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AReforma Trabalhista, instituída pela  

Lei 13.467/17, alterou, além da CLT:  

Lei 6.019/74 - trabalho temporário  

Lei 8.036/90 – FGTS

Lei 8.212/91 – Previdência

LEGISLAÇÕESPERTINENTES



Principaisalterações



RESPONSABILIDADE  
EMPRESARIAL
Conceito de empresa: atividade econômica exercida  

profissionalmente por empresário para a produção ou  

circulação de bens ou serviços. O conceito jurídico de  

empresa não pode ser entendido como uma sujeito de  

direito, uma pessoa jurídica, tampouco o local onde se  

desenvolve a atividadeeconômica



Conceito de grupo econômico: “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.” – nova  

redação do artigo 2º, §2º da CLT.



A previsão de responsabilidade solidária já existia, porém  

somou-se a ela a definição do grupo econômico.

Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de  

sócios, cabendo hoje ao empregado a demonstração de  

existência de interesse integrado e efetiva atuação conjunta  

das empresas.



A inadimplência de créditos trabalhistas devidos em ação  

judicial, na execução, eram direcionados diretamente ao  

patrimônio dos sócios, sem maiores formalidades.

Com a reforma, para o direcionamento da responsabilidade  

ao patrimônio dos sócios, exige-se a aplicação de um  

incidente processual próprio.

Desconsideração daPersonalidade  

Jurídica:



Definição: ”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”. – artigo 75-B, CLT

TELETRABALHO ( H O M E O F F I C C E )



Requisitos:

i.Contrato de trabalho escrito;

ii. Condição deteletrabalho;

iii. Atividades a serem exercidas;

iv. Equipamentos tecnológicos;

v. Infraestrututa necessária e adequada;

vi.Responsabilidades equipamentose  

infraestrutura;

vii.Reembolso das despesas arcadas pelo  

empregado – não compõem a remuneração

viii.Termo de Responsabiliade e instruções sobre  

adoção de medidas protetivas com relação ao  

ambiente detrabalho.



Exclusão do controle de jornada: não estão sujeitos  

ao controle de jornada e não são elegíveis ao  

pagamento das horas extras e adicional noturno,  

mas garante-se o descanso semanal remunerado e  

feriados

Os recursos concedidos pelo empregador não terão  

natureza salarial, mas sim indenizatória.

Possibilidade de alteração para regime presencial  

por acordo mútuo e escrito: ato unilateral do  

empregador por aditivo contratual e garantido o  

prazo mínimo de transição de 15 dias ao empregado



Definição: contrato de trabalho no qual a  

prestação de serviços, com subordinação,  

não é contínua, ocorrendo com alternância  

de períodos de prestação de serviços e  

inatividade, determinadas em dias, horas ou  

meses. Exige-se que o contrato de trabalho  

seja escrito e contenha o valor da hora de  

trabalho e a carga horária contratada.

TRABALHOINTERMITENTE



-Funcionário à disposição, sem receber  

quaisquer verbas, até que seja convocado,  

portanto pode o trabalhador prestar serviços  

a outros contratantes nos períodos de  

inatividade;

-Recebida a convocação, o empregado pode  

ou não aceitar a proposta. O silêncio é  

considerado recusa que, por sua vez, não  

descaracteriza ocontrato.

-Aceita a proposta e, na hipótese de  

descumprimento do contrato por uma das  

partes, sem justo motivo, esta pagará multa  

de 50% da remuneração devida.



Medida provisória808/2017:

i.O empregado registrado por meio de  

contrato de trabalho por tempo  

indeterminado não poderá ser recontratado  

na modalidade de trabalho intermitente pelo  

período de 18 meses.

ii.As importâncias pagas a título de ajuda de  

custos estão limitadas a 50% da remuneração  

mensal.



Tempo à disposição: 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.

De acordo com as novas regras, não é  considerado 

como tempo à disposição o  período em que o

empregado permanecer nas  dependências da

empresa por escolha própria,  mesmo que para 

buscar proteção pessoal,  executar atividades 

particulares ou  relacionadas à lei (ex.: prática

religiosa,

JORNADA DETRABALHO



Horas in itinere: “§ 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.” – art. 58 da CLT.

Com as novas regras, o tempo que o empregado gasta  

para se deslocar para o trabalho, mesmo que em  

veículo da empresa ou em local de difícil acesso, não  

será considerado como tempo à disposição, portanto  

não computado na jornada de trabalho.



