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Principais temas em discussão 
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Negociado x Legislado 

Multas do MTE em caso de infração trabalhista 

Contratação por período parcial (“part-time jobs”) 

Representante nas empresas 

Negociação coletiva 

Contratação por período temporário 

Processo trabalhista 



Visão da organização 
sindical 
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No contexto internacional, o Brasil é 
signatário da (i) Convenção n.º 87 da 
Organização Internacional do Trabalho 
(“OIT”), que trata dos princípios e garantias 
que regem a organização sindical. 

 
No âmbito interno, as normas jurídicas 
sobre sindicatos estão previstas na (ii) 
Constituição Federal (“CF”), na (iii) 
Consolidação das Leis do Trabalho (“CLT”) e 
na (iv) jurisprudência dos tribunais 
trabalhistas. 
 
 
 

CF: organização sindical é limitada pelo 
princípio da unicidade sindical. 
 

CLT: define os limites da representação 
sindical a partir do conceito de 
categoria, que é determinado pela (i) 
atividade econômica e (ii) base 
territorial do empregador. 

 

Visão da organização sindical 
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Visão da organização sindical (cont.) 

Há 3 tipos de categorias: (i) econômica (dos empregadores), (ii) profissional (dos 
empregados) e (iii) profissional diferenciada (dos empregados, de acordo com a 
profissão). 
 
 
 
 
 
 

Visão da 
ORGANIZAÇÃO SINDICAL 
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Empregados 

Empregadores 

Sindicatos 

Justiça do 
Trabalho 

MTE 

MPT 

* CIPA 
 
* Representante para 
empresas com + de 200 
empregados (artigo 11, CF) 
– p.s. projeto de reforma 
trabalhista 
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Representante nas empresas 

Regulamentação proposta pelo projeto de reforma trabalhista: 
 
 Empresas com mais de 200 empregados 
 Eleição por votação secreta 
 Ata de eleição protocolada perante o sindicato 
 Mandato de 1 ano (reeleição permitida) 
 Estabilidade de emprego (mandato + 6 meses após fim do mandato) 
 

Alguns questionamentos... 
 

*Representante por categoria (incluindo as diferenciadas) ou por empresa? 
 

*Representante por empresa ou estabelecimento? 
 

*Representante vota? 
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Representante nas empresas (cont.) 
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REPRESENTANTE Empresa 
Associações 

Sindicais 
Sindicatos 

??? 
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Premissas para negociação 

 
 
 

Respeito ao princípio da liberdade contratual 
 
 

Negociação NÃO pode versar sobre temas relacionados à 
medicina, higiene e segurança do trabalho 

 
 

Flexibilidade 
x 

Vantagens aos empregados 
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Possíveis temas sujeitos à negociação coletiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MELHOR OU PIOR? 
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FÉRIAS 

O que 
propõe? 

Divisão em até 3 períodos (p¹ > ou = duas semanas contínuas) 

O que 
já tem? 

• CLT: divisão em até 2 períodos, regime de exceção; não aplicabilidade; p¹ > ou = 10 dias 
• PL 7386/2006: férias individuais, divisão em até 3 períodos 
• PL 4876/2016: férias coletivas, divisão em 3 períodos 
• PL 6239/2013: divisão de férias para empregados até 18 anos e acima de 50 anos 
• PL 4125/2015: possibilidade de transferir o direito de férias para outro empregado 
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Possíveis temas sujeitos à negociação coletiva 

 
***ATENÇÃO*** 

 
Cuidado com as interpretações! 

 
Convenção n.º 132 da OIT 

(ratificado pelo Brasil em 1998) 
 

8.1. The division of the annual holiday with pay into parts may be authorized by the competent authority or 
through the appropriate machinery in each country. 

 
8.2. Unless otherwise provided in an agreement applicable to the employer and the employed 

person concerned, and on condition that the length of service of the person concerned entitles him to such a 
period, one of the parts shall consist of at least two uninterrupted working weeks. 
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Possíveis temas sujeitos à negociação coletiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MELHOR OU PIOR? 

PROJETO DE REFORMA TRABALHISTA 
Negociado x Legislado 

INTERVALO INTRAJORNADA (REFEIÇÃO E DESCANSO) 

O que 
propõe? 

Redução para 30 minutos 

O que 
já tem? 

• CLT: 
 jornada até 4 horas, sem intervalo 
 jornada entre 4 e 6 horas, 15min 
 jornada acima de 6 horas, mínimo de 1h 
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Possíveis temas sujeitos à negociação coletiva 

 
***ATENÇÃO*** 

 
Problemas! 

 
Súmula n.º 437 do TST 

 
“É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução 
do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por 

norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.” 
 

