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REFORMA TRABALHISTA

SOB A ÓTICA SINDICAL



 CONSTITUIÇÃO FEDERAL

 LEIS

 CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS – CLT

 CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO – CCT

 ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO – ACT

 CONTRATOS COLETIVOS DE TRABALHO

 CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO

ORDENAMENTO JURÍDICO

( RELAÇÃO PACÍFICA )



CONSTITUIÇÃO FEDERAL

LEIS

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS –CLT

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO –CCT

ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO –ACT

CONTRATOS COLETIVOS DE TRABALHO

CONTRATOS INDIVIDUAIS DE TRABALHO

DESORDENAMENTO JURÍDICO

( RELAÇÃO DE CONFLITOS )



O QUE AS EMPRESAS 

MAIS RECLAMAVAM 

NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO?



SEGURANÇA JURÍDICA 

NO ENCERRAMENTO 

DOS CONTRATOS DE 

TRABALHO.



ALÉM DA SEGURANÇA 

JURÍDICA, O QUE MAIS 

QUERIAM AS 

EMPRESAS?



DIMINUIÇÃO DE 

CUSTOS NAS 

CONTRATAÇÕES.



O QUE CONSEGUIU A 

REFORMA 

TRABALHISTA?



CRIOU UMA ZONA DE 

CONFLITOS ENTRE 

EMPREGADORES E 

TRABALHADORES;

TENTOU 

DESESTABILIZAR OS 

SINDICATOS DE 

TRABALHADORES.



O QUE SOBRA COMO SOLUÇÃO 

PARA OS TRABALHADORES E 

SINDICATOS DE TRABALHADORES?



 OS TRABALHADORES TERÃO QUE SE 

ASSOCIAR AOS SEUS SINDICATOS;

 OS SINDICATOS TERÃO QUE SE 

PROFISSIONALIZAR MUITO MAIS 

PARA CONQUISTAR OS 

TRABALHADORES.



AFINAL, O QUE A REFORMA 

TRABALHISTA AJUDOU AOS 

EMPREGADORES, 

TRABALHADORES E 

SINDICATOS?



1. TORNOU POSSÍVEL O ENCERRAMENTO DAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO COM SEGURANÇA 

JURÍDICA PARA OS EMPREGADORES.

2. ESTABELECEU UM MELHOR RELACIONAMENTO DOS 

TRABALHADORES COM SEUS SINDICATOS 

REPRESENTANTES.

3. OBRIGOU OS SINDICATOS DE TRABALHADORES A SE 

PROFISSIONALIZAREM E A SE DIRIGIREM ÀS SUAS 

BASES DE REPRESENTAÇÃO.



DEPOIS DE TUDO, O QUE REALMENTE 

PODE SER APROVEITADO PARA AS 

EMPRESAS, PARA OS TRABALHADORES E 

PARA OS SINDICATOS?



 TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL 

E/OU RESCISÓRIO COM 

EFICÁCIA LIBERATÓRIA;

 NEGOCIAÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO.



Considerando a Reforma 

Trabalhista de acordo com a 

Lei 13.467 de 2017;



Considerando o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), a Justiça do 

Trabalho analisará exclusivamente a conformidade 

dos elementos essenciais do negócio jurídico, e 

balizará sua atuação pelo princípio da intervenção 

mínima na autonomia da vontade coletiva, no exame 

de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho;



Considerando que o Art. 611-A:

“A convenção coletiva e o acordo 

coletivo de trabalho têm 

prevalescência sobre a lei quando, 

entre outros, dispuserem sobre: ...”



Considerando o disposto 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:



“Art. 8º As autoridades administrativas e a Justiça do 

Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, 

decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por 

analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais 

de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, 

de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, 

mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou 

particular prevaleça sobre o interesse público.



§ 1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do 

trabalho.

§ 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.” (NR)



Considerando 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.



Considerando que, 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.



Considerando que, 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.



Considerando que, os sindicatos 

subscritores de convenção coletiva ou de 

acordo coletivo de trabalho deverão 

participar, como litisconsortes necessários, 

em ação individual ou coletiva, que tenha 

como objeto a anulação de cláusulas desses 

instrumentos.”



Considerando que não será 

permitido estipular duração de 

convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho superior a dois 

anos, sendo vedada a ultratividade.