Intervalo intrajornada: o intervalo para refeição, quando  

a jornada de trabalho compreende 08 (oito) horas  

diárias, continua sendo de no mínimo 01 (uma) hora.

Contudo, o intervalo intrajornada poderá ser reduzido  

para até 30 (trinta) minutos, por meio de negociação  

coletiva.

Asupressão parcial do intervalo intrajornada não gera a  

obrigatoriedade de pagamento do integral do  

intervalo, mas apenas os minutos não gozados, com  

adicional de horas extras – nova regra tornou sem efeito  

a Súmula 437 do TST.



Jornada 12 x 36 horas:

A REFORMA TRABALHISTA ampliou a jornada legal de  

trabalho para 12 horas diárias? Aresposta é negativa, a  

jornada de trabalho regular continua a  

constitucionalmente prevista: 44 horas semanais, 220  

horas mensais.

Anova legislação trouxe a possibilidade de se ampliar a  

jornada para 12 horas, desde que concedido descanso  

seguido de 36 horas, observados ou indenizados os  

intervalos, mediante acordo individual escrito,  

convenção ou acordo coletivo.



A mudança na legislação não autoriza que os  

trabalhadores contratados para jornada de 08 horas ou  

carga inferior trabalhem 12 horas por dia.

Para ampliação da jornada, faz-se necessário a  

realização de acordo individual por escrito ou  

negociação com o Sindicato da categoria profissional.

Aremuneração mensal pactuada nesta jornada quitará  

descanso semanal remunerados e feriados.



Trabalho em regime de tempo parcial:

Oregime de trabalho em tempo parcial, que até então  

eram de 25 (vinte e cinco) horas, passou a ter novos  

limites estabelecidos:

30 horas semanais, sem possibilidade de horas  

suplementares amais;

26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo  

de até 6 horas suplementares semanais.



Admite-se a compensação de jornada semanal, desde  

que as horas a mais de uma semana sejam  

compensadas na semana seguinte.

Vedação de férias reduzidas – trabalhador contratado  

em regime de tempo parcial terá o mesmo direito do  

empregado contratado para regime de tempo de  

trabalho regular.



Banco de Horas: o sistema de compensação de jornada  

por meio de banco de horas passou a ser mais  

abrangente com a reforma.

Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por  

força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o  

excesso de horas em uma dia foi compensado pela  

correspondente diminuição em outro dia, de maneira  

que não exceda, no período máximo de um ano, a soma  

das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja  

ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.

O Banco de Horas também pode ser pactuado por  

acordo individual escrito, desde que a compensação  

ocorra no período máximo de 06 (seis) meses.



Excesso de Jornada – necessidade imperiosa:  

“Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração  

do trabalho exceder do limite legal ou convencionado,  

seja para fazer face a motivo de força maior, seja para  

atender à realização ou conclusão de serviços  

inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo  

manifesto” – art. 61 da CLT.

Oexcesso poderá ser exigido independente de  

convenção ou acordo coletivo de trabalho.

Édispensável a comunicação à autoridade competente  

em matéria de trabalho dentro de dez dias, desde que  

justificado o excesso no momento da fiscalização.



Possibilidade de fracionamento: em 3 períodos,  

desde que haja concordância do empregado e  

desde que um dos períodos não seja inferior a  

14 dias corridos e os demais 5 dias corrido, cada  

um.

FÉRIAS

“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” – art. 134  

da CLT



Areforma revogou a restrição de fracionamento

de férias para menores de 18 anos e maiores de

50 anos.

Oinício das férias não poderá ocorrer nos dois  

dias que antecedem feriado ou dia de repouso  

semanal remunerado, ou seja, se o repouso  

semanal ocorre no domingo, por exemplo, o  

início das férias deverá ocorrer na quinta-feira  

antes, sob pena de aplicação de penalidade  

consistente no pagamento em dobro da  

remuneração.



As importâncias habituais, pagas a título de  

ajuda de custo, auxílio alimentação, vedado o  

seu pagamento em dinheiro, diária de viagens,  

prêmios e abonos passarão a ter natureza  

indenizatória, portanto, não se incorporam ao  

contrato de trabalho e não constituem base de  

incidência de qualquer encargo trabalhista e  

previdenciário.

VERBAS COMNATUREZA  

INDENIZATÓRIA



Prêmio difere de comissão: “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” - §4º, art. 457, CLT.

