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DO QUE ESTAMOS FALANDO? 



ALGUNS DOS PRINCIPAIS TEMAS  

MODERNIZAÇÃO TRABALHISTA 

Como era/Como ficou 



ANTES E DEPOIS | Negociado sobre o legislado 

Art. 7º, XXVI, CF: reconhecimento 

Convenções n. 98 e n. 154 da OIT 

Insegurança jurídica na Justiça do Trabalho 

Art. 611-A e 611-B, CLT:  

 Exemplifica temas que podem ser 

negociados 

 Veda a negociação de supressão e 

redução de temas específicos e de 

forma taxativa 

 Cláusula compensatória anulada junto 

com a anulação de cláusula do 

instrumento  

 Condições de trabalho estabelecidas 

em ACT SEMPRE prevalecerão sobre as 

estipuladas em CCT 
 

Art. 8º, §3º, CLT: A Justiça do Trabalho só 

analisa elementos essenciais do negócio 
jurídico (objeto lícito, agente capaz, forma 

prescrita ou não defesa em lei) 

A N T E S  D E P O I S  



 pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais 

 banco de horas anual 

 intervalo intrajornada (limite de 30  minutos) 

 adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE)  

 plano de cargos, salários e funções 

 regulamento empresarial 

 representante dos trabalhadores no local de trabalho 

 teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente 

 remuneração por produtividade 

 modalidade de registro de jornada de trabalho 

 troca do dia de feriado 

 enquadramento do grau de insalubridade 

 prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia 

 prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo 

 participação nos lucros ou resultados da empresa 

 

  
  
  

  

  
  
  
  

  

O QUE PODE SER NEGOCIADO? Art.611-A 

ANTES E DEPOIS | Negociado sobre o legislado 



 Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na CTPS 
  

  
 seguro-desemprego 

 FGTS 

 salário mínimo 

 remuneração do trabalho noturno superior à do diurno 

 proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa 

 salário-família 

 repouso semanal remunerado 

 remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal 

 número de dias de férias devidas ao empregado e seu gozo remuneradas 

com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal 

O QUE NÃO PODE SER NEGOCIADO PARA SUPRIMIR OU REDUZIR DIREITOS (art. 7º CF)  Art.611-B 

 

 licença-maternidade e licença-paternidade 

ANTES E DEPOIS | Negociado sobre o legislado 

 13º salário 



Art. 614, §3º, CLT: duração não 
superior a 2 anos 

Art. 614, §3º, CLT: duração não 

superior a 2 anos, vedada a 

ultratividade 

Súmula n. 277 do TST: cláusulas 
incorporam ao contrato de 

trabalho 

ADPF n. 323/DF: liminar para 
suspender os efeitos da Súmula n. 

277 do TST 

A N T E S  D E P O I S  

ANTES E DEPOIS | NEGOCIAÇÃO COLETIVA - Ultratividade 



Art. 444, CLT: as relações são objeto 

de livre estipulação, se não forem 

contra as proteções ao trabalho, 

contra os instrumentos coletivos e 

contra as decisões das autoridades 

competentes  

Art. 444, parágrafo único, CLT: ainda 

há a livre estipulação, mas agora o 

empregado portador de diploma de 

nível superior e que perceba salário 

mensal igual ou superior a 2 vezes o 

limite máximo do RGPS também 

negocia com a mesma eficácia legal 

e preponderância relativamente às 

matérias cuja negociação coletiva é 

permitida  

A N T E S  D E P O I S  

ANTES E DEPOIS | Negociação Individual 



Art. 11, CF: nas empresas com mais 

de 200 empregados, é assegurada 

a eleição de um representante 

destes com a finalidade exclusiva 

de promover-lhes o entendimento 

direto com os empregadores 

Art. 510-A e seguintes, CLT:  

 Nas empresas com mais de 200 

empregados é assegurada a eleição 

de uma comissão de: I – 3 membros 

nas empresas com + de 200 até 3.000 

empregados, II – 5 membros com +  

3.000 até 5.000 empregados, III – 7 

membros com + de 5.000 

 Mandato de 1 ano que não implica 
suspensão ou interrupção do contrato 

 Estabilidade da candidatura até 1 ano 

após o mandato, quando não poderá 

haver despedida arbitrária (a que não 

se fundar em motivo disciplinar, 

técnico, econômico ou financeiro) 

A N T E S  D E P O I S  

ANTES E DEPOIS | Comissão de Representação de Empregados 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Flexibiliza as regras de trabalho parcial (art. 58-A, CLT) 