Considerando  o disposto no Art. 620: 

“As condições estabelecidas em 

acordo coletivo de trabalho sempre 

prevalecerão sobre as estipuladas em 

convenção coletiva de trabalho.”



Considerando o disposto no Art. 

2º da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 

1974, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  

(Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)



Art. 4o Empresa de trabalho temporário é 

a pessoa jurídica, devidamente registrada 

no Ministério do Trabalho, responsável 

pela colocação de trabalhadores à 

disposição de outras empresas 

temporariamente.

(Redação dada pela Lei nº 13.429, de 2017)



Art. 4o-A. Empresa prestadora de 

serviços a terceiros é a pessoa 

jurídica de direito privado destinada a 

prestar à contratante serviços 

determinados e específicos.

(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)



§ 1o A empresa prestadora de serviços 

contrata, remunera e dirige o trabalho 

realizado por seus trabalhadores, ou 

subcontrata outras empresas para 

realização desses serviços. 

(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)



§ 2o Não se configura vínculo 

empregatício entre os trabalhadores, ou 

sócios das empresas prestadoras de 

serviços, qualquer que seja o seu ramo, 

e a empresa contratante.

(Incluído pela Lei nº 13.429, de 2017)



Considerando o conceito de PESSOA 

JURÍDICA DE EMPRESA INDIVIDUAL 

(...);



DIMENSÕES DO MOVIMENTO SINDICAL

POLÍTICO SOCIAL

SOCIAL: porque possui 
caráter associativo, que 
pressupõe SOCIABILIDADE, 
SOLIDARIEDADE e 
organização de uma classe.

POLÍTICO: porque, acima de 
tudo, possui caráter COLETIVO 
QUE DÁ LEGITIMIDADE e 
possibilidade de influenciar o 
destino DA HISTÓRIA. 

JURÍDICO: representação de categoria, porque faz parte do ordenamento 
jurídico, com reconhecimento na CF/88, nas leis, nos acordos e tratados 

internacionais, bem como pela autotutela das relações de trabalho, dando FORÇA DE 
LEI AOS ACORDOS, CONVENÇÕES COLETIVAS.

JURÍDICO



Princípios Norteadores

PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO 

Garante proteção à parte hipossuficiente da relação de

trabalho, ou seja, ao trabalhador. As relações contratuais

de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das

partes interessadas desde que NÃO CONTRAVENHA ÀS

DISPOSIÇÕES DE PROTEÇÃO AO TRABALHO, aos

contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às

decisões das autoridades competentes.



PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL

Independente de lei específica, será

sempre aplicada a norma mais favorável ao

TRABALHADOR.

Princípios Norteadores



PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA 

RELAÇÃO DE EMPREGO

Em regra, todo contrato de trabalho deve

ter prazo indeterminado.

Princípios Norteadores



PRINCÍPIO DA IRRENUNCIABILIDADE

O empregado não pode dispor de seus

direitos, os quais são assegurados por meio

de normas cogentes (que constrange) e de

ordem pública.

Princípios Norteadores



PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE 

DOS FATOS

Prioriza a verdade real em face da verdade

formal.

Princípios Norteadores



Constituição Federal

• Patamar mínimo civilizatório

• Dignidade da pessoa humana

• UNICIDADE POR CATEGORIA ART 

511 DA CLT



Eixo COLETIVO

Eixo INDIVIDUAL

Eixo PROCESSUAL

A Reforma deve ser vista sob três eixos:

?



EIXO COLETIVO

Negociação Individual

I. Homologação na rescisão contratual

II. Compensação de jornada

III. Empregado hipersuficiente

IV. Dispensas imotivadas

V. Rescisão contratual por comum acordo

VI. Comissão de representantes dos empregados



Assistência Sindical

CLT LEI 13.467/2017

Art. 477 - É assegurado a todo empregado, não

existindo prazo estipulado para a terminação do

respectivo contrato, e quando não haja êle dado

motivo para cessação das relações de trabalho,

o direto de haver do empregador uma

indenização, paga na base da maior

remuneração que tenha percebido na mesma

emprêsa.

§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de

quitação de rescisão, do contrato de trabalho,

firmado por empregado com mais de 1 (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.

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).



Cria o banco de horas semestral que poderá ser pactuado por

acordo individual, retirando a necessidade de norma coletiva.

Cria a compensação mensal da jornada mediante acordo

individual, tácito ou escrito (antes era semanal).