Oempregador pode negociar livremente o pagamento  

de prêmios, mas deve-se ter cuidado para não  

caracterizar fraude, uma vez que a quantia fixa  

estipulada, as gratificações legais e de função e as  

comissões integram o salário.



Alterações no artigo 461 da CLT:  

I.Identidade de funções no mesmo  

estabelecimento empresarial;

II.“Trabalho de igual valor”: o tempo de serviço  

(independente da função) entre empregados  

comparados não poderá ser inferior a 4 anos,  

nem superior a 2 anos de função.

EQUIPARAÇÃOSALARIAL



I.Aempresa poderá manter quadro de carreira  

ou plano de cargos e salários, por meio de  

norma interna da empresa ou negociação  

coletiva, dispensada homologação ou registro  

em órgãos públicos, hipótese em que não se  

configura a equiparação salarial.

II.O quadro de carreira ou plano de cargos e  

salários poderá prever promoções por  

merecimento e por antiguidade, ou por apenas  

um destescritérios;

.



I.Somente podem ser indicados paradigmas  

contemporâneos – trabalho conjunto e  

permanente – sendo vedada quando a  

diferença é fruto de vantagem obtida em ação  

judicial.

II.Na hipótese de discriminação salarial em  

razão de sexo e etnia, além de serem devidas as  

diferenças salariais, o empregador deverá  

pagar multa ao empregado discriminado, de  

50% do limite máximo dos benefícios do  

Regime de Previdência Social.

.



As hipóteses em que as negociações coletivas  

estabelecidas em acordo coletivo de trabalho  

prevalecem sobre a lei encontra-se previstas  

no artigo 611-A da CLT.

O artigo 611-B da CLT, por vez, define as  

situações em que são ilícitas a supressão ou  

redução dos direitos dos trabalhadores.

RELAÇÕES SINDICAIS E  

NEGOCIAÇOESCOLETIVAS



Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do  

Trabalho divulgou uma série de enunciados  

aprovados na 2ª Jornada de Direito Material e  

Processual do Trabalho, através dos quais  

apresentaram as seguintes interpretações:



Enunciado 30: NEGOCIAÇÃO COLETIVA: LICITUDE E  

ASPECTOSFORMAIS

DIREITOS TRABALHISTAS GARANTIDOS POR  

NORMAS DE ORDEM PÚBLICA, RELATIVOS A  

MEDIDAS DE HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA DO  

TRABALHO, SÃO INFENSOS À REDUÇÃO OU  

SUPRESSÃO MEDIANTE NEGOCIAÇÃO COLETIVA,  

CONSOANTE A INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DOS  

INCISOS XXII EXXVI DOART. 7º DACONSTITUIÇÃO.  

É,PORTANTO, INCONSTITUCIONALAPREVISÃODO  

ART. 611-A, III EXII, DACLT (COMAREDAÇÃO DADA  

PELA LEI Nº13.467/2017).



Enunciado 32: NEGOCIADO SOBRELEGISLADO: GRAUS  

DE INSALUBRIDADE. INSTITUCIONALIDADES,  

INCONVENCIONALIDADES, RETROCESSOSOCIAL

AS DISPOSIÇÕES DOS INCISOS XII E XIII DO ART. 611-A  

DA CLT (POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DE  

TRABALHADORES EM GRAUS DE INSALUBRIDADE E DE  

PRORROGAÇÃO DE JORNADA EM AMBIENTES  

INSALUBRES POR MEIO DE ACORDO OU CONVENÇÃO  

COLETIVA DE TRABALHO) PERFAZEM RETROCESSO  

SOCIAL, COM PREJUÍZOS À VIDA DIGNA E À SAÚDE DO  

TRABALHADOR, SENDO INCOMPATÍVEIS COM OS  

ARTIGOS 3º, I EIV, 5º, XXIII, 6º, 7º, XXII, 170, III, 196 E225  

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM O ART. 11, A, DA  

CONVENÇÃO 155 DA OIT, COM O ART. 611-B, XVII, DA  

CLT, E, NO CAMPO PROCESSUAL/DECISÓRIO, COM OS  

ARTIGOS 1º, 8º E489, § 2º, DO CPC.



Na hipótese, o pagamento das verbas rescisórias ocorre  

da seguinte forma: (i) metade do aviso prévio e metade  

da indenização sobre o saldo de FGT; (ii) as demais  

verbas trabalhistas deverão ser pagas de forma integral.

Épermitido apenas o levantamento pelo empregado de

80% do FGTS, sem ter direito a habilitação ao programo

de Seguro-Desemprego.