 Aquele cuja duração semanal não exceda a 30 horas semanais, sem a 

possibilidade de horas suplementares, ou, ainda, aquele cuja duração 

semanal não exceda a 26 horas, com a possibilidade de até 6 horas 

suplementares semanais 

 Pode haver compensação diretamente até a semana imediatamente 

posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha do 

mês subsequente, caso não compensadas  

 Férias regidas pelo disposto no art. 130 da CLT (após cada período de 12 

meses de contrato de trabalho, o empregado terá 30 dias de férias) e é 

facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver 

direito em abono pecuniário 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Trabalho intermitente (art. 452 A, CLT) 

 Contrato de trabalho não contínuo, deverá ser celebrado por escrito, 

devendo constar o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao 

salário mínimo-hora, ou salário-hora equivalente aos demais empregados já 

contratados na mesma função. 

 O empregado deve ser convocado com pelo menos 3 dias corridos de 

antecedência, devendo responder ao chamado no prazo de 1 dia útil 

 É devida indenização recíproca de 50% da remuneração devida em caso 

de descumprimento da oferta de trabalho 

 Assegura-se o pagamento proporcional das verbas trabalhistas (férias, 13º, 

DSR, etc) ao final de cada período de trabalho 

 A cada 12 meses de trabalho o empregado adquire o direito de usufruir 1 

mês de férias, período no qual não poderá ser convocado pelo mesmo 

empregador 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Regulamenta o teletrabalho (art. 62,III, 75-A a 75-E da CLT) 

 não está sujeito a controle de jornada 

 o contrato entre empresa e trabalhador especificará responsabilidade pelos 

equipamentos e infraestrutura tecnológica 

 a empresa tem dever de instruir o trabalhador sobre precauções contra acidentes e 

doenças do trabalho 

Jornada 12x36 (art. 59-A, 60, parágrafo único, CLT) 

 pode ser instituída por acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo 

coletivo 

 a remuneração mensal abrangerá os pagamentos devidos pelo descanso 

semanal remunerado e feriados 

 serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho 

noturno 

 excetuada essa modalidade de jornada da exigência de licença prévia em 

matéria de SST para prorrogação de jornada em atividades insalubres  



Permanência do empregado na 

empresa para atender interesse 

pessoal (art. 4º, §2º, CLT) 
não é tempo à disposição e nem é 

computado na jornada 

 
      Ex.: proteção pessoal, descanso, 

lazer, estudo, alimentação, troca 
de uniforme ou roupa, salvo 

quando houver a obrigatoriedade 
de realizar troca na empresa.  

OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Extingue as horas in itinere (art. 58, § 2º, 
CLT) 

tempo despendido pelo empregado 

desde a sua residência até a efetiva 

ocupação do posto de trabalho e para o 

seu retorno, não será computado na 

jornada de trabalho. 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Compensação de jornada (art. 59, 

§ 6º, 59-B, caput e parágrafo único, 

CLT) 

estabelecido por acordo 

individual, tácito ou escrito, para 

compensação no mesmo mês; 

horas extras habituais não 

descaracterizam o acordo 

Banco de horas (art. 59, § 5º, 59-B, 

parágrafo único, CLT) 

pactuado por negociação coletiva para 

compensação anual ou por acordo 

individual escrito para compensação em 

até 6 meses; horas extras habituais não 

descaracterizam o acordo 

Realização de horas extras (art. 59 e 61, § 1º, 

CLT) duração diária pode ser excedida em 2 

horas por acordo individual; possibilidade de 

exceder às 2 horas por necessidade imperiosa 

independente de negociação coletiva ou 

comunicação à autoridade competente 

Pagamento apenas do 

período suprimido do 

intervalo intrajornada não 

concedido (art. 71, §4º, CLT) 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Permite o fracionamento de férias em até 3 períodos (art. 134 da CLT) 

 um não inferior a 14 dias, e os restantes não menores que 5 dias, desde que 

haja concordância do empregado 

 permite o fracionamento para menores de 18 e maiores de 50 anos 

Amplia o rol de parcelas que não integram a remuneração (arts. 457, 458, §5º, CLT 

e alínea q do § 9º do art. 28 da Lei no 8.212/91) 

 são excluídas da remuneração as importâncias pagas a título de ajuda de 

custo, auxílio-alimentação (vedado seu pagamento em dinheiro), diárias para 

viagem, prêmios e abonos 

Possibilita a reversão de empregado da função de confiança para o cargo efetivo 

sem incorporação da gratificação (art. 468, §2º, CLT) 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Estabelece requisitos para indenizações por dano moral e outros 

