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O QUE VAMOS COMENTAR AQUI:

• CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS – NOVOS, ANTIGOS E 

REPERCUSSÕES

• NOVOS SISTEMAS DE TRABALHO E FLEXIBILIZAÇÃO

• RESCISÃO CONTRATUAL: DESBUROCRATIZAÇÃO

• NEGOCIAÇÕES SINDICAIS: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, ACORDOS, 

PLR, BANCO DE HORAS ETC ....

• NADA EM PRÁTICA: REPRESENTAÇÃO DE EMPREGADOS

• PROCESSOS TRABALHISTAS

• IMPACTOS NA GESTÃO DE PESSOAS: ASPECTOS GERAIS 

AFETADOS

• ALGUMAS PERSPECTIVAS



Contrato Individual de Trabalho - Repercussões 

• Contratos vigentes: podem ser ajustados/aditados. Cuidado: 
consenso e sem prejuízo (468 da CLT). Apoio do MTE....

• Contratos novos: merecem prever situações como BH 
individual, quadro de carreira, (art. 457) ajuda de custo, diárias, 
troca de uniformes, hs in itinere etc., caso existam...

• Hipersuficiente: na contratação, o empregado com diploma 
superior e ganhe acima de 2 x teto previdência (R$11.291,62), 
valendo como norma entre as partes, inclusive sobre norma 
coletiva (art. 444). Empresas já adotando...

• Arbitragem: empregados que ganhem acima de 2 x teto da 
Previdência (muito interessante para executivos). Pouca 
adesão...

• Terceirização: pouco reflexo e  quase nenhuma mudança nas 
antigas práticas....



Flexibilização da Jornada de Trabalho

• Banco de horas: anual, semestral e mensal, individual
ou coletivo

• Tempo efetivo de trabalho e à disposição 
(deslocamento, horas in itinere, troca de uniforme, 
alimentação etc.)

• Jornada 12x36 hrs: admite ser individual
• Fim do intervalo obrigatório de 15 minutos para HE de 

mulheres
• Intervalo intrajornada, concedido ou indenizado
• Trabalho intermitente, trabalho em tempo parcial
• Teletrabalho: atração e retenção de talentos
• Férias parceladas até 3 períodos, um com 14 dias e 

demais com mínimo de 5 dias



Contratos de Trabalho a Tempo Parcial

• Entre novembro/2017 e março/2018 foram assinados 20.882
contratos de trabalho a tempo parcial
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Contratos de Trabalho Intermitente
Entre novembro/2017 e março/2018 foram assinados 15.440 novos
contratos
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Rescisão

• Acordo entre empresa e empregado para a rescisão: forte 

adesão;

• Dispensas coletivas autorizadas: algumas localidades e 

instâncias judiciárias ainda resistindo; 

• Aprova procedimento para homologação de acordo extra 

judicial - Art. 855-B: feita com cuidado, aceitação do Judiciário..

• Acabou a homologação sindical (CCT pode prever) – art. 477. 

Muitas CCT ainda preveem e algumas empresas mantiveram

• Quitação sindical anual (????): embora não se tenha definição 

exata, dá autonomia ao Sindicato de plena quitação....



Extinção do Contrato por Acordo
Entre dezembro/17 e março/18 essa modalidade foi
utilizada 39.837 vezes
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Homologação de Acordo Extrajudicial

No primeiro trimestre de 2018 a Justiça do Trabalho
julgou 5.151 acordos, dos quais, 75% foram homologados.
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Homologação de Acordo Extrajudicial
• São Paulo

Homologados

Não-homologados

TRT 2ª Região Quantidade %

Homologados 346 46,1

Não-homologados 405 53,9

Total: 751

Homologados

Não-homologados

TRT 15ª Região Quantidade %

Homologados 880 83,7

Não-homologados 171 16,3

Total: 1051



NEGOCIAÇÕES SINDICAIS

• Contribuição sindical impactando e atrasando

• Banco de horas anual – troca de feriados

• Registro de jornada de trabalho

• Teletrabalho

• Trabalho intermitente

• Desempenho e gorjetas

• PPLR – Programa de Participação nos Lucros ou 

Resultado

• Vigência do acordo por 2 anos, não se admitindo a 

ultratividade - art. 614

• Acordo vale mais que convenção coletiva - art. 620







Representação de Empregados

(Não colou ainda...)