Regulamenta a jornada 12x36, permitindo que seja pactuada

mediante acordo individual escrito, retirando a necessidade de

norma coletiva.

EIXO COLETIVO

Compensação de Jornada



Compensação de Jornada

CLT LEI 13.467/2017

Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá

ser acrescida de horas suplementares, em

número não excedente de 2 (duas), mediante

acordo escrito entre empregador e

empregado, ou mediante contrato coletivo de

trabalho.

[...]

§ 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.

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.

[...]

§ 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.



Compensação de Jornada

LEI 13.467/2017

Art. 59-A. 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.



“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais,

além de outros que visem à melhoria de sua condição

social:

(...)

XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas

diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a

compensação de horários e a redução da jornada, mediante

acordo ou convenção coletiva de trabalho.”

Constituição Federal/1988:



Cria a figura do empregado hipersuficiente, trabalhador
portador de diploma de nível superior e que recebe salário
igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos
benefícios do RGPS (R$ 10.379,00), podendo negociar
diretamente com o empregador, com a mesma eficácia legal
e preponderância sobre os instrumentos coletivos.

EIXO COLETIVO

Empregado Hipersuficiente



Empregado Hipersuficiente

CLT LEI 13.467/2017

Art. 444 - As relações contratuais de

trabalho podem ser objeto de livre

estipulação das partes interessadas em

tudo quanto não contravenha às

disposições de proteção ao trabalho, aos

contratos coletivos que lhes sejam

aplicáveis e às decisões das autoridades

competentes.

Art. 444. [...].

Parágrafo único. A livre estipulação a

que se refere o caput deste artigo

aplica-se às hipóteses previstas no art.

611-A desta Consolidação, com a

mesma eficácia legal e preponderância

sobre os instrumentos coletivos, no

caso de empregado portador de

diploma de nível superior e que

perceba salário mensal igual ou

superior a duas vezes o limite máximo

dos benefícios do Regime Geral de

Previdência Social.



O empregado, independente do seu grau de instrução ou do

valor que ganha, é hipossuficiente, ou seja, depende do grau

de conhecimento intelectual com quem ele se relaciona. No

caso do ambiente organizacional, no relacionamento com

seus superiores, o empregado será sempre hipossuficiente,

haja visto que a empresa sempre tem um Setor Pessoal,

Contábil ou Jurídico para tratar desses assuntos (ele,

empregado, não tem esse conhecimento).

Hipossuficiência do empregado:



Traz a possibilidade de rescisão contratual por acordo

entre empregado e empregador, prevendo o pagamento

do aviso prévio e da multa do FGTS pela metade, e a

movimentação de até 80% dos valores depositados na

conta do FGTS. Não há direito ao seguro-desemprego.

EIXO COLETIVO

Rescisão Contratual por Comum Acordo



Rescisão por “COMUM ACORDO

LEI 13.467/2017

Art. 484-A. 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.



I. Negociado sobre o legislado

II. Prevalência do acordo coletivo sobre a convenção
coletiva

III. Ultratividade das normas coletivas de trabalho

IV. Termo de quitação anual das obrigações trabalhistas

EIXO COLETIVO

Negociação Coletiva



Preponderância das 

condições estabelecidas 

em acordo coletivo de 

trabalho sobre as 

estipuladas em convenção 

coletiva de trabalho.

CF

LEI

CONVENÇÃO 
COLETIVA

ACORDO COLETIVO 
DE TRABALHO

EIXO COLETIVO

Prevalência do Acordo Coletivo sobre a Convenção 
Coletiva



Prevalência do acordo coletivo sobre a convenção 

coletiva

CLT LEI 13.467/2017

Art. 620. As condições 

estabelecidas em 

Convenção quando mais 

favoráveis, prevalecerão 

sôbre as estipuladas em 

Acôrdo.

Art. 620. As condições 

estabelecidas em acordo 

coletivo de trabalho sempre 

prevalecerão sobre as 

estipuladas em convenção 

coletiva de trabalho.



Faculta a celebração do Termo de Quitação Anual de

obrigações trabalhistas entre empregado e

empregador, na vigência ou não do contrato de

trabalho, de EFICÁCIA LIBERATÓRIA DAS PARCELAS

nele especificadas, devendo ser assinado na presença

do sindicato dos empregados da categoria.

