
REFORMA 
TRABALHISTA

20 DE JULHO DE 2017



A nova lei traz importantes mudanças que objetivam aprimorar as relações de trabalho no Brasil, 
especialmente por meio da valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e empregadores 
e desestímulo à judicialização, de mecanismos de combate à informalidade de mão-de-obra e de 
simplificação de procedimentos trabalhistas. 

Foi publicada no Diário Oficial da União em 14 de julho de 2017 e entrará em vigor em 120 dias.

Alguns pontos poderão ser modificados por meio de Medida Provisória 

REFORMA TRABALHISTA 
LEI 13.467/2017 - PRINCIPAIS ASPECTOS



REFORMA TRABALHISTA
PREVALÊNCIA DOS ACORDOS E
CONVENÇÕES COLETIVAS

� O artigo 7° da Constituição Federal já prevê a força
normativa de acordos e convenções coletivas. São
importantes instrumentos para adequação da legislação
trabalhista. Atualmente, o Ministério Público do
Trabalho e a Justiça do Trabalho verificam se a norma
coletiva está compatível ou não com a legislação.

� A CLT (artigo 611-A) possibilita ampla flexibilização.
Acordos e convenções coletivas poderão regulamentar,
entre outros: jornada de trabalho, parcelamento de
férias, banco de horas, troca de dia de feriado,
intervalo intrajornada, teletrabalho, enquadramento do
grau de insalubridade, dentre outras.

� A Justiça do Trabalho passará a atuar analisando
exclusivamente a conformidade dos elementos
essenciais do negócio jurídico e balizará sua atuação no
princípio da intervenção mínima na autonomia da
vontade coletiva.

� Não estão sujeitas à livre negociação as matérias
relacionadas com saúde, segurança e higiene, bem
como os direitos trabalhistas previstos na Constituição
Federal.



REFORMA TRABALHISTA 
HORÁRIO E JORNADA DE TRABALHO 

� Extinção das horas in itinere;

� Acordo individual para banco de horas 6 
meses;

� Acordo individual ou tácito para 
compensação de horas no próprio mês;

� Acordo individual para 12x36 - salário 
mensal inclui dsr, feriados;

� Permanência do empregado por motivo 
pessoal, incluindo troca uniforme, não 
configura tempo à disposição;

� Hora extra habitual não descaracteriza 
banco de horas;

� Redução de intervalo de descanso até 30 
minutos;

� Não concessão de intervalo implica 
pagamento do tempo não concedido com 
adicional 50%.



REFORMA TRABALHISTA
TRABALHO INTERMITENTE 
(alterações poderão ser feitas por meio de Medida Provisória)

� A Lei 13.467 regulamenta o trabalho intermitente
e o define como aquele no qual a prestação de
serviços não é contínua, embora com
subordinação.

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

§ 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; 
V. adicionais legais. 



� Atualmente, empregados, empregadores, avulsos e profissionais liberais devem pagar a
contribuição sindical obrigatória. Para os empregados, representa um dia de trabalho por ano,
descontado no mês de março. Para o empregador, o valor depende do capital social da empresa.

� A Lei 13.467 determina que essa contribuição ocorrerá apenas mediante prévia e expressa
autorização de empregados, empregadores, avulsos e profissionais liberais (artigo 578).

� A Lei também extingue a assistência obrigatória do sindicato nas homologações de rescisão de
contrato de trabalho. A anotação na carteira de trabalho será suficiente para a liberação das
guias de saque do seguro-desemprego e saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) (artigo 477, §10):

� § 10. A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é
documento hábil para requerer o benefício do seguro desemprego e a movimentação da
conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde
que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada.”

REFORMA TRABALHISTA
FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA



Artigo 510-A:  Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de uma 
comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os 
empregadores. 

I. nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados, por três membros; 

II. nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados, por cinco membros; 

III. nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete membros. 

Garantia do empregado desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato 

O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não 
poderá ser candidato nos dois períodos subsequentes. 

REFORMA TRABALHISTA
REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS



REFORMA TRABALHISTA
PARCELAMENTO DE FÉRIAS

� Atualmente a Lei prevê que as férias podem ser divididas em duas vezes apenas em casos 
excepcionais.

� 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. 

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

� O parcelamento vale também para menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade.



� § 10. A anotação da extinção do
contrato na Carteira de Trabalho e
Previdência Social é documento hábil
para requerer o benefício do seguro
desemprego e a movimentação da
conta vinculada no Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, nas hipóteses
legais, desde que a comunicação
prevista no caput deste artigo tenha
sido realizada.