RESCISÃO DO CONTRATODE  

TRABALHO
Rescisão por mútuo acordo: a reforma trouxe uma nova  

possibilidade de extinção do contrato de trabalho,  

através de mútuo acordo – distrato.



Enunciado 64: RESCISÃO CONTRATUALPORMÚTUO  

CONSENTIMENTO E SEM ASSISTÊNCIA  

SINDICAL:ÔNUS DAPROVA

NEGANDO O TRABALHADOR QUE A RUPTURA  

CONTRATUAL OCORREU POR MÚTUO  

CONSENTIMENTO (ART.484-A), É DO EMPREGADOR  

OÔNUSDAPROVA,TENDO EM VISTAAREVOGAÇÃO  

DO § 1º DO 477 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO  

TRABALHO (ASSISTÊNCIA/FISCALIZAÇÃO SINDICAL  

OBRIGATÓRIA) E EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA  

CONTINUIDADE DA RELAÇÃO DE EMPREGO E DA  

PRIMAZIA DA REALIDADE, ASSUMINDO MAIOR  

RELEVÂNCIA A ORIENTAÇÃO DA SÚMULA 212 DO  

TRIBUNAL SUPERIOR DOTRABALHO.



Ampliação das hipóteses em que a justa causa  

poderá ser aplicada - perda de habilitação ou  

dos requisitos estabelecidos em lei para o  

exercício da profissão em decorrência de  

conduta dolosa do empregado.

JUSTACAUSA



Prazo para pagamento das verbas rescisórias:

Com a reforma, as verbas rescisórias que antes  

deveriam ser pagas no dia seguinte ao término do  

contrato de trabalho ou dez dias após a concessão do  

aviso prévio indenizado, deverão ser pagos em até 10  

dias após o término do contrato de trabalho,  

independente da modalidade de rescisão.

Atenção! Recomenda-se que, quando o aviso prévio  

não for trabalhado, o pagamento seja efetuado a contar  

da concessão, para não haver prejuízos ao trabalhador  

que deverá aguardar todo o período do decurso do  

aviso para recebimento do valor.



Extinção da obrigação de homologação da rescisão:

Asimples anotação da extinção do contrato de trabalho  

na CTPS será documento hábil para requerimento de  

seguro desemprego e movimentação da conta  

vinculada de FGTS, dispensando-se assim a rescisão do  

contrato de trabalho perante o Sindicato ou M.T.E.

Recomenda-se contudo que, na hipótese de previsão  

contrária em acordo ou convenção coletiva de  

trabalho, o empregado promova a rescisão nos moldes  

em que previsto na negociação.



Acordos Extrajudiciais, arbitragem e solução de conflitos:

Éfacultado a empregados e empregadores a celebração  

de acordo extrajudicial a ser homologado na justiça do  

trabalho.

Ainda está sendo discutido internamente na Justiça do  

Trabalho os trâmites para regularização do procedimento  

acima previsto, sendo que já tiveram magistrados que  

assim semanifestaram:

“NÃO SERÁ HOMOLOGADO EM JUÍZO O ACORDO  

EXTRAJUDICIALQUEIMPONHAAOTRABALHADOR  

CONDIÇÕES MERAMENTE POTESTATIVAS, OUQUE  

CONTRARIE O DEVER GERAL DE BOA-FÉ OBJETIVA  

(ARTIGOS 122 E422 DO CÓDIGOCIVIL)”.



Cláusula compromissória de arbitragem:

A reforma também trouxe a possibilidade de  

inclusão de cláusula compromissória de  

arbitragem no contrato de trabalho do  

empregado que receba salário mensal igual ou  

superior a R$11.062,62 (correspondente ao  

teto dos benefícios do Regime Geral da  

Previdência Social), “desde que por iniciativa  

do empregado ou mediante a sua concordância  

expressa”.



Todavia, o judiciário está apresentando resistência  

quanto à inovação, senão veja-se:

ENUNCIADO 56 – ANAMTRA: CLÁUSULA  

COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM NASRELAÇÕES  

DETRABALHO

CLÁUSULACOMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. ART.  

507-A DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE SER INSTITUÍDA  

EM SE TRATANDO DE CRÉDITOS DECORRENTES DA  

RELAÇÃODETRABALHO, À LUZ DOARTIGO 1º DALEI  

9.307/96,ART. 100 DACF/88,ART. 1707 DO CCEART.