EIXO COLETIVO

Termo de Quitação Anual das Obrigações Trabalhistas



Termo de quitação anual das obrigações trabalhistas

LEI 13.467/2017

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.



CLÁUSULA 19ª: TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL E/OU

RESCISÓRIO COM EFICÁCIA LIBERATÓRIA

As empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva ficam

obrigadas a realizar o Termo de Quitação Anual e/ou Rescisório

com eficácia liberatória do contrato de trabalho de seus

empregados, com qualquer tempo de contratação, no SINDGEL-CE.

(...)

CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO DO SINDGEL-CE 2018



Altera a forma de desconto e recolhimento da

contribuição sindical ao exigir autorização prévia e

expressa dos participantes das categorias

econômicas ou profissionais ou das profissões

liberais representadas pelas referidas entidades.

EIXO COLETIVO

Contribuição Sindical



FORMA DE DESCONTO

CLT LEI 13.467/2017

Art. 545 - Os empregadores ficam

obrigados a descontar na folha de

pagamento dos seus empregados,

desde que por eles devidamente

autorizados, as contribuições devidas

ao Sindicato, quando por este

notificados, salvo quanto à contribuição

sindical, cujo desconto independe

dessas formalidades.

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.



QUEM DEVE PAGAR 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  

(art. 578 e 579 da CLT)

OBRIGAÇÃO DE TODOS OS 
INTEGRANTES DAS CATEGORIAS



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

NORMA CONSTITUCIONAL DE 
EFICÁCIA PLENA

NATUREZA TRIBUTÁRIA

ARTIGOS 578 E 579 
RECEPCIONADOS PELA CF/88



Art. 149.CF Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, como
instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto
no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o
dispositivo.

Art. 8º. CF. [...] V - a assembleia geral fixará a contribuição que,
em se tratando de categoria profissional, será descontada em
folha, para custeio do sistema confederativo da representação
sindical respectiva, independentemente da contribuição
prevista em lei;



Todas as contribuições enquadradas no art. 149, em suas três modalidades, têm natureza

tributária [...].

A “contribuição especial no interesse das categorias profissionais ou econômicas, como

instrumento de sua atuação nas respectivas áreas”, tem como nítido, claro e cristalino objetivo

garantir a atuação de categorias profissionais e econômicas em defesa dos interesses

próprios destes grupos, ofertando, pois, a Constituição, imposição tributária que lhes garanta

recursos para que possam existir e atuar.

Esta é a natureza jurídica da contribuição, que fundamenta o movimento corporativo ou sindical

no Brasil, na redação da Lei Suprema de 1988, constitucionalizada que foi sua conformação

tributária. Não é mais uma contribuição parafiscal ou fora do sistema, mas uma

contribuição tributária, com objetivo perfil na lei maior.

(Trechos do parecer Ives Gandra da Silva Martins)



A liberdade de associação não exclui o direito de uma categoria ser defendida por um

sindicato, que, ao agir, hospeda os interesses tanto dos filiados quanto dos não filiados. Por

isto, a contribuição só de filiados não se confunde com esta – obrigatória e de natureza

tributária – imposta a todos de uma determinada categoria social.

Em nenhum momento o art. 8º, inciso IV, excepciona, das categorias econômicas e

profissionais, a contribuição de determinados beneficiários da atuação sindical, NÃO

PERMITINDO, POIS, QUE A LEI ORDINÁRIA O FAÇA, sempre que tal exceção

representar um enfraquecimento da entidade para consecução de seus objetivos.

[...] a contribuição sindical mencionada pela Constituição (art. 8º, inciso IV) tem natureza

tributária (art. 149) e objetiva sustentar as corporações de categorias profissionais e

econômicas na defesa de seus interesses e direitos.

(Trechos do parecer Ives Gandra da Silva Martins)



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

(art. 545 e 578 da CLT)

COMPULSORIEDADE

FORMALIDADES PARA O DESCONTO

AUTORIZAÇÃO DA CATEGORIA

PRÉVIA E EXPRESSA

NOTIFICAÇÃO DO SINDICATO AO EMPREGADOR



MÊS DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO

CLT LEI 13.467/2017

Art. 582. Os empregadores são obrigados a

descontar, da folha de pagamento de seus

empregados relativa ao mês de março de

cada ano, a contribuição sindical por estes

devida aos respectivos sindicatos.

