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A Lei 13.467 de 13 de julho de 2017,

entrou em vigor em 11/11/2017.

A Medida Provisória 808 de 14 de novembro de

2017, entrou em vigor na data da sua

publicação.

A Lei 13.509 de 22 de novembro de 2017,

entrou em vigor na data da sua publicação.

Reforma trabalhista

Vigência e alterações 



Página 3

Reforma trabalhista
Tempo de serviço – Artigo 4º

Algumas das atividades particulares que não contam como tempo à disposição do

empregador

I - práticas religiosas;

II - descanso;

III - lazer;

IV - estudo;

V - alimentação;

VI - atividades de relacionamento social;

VII - higiene pessoal; e

VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar

a troca na empresa.

Aplicações práticas - Comentários
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Reforma trabalhista

Limitação quando da análise dos acordos e convenções – Artigo 8º 

Regra anterior à reforma

Não havia limitação específica.

Regra posterior à reforma

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.
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Reforma trabalhista

Limitação quando da análise dos acordos e convenções – Artigo 8º 

Os elementos essenciais do negócio jurídico

Art. 104, do CC - A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

Aplicações práticas - Comentários



Página 6

Reforma trabalhista

Limitação quando da análise dos acordos e convenções – Artigo 8º 

Norma conflitante

Art. 5º, da CF - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes: (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a

direito;
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Reforma trabalhista

Compensação de horas – Artigo 59

Regra anterior à reforma

Para o trabalho em regime de compensação de horas (contagem semanal) havia a

necessidade de acordo individual escrito ou previsão em acordo ou convenção coletiva.

Regra posterior à reforma

Será válido o acordo de compensação de horas, por acordo individual, tácito ou escrito,

para a compensação no mesmo mês.



BANCO DE HORAS

Artigo 59
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Reforma trabalhista

Banco de horas – Artigo 59

Regra anterior à reforma

Para a formalização do banco de horas era exigida a participação e anuência do sindicato

para a formalização do acordo.

Regra posterior à reforma

O banco de horas poderá ser formalizado por acordo individual escrito, desde que a

compensação ocorra no período máximo de 6 meses.

Posição dos tribunais sobre o tema

O banco de horas exige intervenção sindical.
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Reforma trabalhista

Banco de horas – Artigo 59

Norma conflitante

Artigo 7º, XIII, da CF - 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;



JORNADA 12X36

Artigo 59-A
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Reforma trabalhista

Jornada 12x36 – Previsão legal – Artigo 59-A

Regra anterior à reforma

Apesar de largamente utilizada, com farta jurisprudência sobre o tema, não havia previsão

legal.

Regra posterior à reforma

Faculta às partes, por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho estabelecer a

jornada 12x36.

As entidades atuantes no setor da saúde poderão estabelecer a jornada 12x36 por meio de

acordo individual escrito.

Aplicável inclusive aos trabalhos insalubres (Art. 60, Parágrafo único, redação dada pela

reforma).

Permite ainda que os intervalos de descanso e refeição sejam realizados ou indenizados.
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Reforma trabalhista

Jornada 12x36 – Previsão legal – Artigo 59-A

Posição dos tribunais sobre o tema

A compensação de horas no regime 12x36 exige intervenção sindical.
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Reforma trabalhista

Jornada 12x36 – Critérios para pagamento – Artigo 59-A

Regra anterior à reforma

Não havia previsão legal.

Regra posterior à reforma

A remuneração mensal já abrangerá os pagamentos de DSR e Feriados, sendo considerados

compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno.

Posição dos tribunais sobre o tema

É inconstitucional a adoção de regime complessivo quanto aos pagamentos de feriados e

adicional noturno.
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Reforma trabalhista

Jornada 12x36 – Artigo 59-A

Norma conflitante

Artigo 7º, XIII, da CF - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de

outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...)

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; (...)

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,

higiene e segurança; (...)



TELETRABALHO

Jornada - Artigo 62
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Reforma trabalhista

Teletrabalho – Jornada - Artigo 62

Regra anterior à reforma

Não havia previsão.

Regra posterior à reforma

Não estão abrangidos pelas regras do Capítulo II – Duração do Trabalho, os empregados em

regime de teletrabalho.
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Reforma trabalhista

Teletrabalho – Conceito – Artigo 75-B 

Regra anterior à reforma

Não havia previsão.