� O pagamento das verbas rescisórias e
comunicação sobre término do contrato deve
ocorrer em 10 dias.

REFORMA TRABALHISTA
FIM DA HOMOLOGAÇÃO DE 
RESCISÃO CONTRATUAL

� A Lei 13.467 extingue a assistência obrigatória do sindicato nas
homologações de rescisão de contrato de trabalho. A anotação na
carteira de trabalho será suficiente para a liberação das guias de saque
do seguro-desemprego e saque do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) (artigo 477, §10):



REFORMA TRABALHISTA
TÉRMINO DE CONTRATO DE TRABALHO

Término por mútuo acordo

O art. 484-A passa a prever que, por acordo entre
empregado e empregador, é possível colocar fim ao
contrato e, nesse caso, o empregado terá direito a metade
do aviso prévio, se indenizado e da multa de 40% do FGTS.
Saque de 80% dos depósitos do FGTS, sem direito ao
ingresso no Seguro Desemprego. As demais verbas serão
integrais.

PDV

Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada,
para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto em
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja
quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da
relação empregatícia, salvo disposição em contrário
estipulada entre as partes.

Demissão coletiva

A Lei 13.467 estabelece que dispensa coletiva é equiparada
à dispensa individual. Não demanda prévia autorização
prévia da entidade sindical ou de celebração de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho para a efetivação.



REFORMA TRABALHISTA
QUITAÇÃO ANUAL DAS VERBAS 
TRABALHISTAS

De acordo com o artigo 507-B, será permitida, por
acordo individual, entre empregado e empregador, a
quitação anual de obrigações trabalhistas:

“Art. 507-B. É facultado a empregados e

empregadores, na vigência ou não do contrato

de emprego, firmar o termo de quitação

anual de obrigações trabalhistas, perante o

sindicato dos empregados da categoria.

Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente

e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas

nele especificadas.”

Assim, o empregado poderá questionar futuramente perante a Justiça do Trabalho, somente se
provar algum vício do consentimento (erro, dolo, coação etc).



REFORMA TRABALHISTA
TELETRABALHO / HOME OFFICE

� 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. 

� O empregado em home office fica excluído das regras sobre controle de horário 
de trabalho, conforme inciso III do artigo 62 da CLT.

� As principais regras devem ser negociadas entre as partes. 

� O empregador deve fornecer orientações sobre segurança.



REFORMA TRABALHISTA
PRÊMIO – ALTERAÇÃO DO ARTIGO 457 

� § 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.

� A Lei 8212/91, que regula aspectos 
previdenciários, também indica que prêmios e 
abonos estarão isentos do recolhimento das 
contribuições sociais.



REFORMA TRABALHISTA
EQUIPARAÇÃO SALARIAL

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 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.

§ 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.



REFORMA TRABALHISTA
DANO EXTRAPATRIMONIAL – DANO MORAL

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação 
de trabalho apenas os dispositivos deste Título.

Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera 
moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à 
reparação.

Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a 
saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física.

Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência são 
bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.

O juízo fixará a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos, em um dos seguintes 
parâmetros, vedada a acumulação: 

I. ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;
II. ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;
III. ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido; 
IV. ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido. 

Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos mesmos 
parâmetros estabelecidos no § 1o deste artigo, mas em relação ao salário contratual do ofensor.

Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da indenização.



REFORMA TRABALHISTA
EMPREGADA GESTANTE E LACTANTE

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.

§ 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.” (NR) 



REFORMA TRABALHISTA
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM 

A Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passa a vigorar com as seguintes alterações:

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.

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.
Quarentena de 18 meses: 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.   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.



Arbitragem e Homologação de Acordos Extrajudiciais 

Art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração 
seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social, poderá ser 
pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde que por 
iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, 
nos termos previstos na Lei 9.307, de 23/09/1996.

Art. 855-B.  O processo de homologação de acordo extrajudicial terá 
início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das 
partes por advogado. 

Livre negociação - empregado com diploma nível superior e
salário superior a R$ 11.000.00

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.

REFORMA TRABALHISTA
MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE 
CONFLITOS



REFORMA TRABALHISTA
REGRAS PROCESSUAIS 

� Honorários de sucumbência de 5% a 15% do valor da condenação, recíprocos.

� Prescrição Intercorrente 2 anos

� Dano Processual  - litigância de má fé. 

� Regras para edição de súmulas pela Justiça do Trabalho. 
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