Art. 582. Os empregadores são obrigados

a descontar da folha de pagamento de

seus empregados relativa ao mês de

março de cada ano a contribuição sindical

dos empregados que autorizaram prévia e

expressamente o seu recolhimento aos

respectivos sindicatos.

Art. 583 - O recolhimento da contribuição

sindical referente aos empregados e

trabalhadores avulsos será efetuado no mês

de abril de cada ano, e o relativo aos agentes

ou trabalhadores autônomos e profissionais

liberais realizar-se-á no mês de fevereiro.

Art. 583. O recolhimento da contribuição

sindical referente aos empregados e

trabalhadores avulsos será efetuado no

mês de abril de cada ano, e o relativo aos

agentes ou trabalhadores autônomos e

profissionais liberais realizar-se-á no mês

de fevereiro, observada a exigência de

autorização prévia e expressa prevista no

art. 579 desta Consolidação.



MÊS DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS EMPREGADORES

CLT LEI 13.467/2017

Art. 587. O recolhimento da contribuição

sindical dos empregadores efetuar-se-á no

mês de janeiro de cada ano, ou, para os que

venham a estabelecer-se após aquele mês,

na ocasião em que requeiram às repartições

o registro ou a licença para o exercício da

respectiva atividade.

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.



MÊS DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DOS DESEMPREGADOS

CLT LEI 13.467/2017

Art. 602 - Os empregados que não estiverem

trabalhando no mês destinado ao desconto

da imposto sindical serão descontados no

primeiro mês subseqüente ao do reinício do

trabalho.

Art. 602. Os empregados que não

estiverem trabalhando no mês destinado

ao desconto da contribuição sindical e

que venham a autorizar prévia e

expressamente o recolhimento serão

descontados no primeiro mês

subsequente ao do reinício do trabalho.



FORMA DE AUTORIZAR O DESCONTO DA 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

ASSEMBLEIA GERAL

(órgão soberano – democracia e transparência)

AUTONOMIA DA VONTADE COLETIVA 



EDITAL CONVOCANDO TODA A CATEGORIA

ASSEMBLEIA GERAL DE AUTORIZAÇÃO DO 

DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

NOTIFICAÇÃO

O sindicato irá notificar o  empregador acerca do 

resultado da Assembleia (registrado em cartório) para 

que seja efetuado o devido desconto dos seus 

empregados.



ATENÇÃO !!!
PARA O DISPOSTO NO Art. 611-B XXVI da CLT

EXIGE NOTIFICAÇÃO
E 

NÃO INCLUSÃO EM INSTRUMENTO COLETIVO



EIXO INDIVIDUAL

I. Novas formas de contratação

II. Jornada de Trabalho 

III. Remuneração

IV.Responsabilidade do empregador

V. Proteção do trabalho da mulher



EIXO INDIVIDUAL

Novas Formas de Contratação



Trabalho 
Intermitente

Terceirização

Autônomo 
*exclusivo

Teletrabalho



EIXO INDIVIDUAL

Teletrabalho

Regulamenta o teletrabalho, excluindo os empregados
sob tal sistema do regime de controle de jornada e ainda
transfere os riscos da atividade ao empregado ao
determinar que ele deverá assinar termo de
responsabilidade comprometendo-se a seguir as
instruções fornecidas pelo empregador a fim de evitar
doenças e acidentes de trabalho.



CLT LEI 13.427/2017

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime

previsto neste capítulo:

I - os empregados que exercem atividade externa

incompatível com a fixação de horário de

trabalho, devendo tal condição ser anotada na

Carteira de Trabalho e Previdência Social e no

registro de empregados;

II - os gerentes, assim considerados os

exercentes de cargos de gestão, aos quais se

equiparam, para efeito do disposto neste artigo,

os diretores e chefes de departamento ou filial.

Art. 62. [...]

III - os empregados em regime de

teletrabalho.



LEI 13.427/2017

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

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.



LEI 13.427/2017

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.



LEI 13.427/2017

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.



EIXO INDIVIDUAL

Autônomo Exclusivo

Permite a contratação de autônomo, com ou
sem exclusividade de forma contínua ou não,
afastando a qualidade de empregado.

Autônomo = PJ = MEI



TRABALHADOR AUTÔNOMO 
EXCLUSIVO E PRIMAZIA DA 

REALIDADE

Primazia da realidade sobre a forma. É a primazia
da realidade, e não a formalidade exteriorizada de
atos e negócios jurídicos, que deve ser
considerada para o reconhecimento do vínculo de
emprego (Arts. 2º e 3º da CLT) ou de trabalho
autônomo (Art. 442-B da CLT).