Regra posterior à reforma

Teletrabalho é 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 comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades

específicas não descaracteriza o regime de teletrabalho.
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Reforma trabalhista

Teletrabalho – Formalização – Artigo 75-C 

Regra anterior à reforma

Não havia previsão.

Regra posterior à reforma

- Contrato individual escrito, que especifique as atividades que serão realizadas;

- Possibilidade de alteração entre regime presencial e de teletrabalho, por acordo entre

partes, registrado em aditivo contratual;

- Possibilidade de alteração entre regime presencial e de teletrabalho, por decisão do

empregador, registrado em aditivo contratual (Prazo mínimo de transição – 15 dias);



TRABALHO INTERMITENTE

Artigo 443
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Reforma trabalhista

Trabalho intermitente – Artigo 443

Regra anterior à reforma

Não havia previsão.

Regra posterior à reforma

O artigo 443 passa a prever o contrato de trabalho intermitente:

- Mantém-se a subordinação;

- Passa a haver a alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade,

determinados em horas, dias ou meses;

- Independe do tipo de atividade.

Os aeronautas não estão sujeitos à essa regra, pois são regidos por legislação própria.
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Reforma trabalhista

Trabalho intermitente – Formalização - Artigo 452-A

Regra anterior à reforma

Não havia previsão.

Regra posterior à reforma

O contrato de trabalho intermitente deve:

- Ser escrito e registrado na CTPS;

- Valor da hora ou dia de trabalho (nunca inferior ao valor/hora do salário-mínimo,

assegurando o pagamento de igual salário em relação aos demais empregados, bem

como, a remuneração do trabalho noturno em valor superior a do trabalho diurno);

- Local e prazo de pagamento da remuneração, que nunca será superior a um mês.
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Reforma trabalhista

Trabalho intermitente – Operacionalização - Artigo 452-A

Convocação

- O empregador convoca, informando qual será a jornada (3 dias de antecedência);

- O empregado deve responder no prazo de 24 horas, presumida a recusa no caso de

silêncio; e

- A recusa não extingue o contrato nem prejudica a subordinação para novas

convocações.
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Reforma trabalhista

Trabalho intermitente – readmissão como intermitente - Artigo 452-G

Movimentação da conta vinculada

Até 31/12/2020, os empregados registrados por meio de contrato de trabalho por prazo

indeterminado que for demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador por

meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 18 meses, contado da data da

demissão do empregado.
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Reforma trabalhista

Recolhimento previdenciário complementar - Artigo 911-A

Recolhimento complementar

Os segurados empregados que, no somatório, tenham auferido no mês remuneração

inferior ao salário-mínimo mensal, poderão recolher a diferença da contribuição

previdenciária entre a remuneração recebida e o valor do salário mínimo mensal.

Consequências da falta do recolhimento complementar

Se este recolhimento complementar não for realizado, o mês em questão não será

considerado para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do RGPS, nem

para cumprimento dos períodos de carência para concessão dos benefícios previdenciários.
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Reforma trabalhista
Remuneração dos empregados – Artigo 457

Regra anterior à reforma

O excedente a 50% do valor das diárias e abonos integravam a remuneração dos

empregados.

Regra posterior à reforma

Mesmo se pagas de forma habitual, 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:

- Ajuda de custo (até o limite de 50% da remuneração mensal);

- Auxílio-alimentação (vedado seu pagamento em dinheiro);

- Diárias para viagem (de qualquer valor);

- Prêmios.

Posição dos tribunais sobre o tema

O prêmio pago com habitualidade integra a remuneração do empregado e constitui base de

cálculo dos encargos trabalhistas e previdenciários. Em todos os demais aplicar-se-á o

princípio da primazia da realidade.
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Reforma trabalhista

Isonomia salarial – Artigo 461

Regra anterior à reforma

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.

Regra posterior à reforma

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.

Discriminação

Comprovada a discriminação por motivo de sexo ou etnia, além do pagamento das 

diferenças salariais  será devida uma multa, em favor do empregado, no valor de 50% do 

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Aplicação prática - Comentários
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Reforma trabalhista

Extinção do contrato por acordo - Artigo 484-A

Regra anterior à reforma

Não havia previsão legal específica.

Regra posterior à reforma

O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo, sendo devidos:

I – por metade:

a) o aviso prévio (se indenizado); e

b) Multa rescisória do FGTS;

II – na integralidade, as demais verbas trabalhistas.
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Reforma trabalhista

Extinção do contrato por acordo - Artigo 484-A

Saque do FGTS

Permitirá a movimentação da conta do FGTS limitada até 80% do valor dos depósitos.

