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Reformas trabalhistas no mundo

Reforma Trabalhista

País Lei Reformas Taxa de 
desemprego 
antes

Taxa de 
desemprego
atual

Alemanha

Hartz 2002 Regime mais flexível de
contratação, estímulo à
contratação coletiva e
participação ativa dos
trabalhadores nas empresas.

9,8% 5,7%
Lei da Negociação
Coletiva de 11.08.2014

Transferir para a negociação
coletiva muitas matérias
antes reguladas por lei, a par
da possibilidade de alteração
das normas legais por
negociação coletiva.

Espanha

Lei 35/2010 Real Decreto 
7/2011

Flexibilização quanto ao
tempo e modo da prestação
laboral.
Redução das indenizações
para dispensa, reduzindo o
temor à contratação.
Não aplicação de normas
legais e coletivas para
empresas em dificuldades
econômicas.

23,3% 17,8%
Lei 3/2012 Real Decreto 
3/2012

Estatuto dos 
Trabalhadores 2015
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Reformas trabalhistas no mundo

Reforma Trabalhista

País Lei Reformas Taxa de 
desemprego antes

Taxa de 
desemprego atual

França

Leis de 2004, 2007 e 
2008

Redução do pagamento
do trabalho suplementar.
Flexibilização do tempo
de trabalho.
Facilitação da despedida
por motivos econômico.
Derrogação do regime
legal por negociação
coletiva.

10,1% 9,5%
Código do Trabalho 2016

Lei 1.088/2016

Itália

Lei Biagi 2001 Flexibilização do tempo e
modo da prestação de
serviços.
Flexibilização do
despedimento.
Prevalência do acordo
sobre a lei.

11,5% 11,1%

Leis de 2011

Lei de 2012

Lei Renzi Novo modelo de contrato
de trabalho, com redução
do custo de trabalho e da
dispensa
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Reformas trabalhistas no mundo

Reforma Trabalhista

País Lei Reformas Taxa de 
desemprego antes

Taxa de 
desemprego atual

Portugal

Código do
Trabalho 2003,
revisto em 2009
e 2012

Flexibilização do tempo de trabalho;
diminuição do pagamento de
trabalho suplementar; facilitação da
dispensa com redução das
indenizações; criação do fundo de
compensação do trabalho;
dinamização da contratação e
negociação coletiva

16,8% 9,8%

Fonte: FILHO, Ives Gandra da Silva Martins. A Reforma Trabalhista no Brasil – Desafios da Reforma Trabalhista. ed. Revista dos Tribunais Ltda. 
p. 56/57



Aspectos Coletivos
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Negociado sobre o legislado

Reforma Trabalhista

Como
Ficou
Como
Ficou

• Não havia previsão em Lei. A jurisprudência desconsiderou a validade de algumas convenções
coletivas de trabalho.

• Objeto lícito = Art. 611-A (intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a
seis horas; adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE); plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição
pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança; regulamento
empresarial; representante dos trabalhadores no local de trabalho; teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho
intermitente; remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por
desempenho individual; modalidade de registro de jornada de trabalho; troca do dia de feriado; enquadramento do grau de
insalubridade; enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação de jornada em locais insalubres, incluída a
possibilidade de contratação de perícia, afastada a licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho,
desde que respeitadas, na integralidade, as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho; prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia
das autoridades competentes do Ministério do Trabalho(MP 808) prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente
concedidos em programas de incentivo; participação nos lucros ou resultados da empresa.).

• § 2º = inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas não enseja a nulidade do negociado.
• § 4º = procedência de ação anulatória que anule CCT/ACT, se houver cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente

anulada, sem repetição do indébito.
• § 3º = se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, deverá estar prevista proteção dos empregados contra

dispensa discriminatória.
• § 5º = Os sindicatos subscritores de CCT e ACT participarão, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva

que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos, vedada a apreciação por ação individual (MP 808).

Como
era

Como
era
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Negociado sobre o legislado

Reforma Trabalhista

• Objeto ilícito = Art. 611-B – direitos previstos na CF (normas de identificação profissional, inclusive as anotações na
Carteira de Trabalho e Previdência Social; desemprego, em caso de desemprego involuntário; valor dos depósitos mensais e
da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); salário mínimo; valor nominal do décimo
terceiro salário; 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% (cinquenta por cento) à do normal; número de dias de férias devidas ao empregado; gozo de férias
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; licença-maternidade com a duração
mínima de cento e vinte dias; licença-paternidade nos termos fixados em lei; proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei; aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de
trinta dias, nos termos da lei; normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho; adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou
perigosas; aposentadoria; seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador; ação, quanto aos créditos
resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o
limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho; proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e
critérios de admissão do trabalhador com deficiência; proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos; medidas de proteção legal de crianças e adolescentes; igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo
empregatício permanente e o trabalhador avulso; liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o
direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho; direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender; definição legal sobre os serviços ou
atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de
greve; tributos e outros créditos de terceiros; as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395,
396 e 400 da CLT).
Parágrafo único: Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e
segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo.