TRABALHO AUTÔNOMO CONTÍNUO E EXCLUSIVO. LIMITES 
E INTERPRETAÇÃO CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 
442-B DA CLT À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 88

Presume-se o vínculo empregatício diante da prestação de
serviços contínua e exclusiva, uma vez que a relação de
emprego é direito fundamental (Arts. 1º, III e IV, 5º, caput e 7º da
CF/1988), devendo o Art. 442-B da CLT ser interpretado
conforme a Constituição Federal para afastar a caracterização
do trabalho autônomo sempre que o trabalhador, não
organizando a própria atividade, tenha seu labor utilizado na
estrutura do empreendimento e integrado à sua dinâmica.



EIXO INDIVIDUAL

Trabalho Intermitente

Cria o contrato de trabalho intermitente, sendo aquele
prestado com subordinação, de forma não contínua,
ocorrendo com alternância de períodos e de inatividade,
determinados em horas, dias ou meses, independentemente
do tipo de atividade do empregado e do empregador.

Permite que o empregador transfira os riscos do seu negócio
ao empregado.



Contrato de Trabalho Intermitente 

LEI 13.467/2017

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 àquele 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.



EIXO INDIVIDUAL

Terceirização

A Reforma Trabalhista alterou dispositivos da Lei
13.429/2017 que regulamentou o contrato de trabalho
de prestação de serviços a terceiros, alterando
dispositivos da Lei no 6.019/1974, que dispõe sobre o
trabalho temporário nas empresas urbanas.



• Aplicação da Lei da Terceirização:

A Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1)
do TST decidiu que, nos contratos de trabalho celebrados e
encerrados antes da entrada em vigor da Lei 13.429/2017 (Lei
das Terceirizações), prevalece o entendimento consolidado
na Súmula 331, item I, do TST, no sentido de que a
contratação de trabalhadores por empresa interposta é
ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador
dos serviços.

Terceirização



•Atividade-fim:

Estabeleceu expressamente que quaisquer atividades da
empresa, inclusive sua atividade principal poderá ser
terceirizada.

Terceirização



LEI 13.429/2017 LEI 13.467/2017

Art. 4º-A. Empresa prestadora de serviços a

terceiros é a pessoa jurídica de direito

privado destinada a prestar à contratante

serviços determinados e específicos.

§ 1o A empresa prestadora de serviços

contrata, remunera e dirige o trabalho

realizado por seus trabalhadores, ou

subcontrata outras empresas para realização

desses serviços.

§ 2o Não se configura vínculo empregatício

entre os trabalhadores, ou sócios das

empresas prestadoras de serviços, qualquer

que seja o seu ramo, e a empresa

contratante.

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.



Condições de Trabalho:

Assegurou aos trabalhadores terceirizados as mesma
condições de trabalho dos empregados da contratante relativos
a: alimentação, transporte e atendimento médico ou
ambulatorial.

Direitos dos terceirizados:

Facultou a contratante e contratada estabelecer salário
equivalente ao pago aos empregados e aos terceirizados, além
de outros direitos não previstos no artigo;

Terceirização



LEI 13.467/2017

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;
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.



Responsabilidade subsidiária da contratante:

O trabalhador terceirizado só pode cobrar o pagamento de
direitos trabalhistas da empresa tomadora de serviço após
se esgotarem os bens da empresa que terceiriza.

Terceirização



LEI 13.429/2017

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. (Redação da Lei 13.467/2017)

§ 1o É vedada à contratante a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do

contrato com a empresa prestadora de serviços.

§ 2o Os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em

outro local, de comum acordo entre as partes.

§ 3o É responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos

trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em

contrato.

§ 4o A contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo atendimento

médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados, existente nas dependências da contratante,

ou local por ela designado.

§ 5o A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao

período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o

disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.



• Quarentena:

Proibiu a contratação do empregado demitido pela
empresa pelo prazo de 18 meses na qualidade de
terceirizado, bem como o sócio ou o titular da
empresa prestadora de serviços não pode ter
prestado serviços a contratante

Terceirização



LEI 13.467/2017

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.



