como auxiliar de
administração em uma empresa com o salário de R$ 1.500,00
mensais.

• Já trabalha no mesmo estabelecimento Jair, na mesma função,
com o salário de R$ 2.000,00 há um ano. Mas, Jair já exercera
outra função no mesmo estabelecimento durante 5 anos.

• Portanto, não haverá a isonomia salarial, conforme determina a
reforma trabalhista.

• § 2º - Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o
empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira
ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de
negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada
qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.

• § 3º - No caso do § 2º deste artigo, as promoções poderão ser
feitas por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um
destes critérios, dentro de cada categoria profissional.



Horas Extras e Banco de Horas

• Art. 59 – A duração diária do trabalho poderá ser acrescida
de horas extras, em número não excedente de duas, por
acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho.

• § 1º - A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50%
(cinquenta por cento) superior à da hora normal.

• § 2º - Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o
excesso de horas em um dia for compensado pela
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que
não exceda, no período máximo de um ano, à soma das
jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja
ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.



• § 3º - Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem
que tenha havido a compensação integral da jornada
extraordinária, na forma dos §§ 2º e 5º deste artigo, o
trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não
compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na
data da rescisão.

• § 5º - O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo
poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde
que a compensação ocorra no período máximo de seis
meses.

• § 6º - É lícito o regime de compensação de jornada
estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a
compensação no mesmo mês.



• Antes da Reforma – Proteção do Trabalho da Mulher

• Art. 384 – Em caso de prorrogação do horário normal, será
obrigatório um descanso de quinze minutos no mínimo,
antes do início do período extraordinário do trabalho.

• Revogado pela Reforma Trabalhista.



Férias

• Antes da Reforma

• Art. 134 – As férias serão concedidas por ato do
empregador, em um só período, nos doze meses
subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido
o direito.

• § 1º - Somente em casos excepcionais serão as férias
concedidas em dois períodos, um dos quais não poderá ser
inferior a dez dias corridos.

• § 2º - Aos menores de dezoito anos e aos maiores de
cinquenta anos de idade, as férias serão sempre
concedidas de uma só vez.



• Reforma Trabalhista

• § 1º - Desde que haja concordância do empregado, as férias
poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um
deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os
demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos,
cada um.

• § 2º (REVOGADO)

• § 3º - É vedado o início das férias no período de dois dias
que antecede feriado ou dia de repouso semanal

remunerado.



• O artigo 130 da CLT determina: terá direito a 30 dias de
férias, entretanto seguindo a seguinte proporção:

• 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviços
por mais de 5 vezes;

• 24 dias corridos, quando houver faltado de 6 a 14 dias;

• 18 dias corridos, quando houver faltado ao serviço de 15 a
23 dias;

• 12 dias corridos, quando houver faltado ao serviço de 24 a
32 dias.

• Apenas o período de férias de 30 e 24 dias poderá ser
dividido em três etapas.

• § 1º - Podemos ter várias possibilidades em férias de 30
dias:

• um de 14 dias e dois de 8 dias

• um de 20 dias e dois de 5 dias

• um de 14 dias , um de 9 e um de 7

• um de 15 outro de 8 e outro de 7



Intervalo para 
Alimentação ou Repouso

• Antes da reforma:

• Art. 71 § 4º - Quando o intervalo para repouso e
alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pelo
empregador, este ficará obrigado a remunerar o período
correspondente com um acréscimo de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da remuneração da
hora normal de trabalho.

• Com a reforma trabalhista:

• Art. 71 § 4º - A não concessão ou a concessão parcial do
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação,
a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de
natureza indenizatória, apenas do período suprimido, com
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho.



Trabalho em Domicílio
(home office) Teletrabalho

• Art. 75 -B – Considera-se teletrabalho a prestação de serviços
preponderantemente 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.

• 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.

• Já existia na CLT art. 6º o trabalho em domicílio, mas nunca foi
regulamentado;

• O contrato deverá ser por escrito constando a forma do trabalho que
será executado.

• Será registrado na empresa e com a carteira de trabalho.



• O empregado em home office não tem direito a:

• a) jornada de trabalho fixada

• b) horas extras

• c) repouso destinado ao período de alimentação

• d) proibição do trabalho aos domingos

• e) adicional noturno

• Não haverá controle da hora de início e final de jornada do dia.

• Não se deve confundir o trabalho em domicilio com o dos trabalhadores
externos: vendedores, motoristas, instaladores de antenas etc.