(dano extrapatrimonial) (art. 223-A a 223-G, CLT) 

 ofensa leve, até 3 vezes o salário do ofendido  

 ofensa média, até 5 vezes o salário do ofendido 

 ofensa grave, até 20 vezes o salário do ofendido  

 ofensa gravíssima, até 50 vezes o salário do ofendido 

 

Para ofensa à pessoa jurídica, os limites acima observam o salário do 

ofensor. 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Altera a regra do trabalho da mulher em atividades insalubres (art. 394-A, CLT) 

Será afastada de: 

 atividades insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação 

 atividades 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 

 atividades insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de 

saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o 

afastamento durante a lactação 

 INSS 

Acaba com o intervalo de 15 minutos para o trabalho extraordinário da mulher 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Plano de Demissão Voluntária (art. 477-B, 

CLT) 

se previsto em convenção ou acordo 

coletivo, dá quitação plena e irrevogável 

dos direitos decorrentes da relação de 

emprego, exceto se estipulado 

diversamente pelas partes 

Cria uma nova modalidade de rescisão 

contratual por acordo  (art. 484-A, CLT; 

art. 20, inciso I-A da Lei n. 8.036/90) 

será devido (i) pagamento do aviso 

prévio, se indenizado, pela metade, (ii) 

50% da multa sobre o FGTS e (iii) as 

demais verbas no valor integral. O 

trabalhador poderá levantar 80% do 

valor dos depósitos de FGTS, sem SD. 

Permite a homologação de acordos 

extrajudiciais na Justiça do Trabalho 

(art. 652, f, 855-B a 855-E, da CLT) 

realizados fora de uma reclamação 

trabalhista 

Dispensa a autorização sindical 

em demissões coletivas            

(art. 477-A, CLT) 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Altera os procedimentos para a rescisão contratual (art. 477 da CLT) 

 não há mais homologação do TRCT pelo Sindicato 

 Prazo de 10 dias, contados do término do contrato, para pagamento das 

verbas rescisórias, baixa da CTPS e entrega do TRCT, independentemente da 

modalidade de rescisão 

Cria a hipótese de quitação anual de verbas trabalhistas com a participação do 

sindicato (art. 507-B, CLT) 



OUTROS TEMAS | DIREITO DO TRABALHO  

Terceirização (arts. 4º-A, 4º-C, 5º-A, 5º-C, 5º-D da Lei n. 6.019/74) 

 permitida em qualquer atividade 

 proíbe a contratação de pessoas jurídicas formadas por ex-

empregados desligados ou prestadores de serviços sem vinculo 

empregatício, até 18 meses antes da terceirização 

Torna facultativa a contribuição sindical (arts. 545, 578, 579, 582, 

583, 587, 602 da CLT) 



OUTROS TEMAS | DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO  

Limita a concessão do benefício da 

justiça gratuita (art. 790, §§3º, 4º, da CLT) 

para aqueles que perceberem salário 

igual ou inferior a 40% do limite máximo 

dos benefícios do RGPS.  

O benefício será concedido à parte que 

comprovar insuficiência de recursos para 

o pagamento das custas do processo 

Permite a adoção da arbitragem 

no direito do trabalho (art. 507-A, 

CLT) o empregado deve receber 

salário superior ao dobro do teto 

do RGPS 



OUTROS TEMAS | DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO  

Regulamenta os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho (art. 791-A da CLT)   

fixados entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do 

proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa 

Registra expressamente que o 

preposto não precisa ser empregado 

(art. 843, §1º, da CLT) 

Regulamenta o dano processual 

(litigância de má-fé) (art. 793-A a 

793-D da CLT) 

 reproduz a maior parte do CPC 

 estende as penalidades à 

testemunha que 

intencionalmente alterar a 

verdade dos fatos ou omitir fatos 

essenciais ao julgamento da 

causa 

Determina que o incidente da 

desconsideração da personalidade 

jurídica seguirá o rito do CPC             

(art. 855-A da CLT) 



OUTROS TEMAS | DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO  

Restrição ou criação de direitos 

por enunciados de jurisprudência 

(art. 702 da CLT)  

súmulas e outros enunciados não 

poderão restringir direitos 

legalmente previstos, nem criar 

obrigações  

Exigência de depósito recursal 

reduzida pela metade para 

MPE  (art. 899, §§4º, 5º, 9º, 10, 

11, da CLT) além de poder ser 

substituído por fiança bancária 

ou seguro garantia judicial 