Histórico: Portaria n.º 42/2007 do MTE, posteriormente revogada 
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Possíveis temas sujeitos à negociação coletiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MELHOR OU PIOR? 
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HORAS IN ITINERE (“DESLOCAMENTO”) E TRABALHO À DISTÂNCIA 

O que 
propõe? 

Definição de direitos e regras entre as partes 

O que 
já tem? 

Horas in itinere: 
• CLT: artigo 58, §2º 
• Precedentes: Súmula n.º 90 (“regras”) e 320 (“computo obrigatório”) do TST 
• Jurisprudência: STF, RE 895.759, reforma decisão do TST, sobre horas extras e in 

itinere (validade do acordo coletivo firmado entre empresa e sindicato) 
 
Trabalho à distância: 
• CLT: n/a (p.s. exceção em relação à sobreaviso e controle de jornada) 
• Precedentes: n/a (p.s. exceção em relação à sobreaviso e controle de jornada) 
• Jurisprudência: não há entendimento consolidado 
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Possíveis temas sujeitos à negociação coletiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MELHOR OU PIOR? 
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COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (“BANCO DE HORAS”) 

O que 
propõe? 

Compensação desde que hora compensada seja paga com adicional de 50% 

O que 
já tem? 

• CF: compensação de horários e redução da jornada, mediante negociação coletiva 
• CLT: n/a (compensação para efeitos de pagamento + rescisão apenas) 
• Precedentes: Súmula n.º 85 (regras para compensação de jornada, “banco de horas” apenas 

por negociação coletiva) 
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Possíveis temas sujeitos à negociação coletiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MELHOR OU PIOR? 
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ULTRATIVIDADE DA NORMA COLETIVA 

O que 
propõe? 

Ineficácia da norma coletiva após o término da sua vigência 

O que 
já tem? 

• CLT: artigo 614, § 3º (vigência máxima de 2 anos) 
• Precedentes: Súmula n.º 277 do TST (eficácia da norma coletiva após o término da sua 

vigência) 
• Jurisprudência: STF, cautelar na ADPF 323 (ineficácia da norma coletiva após o término da 

sua vigência) 
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Possíveis temas sujeitos à negociação coletiva 
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PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS 
JORNADA ATÉ 220 HORAS POR MÊS 
PLANO DE CARREIRA E SALÁRIOS 

POLÍTICAS INTERNAS E DE NEGÓCIOS 
PAGAMENTO DE BÔNUS 

REGISTRO DA JORNADA DE TRABALHO 

O que 
propõe? 

??????????????????????????????????????????????????????????? 

O que 
já tem? 

• PLR: Lei n.º 10.101/2000 
• Jornada: CF e CLT 
• Plano de carreira e salários: Súmula n.º 6 do TST 
• Registro da jornada: diversos 



ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
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Próximos passos 

PL 6787/2016  
(inteiro teor anexo; há 562 emendas ao projeto) 

 
Apresentação: 23/12/2016 

 
Relator da Comissão Especial: Dep. Rogério Marinho (PSDB-RN) 

 
Regime de Tramitação: Prioridade (art. 151, II, RICD) 

 
Situação: aguardando Parecer do Relator na Comissão Especial (estão acontecendo 

audiências públicas desde 07/03/2017) 
 

Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados: 
“a reforma trabalhista deve ser aprovada pela Casa na primeira quinzena de abril” 

(Câmara dos Deputados, 20/03/2017) 
 

PROJETO DE REFORMA TRABALHISTA 
Negociado x Legislado 



A reforma é boa ou 
ruim? 



28 

A reforma é boa ou ruim? 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) 
 
“O negociado não pode prevalecer literalmente sobre o legislado, pois eu não posso 
mudar o que está na Constituição. O que a gente quer é que a negociação coletiva seja 
um espaço de diálogo que permita que empregados e empregadores possam, de 
comum acordo e respeitando os limites constitucionais, ajustar condições de trabalho 
específicas que contemplem suas peculiaridades por determinado período e determinado 
tempo.” 
 
(Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações do Trabalho da CNI, Portal da 
Indústria, 26/09/2016) 
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A reforma é boa ou ruim? (cont.) 

Ives Gandra da Silva Martins, Presidente do TST 
 
“Prestigiar a negociação coletiva, em que as novas condições de trabalho serão fixadas 
pelas próprias partes” 
 
(Portal da Indústria, 26/09/2016) 
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A reforma é boa ou ruim? (cont.) 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) 
 
[O deputado que aprovar essa proposta será conhecido como] “o deputado do bico, como o 
deputado que acabou com as férias, com o 13º, a carteira assinada, a CLT, que 
desempregou o trabalhador e que oficializou o bico”. 
 
(Vagner Freitas, Presidente da CUT, site da CUT - www.cut.org.br, 07/03/2017) 
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