EIXO INDIVIDUAL 

Contrato em Regime de Tempo Parcial

O trabalho em regime de tempo parcial passará a ter o limite semanal
ampliado de 25 horas para 30 horas semanais, ou então haverá a opção
trabalhar 26 horas semanais, com a possibilidade da realização de 6
horas extras, o que totalizará 32 horas semanais trabalhadas;

É devido o abono pecuniário (conversão em dinheiro de um terço do
período de férias);

As férias dos empregados em tempo integral aplica-se aos empregados
de tempo parcial.



Contrato de Trabalho em regime de tempo parcial

CLT LEI 13.467/2017

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de

tempo parcial aquele cuja duração não exceda a

vinte e cinco horas semanais.

§ 1o O salário a ser pago aos empregados sob o

regime de tempo parcial será proporcional à sua

jornada, em relação aos empregados que cumprem,

nas mesmas funções, tempo integral.

§ 2o Para os atuais empregados, a adoção do

regime de tempo parcial será feita mediante opção

manifestada perante a empresa, na forma prevista

em instrumento decorrente de negociação coletiva.

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 o acréscimo de 50%

(cinquenta por cento) sobre o salário-hora normal.



Contrato de Trabalho em regime de tempo parcial

LEI 13.467/2017

§ 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.



EIXO INDIVIDUAL 

Tempo à disposição do empregador

Exemplifica as atividades que não são
consideradas tempo à disposição do
empregador.



TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR

CLT LEI 13.467/2017

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o

período em que o empregado esteja à disposição do

empregador, aguardando ou executando ordens,

salvo disposição especial expressamente

consignada.

Parágrafo único - Computar-se-ão, na contagem de

tempo de serviço, para efeito de indenização e

estabilidade, os períodos em que o empregado

estiver afastado do trabalho prestando serviço militar

... (VETADO) ... e por motivo de acidente do trabalho

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.



EIXO INDIVIDUAL 

Horas de percurso

Estabelece que o percurso de casa para o trabalho e
vice-versa não se configura tempo à disposição do
empregador e por isso não contam como horário de
trabalho.



HORAS IN ITINERE

CLT LEI 13.467/2017

Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os

empregados em qualquer atividade privada, não

excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja

fixado expressamente outro limite.

§ 2o O tempo despendido pelo empregado até o local de

trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de

transporte, não será computado na jornada de trabalho,

salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou

não servido por transporte público, o empregador

fornecer a condução.

§ 3o Poderão ser fixados, para as microempresas e

empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou

convenção coletiva, em caso de transporte fornecido

pelo empregador, em local de difícil acesso ou não

servido por transporte público, o tempo médio

despendido pelo empregado, bem como a forma e a

natureza da remuneração.

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.

§ 3º (Revogado)



EIXO INDIVIDUAL 

Férias

Permite que as férias sejam parceladas em até 3
períodos, em qualquer caso, independentemente da
idade do trabalhador, sendo que um deles não poderá
ser inferior a 14 dias corridos e os demais não poderão
ser inferiores a 5 dias corridos, cada um.



Parcelamento das férias

CLT LEI 13.467/2017

Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do

empregador, em um só período, nos 12 (doze)

meses subseqüentes à data em que o empregado

tiver adquirido o direito.

§ 1º - Somente em casos excepcionais serão as

férias concedidas em 2 (dois) períodos, um dos

quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias

corridos.

§ 2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos

maiores de 50 (cinqüenta) anos de idade, as férias

serão sempre concedidas de uma só vez.

Art. 134. [...]

§ 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.



EIXO INDIVIDUAL 

Natureza Indenizatória

Os pagamentos feitos a título de diárias para viagem,
abonos, auxílio-alimentação (desde que não pago em
dinheiro) e prêmios, deixam de incorporar o contrato
de trabalho e de constituir base para incidência de
encargos trabalhistas e previdenciários.



Natureza indenizatória

CLT LEI 13.467/2017

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do

empregado, para todos os efeitos legais, além do

salário devido e pago diretamente pelo empregador,

como contraprestação do serviço, as gorjetas que

receber.

§ 1º - Integram o salário não só a importância fixa

estipulada, como também as comissões,

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para

viagens e abonos pagos pelo empregador.

§ 2º - Não se incluem nos salários as ajudas de custo,

assim como as diárias para viagem que não excedam

de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido

pelo empregado.

Art. 457. [...]