Como
Ficou
Como
Ficou
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Contribuição Sindical: fim da obrigatoriedade = facultativa

Reforma Trabalhista

Como
Ficou
Como
Ficou

• Empregado: obrigatória, uma vez ao ano, no valor correspondente a um dia de trabalho do
empregado.

• Empregador: obrigatória, no valor proporcional ao seu capital social (tabela constante do artigo
580, III, da CLT).

• Empregado e empregador: facultativa, podendo permanecer os mesmos valores e forma de
recolhimento dependendo da existência de alguma convenção ou acordo coletivo.

Como
era

Como
era
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Dispensa coletiva ou plúrima = não necessidade de negociação prévia 
com sindicato ou norma coletiva

Reforma Trabalhista

Como
Ficou
Como
Ficou

• Dispensa coletiva/plúrima: não havia lei. Apenas jurisprudência.

• Equiparação das dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas, para todos os fins, sendo
dispensada a autorização prévia da entidade sindical ou celebração de norma coletiva para sua
efetivação.

Como
era

Como
era
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Representação de Empregados

Reforma Trabalhista

Como
Ficou
Como
Ficou

• CF, art. 11 - Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um
representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os
empregadores.

• Quantidade de representantes (*):
• empresas com 200 até 3.000 empregados = 3 membros.
• empresas com mais de 3.000 até 5.000 empregados = 5 membros.
• empresas com mais de 5.000 empregados = 7 membros.

(*) terão estabilidade no emprego, desde o registro da candidatura até 1 ano, após o mandato, podendo ser demitido
por motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
• Atribuições:
• representar os empregados perante a administração da empresa.
• aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados.
• promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos.
• buscar soluções para conflitos decorrentes da relação de trabalho.
• assegurar tratamento imparcial aos empregados.
• encaminhar reinvindicações dos empregados.
• acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das normas coletivas.

Obs.: não existe previsão legal do direito da Comissão para ter (i) a informação sobre o desempenho da empresa; (ii)
direito de consulta sobre determinadas matérias; e (iii) direito de controle com fiscalização dos representantes em razão
de decisões empresariais, e (iv) de co-gestão na administração da empresa. Também existe a tese de que o
estabelecimento de uma comissão de representação de empregados viola a Constituição Federal.

MP 808: A comissão de representantes dos empregados não substitui a função do sindicato (questões judiciais e
administrativos e negociações coletivas de trabalho).

Como
Ficou
Como
Ficou



Aspectos Contratuais
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Homologação de Acordo Extrajudicial

Reforma Trabalhista

Como
Ficou
Como
Ficou

• Não havia previsão legal. Por analogia poderia ter sido aplicado o art. 725, VIII do NCPC c/c o art. 840 do
Código Civil: “é lícito aos interessados prevenirem, ou terminarem litígios mediante concessões mútuas”.

• Art. 849 - Nulidade: dolo, coação, ou erro essencial à pessoa ou coisa controversa. Juiz pode não
homologar quando há defeito insanável: (i) objeto ilícito; (ii) incapacidade das partes ou (iii) irregularidade
do ato.

• Não era aceita a aplicação por analogia pela JT.

• Acordo extrajudicial celebrado entre as partes, assistidos por advogados (não pode ser advogado comum)
ou empregado assistido por advogado do sindicato de sua categoria: os acordos extrajudiciais podem ser
homologados pelo Tribunal do Trabalho, desde que o juiz concorde com os termos do acordo. (arts. 855-B
e E da CLT).

• Aguardando instrução do TST.
• TRT 2ª. Região (SP): Cejusc – Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Diretrizes:
• Juiz pode indeferir a petição inicial do acordo por ilegalidade ou inadmissibilidade. Não havendo

homologação, poderá haver recurso. Juiz também pode pedir a emenda.
• Marcar audiência para ouvir as partes. Ausência: arquivamento e extinção sem resolução de mérito.
• Custas de 2% sobre o valor do acordo, antecipadamente à homologação.
• Requisitos da petição: (i) identificação das partes; (ii) do tipo de contrato; (iii) obrigações pactuadas

(verbas, valor, tempo e modo de pagamento); (iv) cláusula penal; (v) títulos negociados e valores; (vi)
valor da causa; (vii) identificação da natureza jurídica da parcela/valor para fins de responsabilidade pelos
recolhimento de impostos e de INSS; (viii) quitação limitada aos direitos transacionados; (ix) existência ou
não de vínculo não está sujeita ao arbítrio das partes; (x) não serão expedidos alvarás para liberação de
FGTS e seguro-desemprego.