Seguro-Desemprego

Não dará direito ao Seguro-Desemprego.

Aplicação prática - Comentários
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Reforma trabalhista

Arbitragem - Artigo 507-A

Regra anterior à reforma

Não havia previsão legal específica.

Regra posterior à reforma

Nos contratos cuja remuneração seja superior a 2x o limite máximo estabelecido para os

benefícios do RGPS, poderá ser pactuada cláusula compromissória de arbitragem, desde

que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, nos termos

previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Posição dos tribunais sobre o tema

Impossibilidade de instituir a arbitragem considerando-se a natureza alimentar dos

créditos trabalhistas.
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Reforma trabalhista

Termo de quitação anual - Artigo 507-B

Regra anterior à reforma

Não havia previsão legal específica.

Regra posterior à reforma

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.

Formalização

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.
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Reforma trabalhista

Termo de quitação anual - Artigo 507-B

Norma conflitante

Art. 5º, da CF - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes: (...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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Reforma trabalhista

Prevalência das convenções e acordos coletivo – Artigo 611-A

Regra anterior à reforma

As normas estabelecidas por lei prevaleciam sobre as convenções e acordos coletivos.

Regra posterior à reforma

As convenções e acordos coletivos, observados os incisos III e VI do artigo 8º da 

Constituição Federal, prevalecem sobre a lei em relação à uma extensa lista de temas.

Constituição Federal

Art. 8º, da CF - É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
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Reforma trabalhista

Prevalência das convenções e acordos coletivo – Artigo 611-A

Norma conflitante

Art. 7º, da CF - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social:

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança; 

Art. 196, da CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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Reforma trabalhista

Liberdade de negocial e autonomia da vontade - Artigo 444

Regra anterior à reforma

O contrato de trabalho pode ser objeto de livre estipulação das partes em tudo quanto não

contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos e às decisões

das autoridades competentes.

Regra posterior à reforma

- A reforma ampliou muito as possibilidades de livre estipulação do contrato; e

- A reforma garantiu preponderância do negociado entre as parte sobre os instrumentos

coletivos, no tocante aos temas abordados pelo artigo 611-A.

Quem pode negociar livremente?

- O empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual

ou superior a 2x o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Aplicações práticas - Comentários
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Reforma trabalhista

Nova hierarquia das normas – Artigos 444, 611-A e 620

Regra anterior à reforma

1) Lei;

2) Convenção coletiva;

3) Acordo coletivo; e

4) Contrato individual.

Regra posterior à reforma

1) Contrato individual (Diploma de nível superior

e salário mensal igual ou superior a 2x o limite

máximo dos benefícios do RGPS);

2) Acordo coletivo;

3) Convenção coletiva; e

4) Lei.

Emendas

Leis Complementares

Leis Ordinárias

Decretos

Atos Administrativos

Convenções coletivas

Acordos coletivos

CF
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Reforma trabalhista

Terceirização da atividade-fim – Alteração da Lei 6.019/74

Regra anterior à reforma

Art. 4º-A, da Lei 6.019/74 - Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica

de direito privado destinada a prestar à contratante serviços determinados e específicos.

Regra posterior à reforma

Art. 4º-A, da Lei 6.019/74 - 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.

Posição dos tribunais sobre o tema

Presentes os requisitos dos artigos 2 e 3 da CLT, o vínculo de emprego será reconhecido.
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Reforma trabalhista
Honorários de sucumbência – Artigo 791-A

Regra anterior à reforma

Não havia honorários de sucumbência na justiça do trabalho.

Regra posterior à reforma

Ao advogado, mesmo advogando em causa própria, serão devidos honorários

de sucumbência fixados entre 5% e 15% sobre o valor que resultar da

liquidação da sentença.

Posição dos tribunais sobre o tema

Inaplicabilidade aos processos em curso antes da entrada em vigor da Lei

13.467/2017.

Pedidos acolhidos em valor inferior ao postulado não implica em sucumbência

parcial, posto que o a verba postulada foi acolhida.
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Reforma trabalhista
Aplicação da Reforma Trabalhista aos contratos vigentes

Aplicação imediata

Artigo 2º, da MP 808/2017 – O disposto na Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, se

aplica, na integralidade aos contratos de trabalho vigentes.
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