§ 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.



EIXO INDIVIDUAL

Equiparação salarial

Cria-se dificuldades para a configuração da
equiparação salarial, uma vez que além da diferença
de tempo na mesma função (não superior a 2 anos),
deverá haver a diferença de 4 anos de tempo de
serviço no mesmo estabelecimento empresarial.



EQUIPARAÇÃO SALARIAL

CLT LEI 13.467/2017

Art. 461 - 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 de tempo de serviço não for superior a 2

(dois) anos.

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, etnia, 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

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.



§ 2º - Os dispositivos deste artigo não

prevalecerão quando o empregador tiver pessoal

organizado em quadro de carreira, hipótese em

que as promoções deverão obedecer aos critérios

de antigüidade e merecimento.

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, as

promoções deverão ser feitas alternadamente por

merecimento e por antingüidade, dentro de cada

categoria profissional.

§ 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.



LEI 13.467/2017

§ 5º A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou

na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma

contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria.

§ 6º No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo

determinará, além do pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do

empregado discriminado, no valor de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social.



EIXO INDIVIDUAL 

Gratificação por tempo de função

A gratificação de função não será mais incorporada
ao salário, independentemente do tempo de
exercício da respectiva função.



GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

CLT LEI 13.467/2017

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.

Parágrafo único - 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.

Art. 468. [...]

§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



EIXO INDIVIDUAL 

Responsabilidade do Grupo Econômico

Dificulta a configuração do grupo econômico, ao estabelecer
que além das empresas estarem sob a direção, controle ou
administração de outra, será necessário a demonstração do
interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a
atuação conjunta das empresas dele integrantes.



Responsabilidade do Grupo Econômico

CLT LEI 13.467/2017

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual

ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade

econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal

de serviço.

[...]

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo,

embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria,

estiverem sob a direção, controle ou administração de

outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de

qualquer outra atividade econômica, serão, para os

efeitos da relação de emprego, solidariamente

responsáveis a empresa principal e cada uma das

subordinadas.

Art. 2º [...]

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora,

cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem

sob a direção, controle ou administração de outra, ou

ainda quando, mesmo guardando cada uma sua

autonomia, integrem grupo econômico, serão

responsáveis solidariamente pelas obrigações

decorrentes da relação de emprego.

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade

de sócios, sendo necessárias, para a configuração do

grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva

comunhão de interesses e a atuação conjunta das

empresas dele integrantes.



EIXO INDIVIDUAL 

Responsabilidade do Sócio Retirante

Traz as regras do Código Civil para aplicação da
responsabilidade das obrigações trabalhista do sócio
retirante, o qual apenas responderá solidariamente quando
for comprovada fraude na alteração da sociedade.



Responsabilidade do Grupo Econômico

LEI 13.467/2017

Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da

sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois

anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:

I - a empresa devedora;

II - os sócios atuais; e

III - os sócios retirantes.

Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar

comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato.”



EIXO INDIVIDUAL

Empregada gestante e lactante

A empregada gestante ou lactante poderá exercer
suas atividades em ambientes insalubres, sendo
necessário apenas autorização por atestado médico.



Empregada Gestante ou Lactante

CLT LEI 13.467/2017

Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante

será afastada, enquanto durar a gestação e a

lactação, de quaisquer atividades, operações ou

locais insalubres, devendo exercer suas

atividades em local salubre.

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 394-A. 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.



LEI 13.467/2017

§ 1º [...]

§ 2º Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a

compensação, observado 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 lhe 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 todo o período de afastamento.



EIXO INDIVIDUAL 

Horário de descanso para amamentação

Permite que o empregador estipule os horários de
descanso para a mulher amamentar o filho com até
6 meses de idade.



Empregada Gestante ou Lactante

CLT LEI 13.467/2017

Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que
este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher
terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2
(dois) descansos especiais, de meia hora cada um.

Parágrafo único - Quando o exigir a saúde do
filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser
dilatado, a critério da autoridade competente.

Art. 396. [...]

§ 1o [...]

§ 2o Os horários dos descansos previstos
no caput deste artigo deverão ser definidos em acordo
individual entre a mulher e o empregador.



EIXO PROCESSUAL

Esse eixo aborda as principais alterações realizadas
pela lei no que tange ao direito processual do trabalho.

Esse eixo não será abordado neste momento.
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