• Tendência de conflitos serem manifestados mais 

frequentemente

• Adoção e prática ainda será testada

• Liderança será testada em seu preparo (treinamento)

• Canais de comunicação deverão ser aprimorados

• Sindicatos devem “despertar” e passar a se 

preocupar com esta prática



PROCESSOS TRABALHISTAS

• Para processos novos e antigos, algumas repercussões: 
juízes praticando prazos em dias úteis, honorários 
advocatícios, custas, peritagem, litigância de má-fé e 
até mandando prender... 

• Consequências mais visíveis: redução no número de 
ações, redução no número de pedidos, desistência de 
pedidos de insalubridade, liquidação imediata de 
valores, melhor indicação de testemunhas, entre outros

• Sendo testado: ônus da prova, preposto não empregado, 
acordo extrajudicial, novidades nas execuções, 
desconsideração da personalidade jurídica, prescrição 
intercorrente, preliminar de exceção de incompetência.



Redução do Número de Novos Processos
Redução na ordem de 50%



Redução do Número de Novos Processos

Mês Novos Processos

jan/17 175.037

fev/17 204.615

mar/17 263.313

jan/18 89.657

fev/18 118.230

mar/18 158.102

Comparativo primeiro trimestre de 2017 e primeiro trimestre de 2018
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Redução do Número de Pedidos
Redução de 58% no número de pedidos 

*O TST utiliza a terminologia “assuntos”.
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Geração de empregos
(Será que afetou?)

Saldo Positivo de Empregos 
em 2018: 195.161
Abril: mais 116.000 vagas
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Impactos na Gestão de Pessoas

• Aprimorou a gestão das pessoas, promove o diálogo e o 
entendimento no ambiente de trabalho, prevenindo conflitos: 
valoriza a negociação direta, representação no local de 
trabalho, cria sistemas alternativos de trabalho, regula dano 
extrapatrimonial, fomenta meios de composição (rescisão 
consensual, acordo extrajudicial);

• Favorece meritocracia e equilíbrio salarial: quadros de 
carreira, elimina encargos sobre variáveis, benefícios, 
minimiza custo do emprego;

• Afastamento do judiciário: flexibilização de norma legal, 
bastando explicitar vantagem compensatória; regula criação 
de súmulas; 

• Valorização da negociação coletiva: acordos coletivos e 
convenções, enumera e incentiva hipóteses e alternativas, 
quitação anual, acordos extrajudiciais;



Impactos na Gestão de Pessoas

• Ampliou segurança jurídica: melhora interpretação de itens que 
geravam processos, como tempo efetivo de trabalho, ressalva 
hipóteses de empregado permanecer na empresa por 
conveniência (estudo, alimentação, religião, descanso, lazer, 
segurança pública, relacionamento, higiene pessoal, troca de 
roupas etc.) e terceirização responsável;

• Reduz custos com processos (melhora recursos, prepostos, 
custas, prazos etc.), riscos de autuações, custo do emprego, 
retenção de talentos, empregabilidade e formalização de mão de 
obra;

• Valoriza direitos existentes e elimina riscos de supressão ou 
eliminação;

• Desburocratização: rescisões sem intervenção sindical ou do 
Governo; elimina registros prévios, reconhece dispensas 
coletivas;



CONSTATAÇÕES E DICAS
PARA SE PREPARAR

A organização sindical está amadurecendo e passará por 

transformações.

A negociação tende a desviar-se para o local de trabalho 

(sindicato x empresa), deixando de lado o modelo tradicional 

(convenções);

O acordo coletivo tornou-se instrumento de competitividade;

As partes, no entanto, deverão deixar dogmas e radicalidades 

de lado;

A prática da negociação direta e constante está criando novas 

regras de comportamento nos interlocutores;



CONSTATAÇÕES E DICAS
PARA SE PREPARAR

A negociação tende a tornar-se mais frequente (regras 

estáveis anuais e situações especiais tratadas no dia-a-dia) e 

sem diferenciar categorias.

Lealdade e parceria será a grande arma. 

Compreensão do papel dos sindicatos e dos empregadores.

Com o fim da contribuição obrigatória e a dificuldade em 

exigir contribuição de não associados, sindicatos devem 

buscar novas fontes de custeio e sustentabilidade.



Obrigado.