Como
era

Como
era
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Contrato de Trabalho Intermitente

Reforma Trabalhista

Como
Ficou
Como
Ficou

• O art. 443 da CLT previa que os contratos de trabalho poderiam ser: (i) tácitos ou expressos; (ii)
verbais ou escritos; (iii) por prazo determinado ou indeterminado.

• (i) contrato escrito; (ii) previsão do valor da hora de trabalho; (iii) convocação com antecedência de 3 dias úteis e resposta em até
1 dia útil; (iv) possibilidade de aplicação de multa de 50% da remuneração por descumprimento sem justo motivo (ambas as
partes); (v) pagamento ao final de cada período de prestação de serviços; (vi) período de inatividade não considerado como tempo
à disposição do empregador; (vii) depósito de FGTS com base na remuneração mensal; e (viii) não aplicável a aeronautas.

• Trabalho em horas, dias ou meses, com alternância de períodos de trabalho e de inatividade.
• Requisitos obrigatórios: contrato escrito e anotado na CTPS: identidade das partes; valor e o local e prazo para pagamento.

Fornecimento mensal de comprovante de recolhimento do INSS e do FGTS.
• Requisitos facultativos para constar no contrato de trabalho: (i) local de prestação de serviços; (ii) turnos para os quais o empregado

será convocado para prestar serviços; (iii) formas e instrumentos de convocação e de resposta; (iv) formato de reparação recíproca
no cancelamento de serviços agendados.

• Confirmação de convocação: 24 horas e, na ausência de resposta, a recusa.
• Dia do pagamento receberá: salário; férias prop. + 1/3; 13º.sal. prop.; RSR e adicionais legais, mediante recibo contendo a

discriminação das verbas e valores.
• Fruição de férias divididas: na forma da lei.
• Afastamento por doença a partir da incapacidade recebe o benefício da Previdência e a empresa não paga os 15 primeiros dias.
• Afastamento por doença ocupacional ou acidente ocupacional ou não: a empresa paga os 15 primeiros dias.
• Salário-maternidade pago diretamente pela Previdência Social.
• Extinção normal do contrato: se não houver convocação de 1 ano.
• Verbas da extinção do contrato: 50% do aviso prévio indenizado e da indenização do FGTS; e demais verbas integrais (13º. Salário,

férias + 1/3); e possibilidade movimentação de 80% do FGTS depositado.
• Base de cálculo: média dos valores dos meses em que os recebeu durante a vigência contratual dos últimos 12 meses ou se inferior

a esses 12, pela vigência do contrato. Não tem seguro-desemprego.
• Conversão de contrato de trabalho por prazo indeterminado existente em 11.11.2017, não poderão ser convertidos até 31.12.2020

para contrato de trabalho intermitente, pelo prazo de 18 meses, contado da data da demissão.

Como
Ficou
Como
Ficou
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Prêmios

Reforma Trabalhista

Como
Ficou
Como
Ficou

• Jurisprudência: natureza salarial em razão da habitualidade, independentemente se
existiam implemento de condições para pagamento. Habitualidade: repetição de
pagamento.

• Não tem natureza salarial, ainda que paga com habitualidade, desde que:
- (comprovado) desempenho superior ao ordinário do empregado ou de grupo de

empregados ou 3os. vinculados à atividade
- limite de pagamento de duas vezes ao ano;
• Faculdade: pagamento em dinheiro ou em bens ou serviços.

Como
Era

Como
Era



Terceirização
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Terceirização responsável

Reforma Trabalhista

Como
Ficou
Como
Ficou

• Sem previsão na CLT
• Súmula 331 do TST = configurava vínculo a terceirização de atividade-fim
• Lei nº 13.429/2017 – lei de terceirização não prevê expressamente a possibilidade de terceirizar a

atividade-fim
• Caracterização de vínculo de emprego com o tomador
• A Lei definia contratante como sendo a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com

empresa de prestação de serviços determinados e específicos

• Autorização expressa para terceirização da atividade principal da contratante.
• Para o trabalho nas dependências da tomadora: assegurada alimentação, quando oferecida em refeitório;

serviço de transporte; atendimento médico ou ambulatorial, quando existentes nas dependências da contratante
ou local por ela designado; treinamentos, quando necessários e condições sanitárias básicas (saúde e
segurança).

• Poderá ser estabelecido o mesmo salário do empregado da tomadora.
• Mobilização de empregados da terceirizada, cuja quantidade seja superior ou igual a 20% do total de

empregados da tomadora, esta poderá disponibilizar alimentação e atendimento ambulatorial em outros locais
apropriados e com igual padrão de atendimento.

• Não pode figurar como contratada a empresa que os titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses,
prestado serviços à contratante como empregados ou trabalhadores sem vínculo empregatício, a menos que
estejam aposentados.

• O empregado demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado da
empresa prestadora de serviços antes do decurso de prazo de 18 meses, contados a partir da demissão do
empregado.

Como
Ficou
Como
Ficou
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