• Devido a impossibilidade de controlar a jornada de trabalho do
empregado, em geral a remuneração desse trabalhador é fixada por
peça ou tarefa.

• Por meio telemáticos e informatizados de comunicação permitem a
realização do trabalho pelo empregado em sua residência, através da
internet, videoconferência, Skype, whatsapp, canal direto com a empresa
etc;

• Por isso, é chamado de teletrabalho.



• A empresa analisará o perfil do empregado e tipo de trabalho a ser
executado, verificando se há condição do empregado trabalhar sozinho
com eficiência, pois nem todos irão se adaptar ao trabalho em casa.

• Condições pessoais do trabalhador:

• a) iniciativa

• b) disciplina

• c) condições de resolver problemas sozinho

• d) experiência

• e) cumprir prazos

• f) comprometimento

• g) cumprir metas

• A relação de emprego se caracteriza, principalmente, pela subordinação,
prestação de serviços de natureza não eventual e salários.

• O trabalhador em domicílio não tem jornada certa de trabalho, mas está
sujeito à subordinação, serviços de natureza não eventual e salários.



Quitação Anual das 
Verbas Trabalhistas

• 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.

• Este termo impedirá reivindicações posteriores sobre as
parcelas nele especificadas.

• Entretanto, poderá a assinatura do termo ser revogada por
demanda judicial trabalhista caso o empregado comprovar que
a quitação anual assinada foi coagida.



Contribuição Sindical de 
Empregados

• Com a Reforma Trabalhista

• Art. 579 – O desconto da contribuição
sindical está condicionado à autorização
prévia e expressa dos que participarem de
uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal em
favor do sindicato representativo da mesma
categoria ou profissão ou, inexistindo este, na
conformidade do disposto no art. 591 desta
Consolidação.



Contribuição Sindical de 
Empregadores

• Art. 579 – O desconto da contribuição sindical está
condicionado à autorização prévia e expressa dos que
participarem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do
sindicato representativo da mesma categoria ou profissão
ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art.
591 desta Consolidação.

• Art. 587 – Os empregadores que optarem pelo
recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no
mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a se
estabelecer após o referido mês, na ocasião em que
requererem às repartições o registro ou a licença para o
exercício da respectiva atividade.



Rescisão do Contrato de 
Trabalho

• Art. 484 – O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre
empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes
verbas trabalhistas:

• 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.



Extinção do 
Contrato de Trabalho

• 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.

• § 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.

• § 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo
anterior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do
empregado.

• § 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.



• § 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.

• § 1º - Revogado

• O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de 
trabalho, firmado por empregado com mais de um ano de serviço, só 
será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou 
perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social.



• Observações

• A Reforma Trabalhista alterou a redação do caput do artigo 477 para
estabelecer as três principais obrigações aos empregadores após o
término do contrato de trabalho, que são elas:

• a) anotação do término do contrato de trabalho na CTPS do empregado;

• b) comunicação da dispensa aos órgãos competentes (GRRF, Seguro-
Desemprego e CAGED);

• c) pagamento das verbas rescisórias no prazo estabelecido pela lei.

• Para as empregadas gestantes permanece a exigência de assistência do
sindicato na homologação das verbas rescisórias, utilizando-se do
entendimento previsto no art. 500 da CLT, que não foi alterado pela
Reforma Trabalhista.



Quem Responde por 
Perdas e Danos

• Art. 793 -A – Responde por perdas e danos aquele que litigar 
de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente.

• Art. 793 -B – Considera-se litigante de má-fé aquele que:

• I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou 
fato incontroverso;

• II – alterar a verdade dos fatos;

• III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

• IV – opuser resistência injustificada ao andamento do 
processo;

• V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato 
do processo;

• VI – provocar incidente manifestamente infundado;

• VII – interpuser recurso com intuito manifestamente 
protelatório.



• Art. 793 -C – De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1%
(um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

• § 1º - Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juízo
condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse
na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para
lesar a parte contrária.

• § 2º - Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a
multa poderá ser fixada em até duas vezes o limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

• Art. 793 -D – Aplica-se a multa prevista no art. 793 -C desta
Consolidação à testemunha que intencionalmente alterar a
verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da
causa.

• Parágrafo único – A execução da multa prevista neste artigo
dar-se-á nos mesmos autos.



• Art. 843 - § 1º - É facultado ao empregador fazer-se substituir
pelo gerente, ou qualquer outro preposto que tenha
conhecimento do fato, e cujas declarações obrigarão o
proponente.