844, § 4º, II DACLT. CARÁTERALIMENTAR DO CRÉDITO  

TRABALHISTA. INDISPONIBILIDADE E  

INDERROGABILIDADE DOS DIREITOSTRABALHISTAS.



Indenização por Danos Morais:

Com a reforma trabalhista, a lei passou a prever novos  

parâmetros para fixação das indenizações de danos por  

danos morais (extrapatrimoniais), tendo como base de  

cálculo a importância percebida pelo empregado a título  

de salário.

AMedida Provisória 808/2017 alterou a base de cálculo  

para o limite máximo dos benefícios do Regime de  

Previdência Social por entender que o cálculo realizado  

considerando-se o salário do empregador seria  

inconstitucional – violação ao princípio da isonomia.

Além disso, a Medida Provisória estabelece que a fixação  

dos valores não se aplicam aos danos extrapatrimoniais  

decorrentes demorte.



Terceirização e trabalhador autônomo:

Para a Justiça do Trabalho, autônomo é quem não  

preenche os requisitos do vínculo de emprego  

previsto no artigo 3º da CLT.

A reforma trabalhista trouxe a vedação da  

celebração de cláusula de exclusividade no  

contrato de prestação do trabalhador autônomo,  

podendo o mesmo prestar serviços de maneira  

concomitante a diversas empresas.



Os magistrados já se manifestaram sobre as inovações,  

ressaltando que a contratação de prestação de  

serviços de um trabalhador autônomo não exclui a  

possibilidade de discussão de vínculo de emprego:

Enunciado 51 – ANAMTRA: TRABALHADOR  

AUTÔNOMO EXCLUSIVO E ART. 9º DA CLT  

AUTÔNOMO EXCLUSIVO. RECONHECIMENTO DA  

RELAÇÃO DE EMPREGO. A NORMA DO ARTIGO 442-B  

DA CLT NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA  

RELAÇÃO DE EMPREGO, QUANDO PRESENTES OS  

PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DA CLT E  

CONFIGURADO O DESVIRTUAMENTO DO TRABALHO  

AUTÔNOMO, COM FRAUDEÀ RELAÇÃODEEMPREGO,  

À LUZ DOART. 9º DACLT.



Enunciado 53 – ANAMTRA: TRABALHO AUTÔNOMO  

CONTÍNUO E EXCLUSIVO. LIMITES E INTERPRETAÇÃO  

CONFORME: INTELIGÊNCIADOART. 442-B DACLT À LUZ  

DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL.

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  

ORGANIZANDOAPRÓPRIAATIVIDADE, TENHASEULABOR  

UTILIZADO NA ESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO E  

INTEGRADO À SUADINÂMICA.



Processo doTrabalho

I.Contagem dos prazos em dias úteis;

II.Limitação para custas processuais: as custas  

continuam sendo calculadas no percentual de 2%,  

porém limitadas a 4 vezes o limite dos benefícios do  

Regime Geral de Previdência Social.

III.Benefício da justiça gratuita: concedido apenas aos  

que receberem salário igual ou inferior a 40% do limite  

máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência  

Social ou à parte que comprovar insuficiência de  

recursos para pagamento das custas do processo.



IV.Honorários periciais: a parte sucumbente no objeto  

de perícia será responsabilidade pelo pagamento dos  

honorários periciais, ainda que seja beneficiária da  

Justiça Gratuita, sendo permitido o parcelamento dos  

honorários e proibição de adiantamento de valores  

para realização das perícias.

V.Honorários advocatícios de sucumbência: serão  

devidos honorários de sucumbência, entre 5% e 15%  

sobre o valor de liquidação da sentença, sobre o  

proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado  

da causa.

.



VI. Litigância de má-fé: nas hipóteses em que a parte foi  

considerada litigante de má-fé, esta será condenada ao  

pagamento de multa, que deverá ser superior a 1% e  

inferior a 10% do valor corrigido da causa, além de  

indenização pelos prejuízos que causou a outra parte,  

aplicando-se o mesmo à testemunha que faltar com a  

verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao  

julgamento dacausa.

.



Contatos

Belo Horizonte 31- 3295-6794

São Paulo 11- 3443-6496

https://www.facebook.com/nankranemourao/

https://www.linkedin.com/company/nankran-

&-mour%C3%A3o-sociedade-de-advogados/

W W W . N A N K R A N E M O U R A O . C O M . B R

http://www.facebook.com/nankranemourao/
http://www.linkedin.com/company/nankran-


Muito obrigada.