• § 2º - Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso,
devidamente comprovado, não for possível ao empregado
comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por
outro empregado que pertença à mesma profissão, ou pelo seu
Sindicato.

• § 3º - O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa
ser empregado da parte reclamada.



Horas in itinere ou de trajeto ou 
de itinerário

• Art. 58 - § 2º - O tempo despendido pelo empregado desde
a sua residência até a efetiva ocupação do posto de
trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer
meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador,
não será computado na jornada de trabalho, por não ser
tempo à disposição do empregador.

• Antes da Reforma

• Súmula 90

• I – O tempo despendido pelo empregado, em condução
fornecida pelo empregador, até o local de trabalho de
difícil acesso, ou não servido por transporte público
regular, e para o seu retorno é computável na jornada de
trabalho.



Uniforme

• Art. 456 -A – Cabe ao empregador definir o padrão de
vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a
inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa
ou de empresas parceiras e de outros itens de identificação
relacionados à atividade desempenhada.

• Parágrafo único – A higienização do uniforme é de
responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em
que forem necessários procedimentos ou produtos
diferentes dos utilizados para a higienização das
vestimentas de uso comum.



Tempo à Disposição do 
Empregador

• Art. 4º - § 2º - Por não se considerar tempo à disposição do empregador,
não será computado como período extraordinário o que exceder a
jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto
no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha
própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias
públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou
permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades
particulares, entre outras:

• I – práticas religiosas;

• II – descanso;

• III – lazer;

• IV – estudo;

• V – alimentação;

• VI – atividades de relacionamento social;

• VII – higiene pessoal;

• VIII – troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade
de realizar a troca na empresa.



Fontes do Direito do Trabalho
• Art. 8º - § 2º - Súmulas e outros enunciados de

jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do
Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não
poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar
obrigações que não estejam previstas em lei.

• § 3º - No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo
de trabalho, a justiça do Trabalho analisará exclusivamente
a conformidade dos elementos essenciais do negócio
jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua
atuação pelo princípio da intervenção mínima na
autonomia da vontade coletiva.

• Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)

• Art. 104 - A validade do negócio jurídico requer:

• I - agente capaz;

• II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;



Plano de Cargos e Salários
• 1 – A Reforma Trabalhista prevê duas medidas que impedem a

equiparação salarial:

• a) Pessoal organizado em quadro de carreira;

• b) Plano de cargos e salários aplicado internamente na
empresa mediante negociação coletiva.

• 2 – Existindo o quadro de carreiras ou o plano de cargos e
salários, não haverá a equiparação salarial entre empregados
que trabalham na mesma função.

• 3 – Art. 611-A,V, CLT – Reforma Trabalhista:

• A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm
prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
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.



• 4 – Não há mais a obrigatoriedade do quadro de carreira ou do 
plano de trabalho de ser homologado pelo Ministério do 
Trabalho.

• 5 – Art. 461 § 2º - Reforma Trabalhista: (Equiparação Salarial)

• Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o 
empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira 
ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de 
negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada 
qualquer forma de homologação ou registro em órgão público.

• 6 – Art. 461 § 3º - Reforma Trabalhista:

• No caso do § 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas 
por merecimento, por antiguidade, ou por apenas um destes 
critérios, dentro de cada categoria profissional.



Art. 468 – Lei 13.467/2017
Alteração de Função

• Art. 468 – Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a
alteração das respectivas condições por mútuo
consentimento, e ainda assim, desde que não resultem,
direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena
de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

• § 1º - Não se considera alteração unilateral a determinação
do empregador para que o respectivo empregado reverta
ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o
exercício de função de confiança.

• § 2º - A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou
sem justo motivo, não assegura ao empregado o direito à
manutenção do pagamento da gratificação correspondente,
que não será incorporada, independentemente do tempo
de exercício da respectiva função.



• Exemplo:

• Um professor em determinado colégio trabalha na parte da
manhã e recebe mensalmente R$ 1.800,00.

• É convidado para exercer o cargo de coordenador na parte
da tarde mediante o salário de R$ 2.500,00. O professor
aceitou.

• No final do ano é dispensado da função de coordenador.

• Continua no colégio como professor recebendo R$
1.800,00.



Comissão de Representantes 
dos Empregados

• 1 – 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.



• 2 – 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 reinvindicações 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.

• 3 – 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.



• 4 – 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



OBRIGADO!


