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Tendências trabalhistas para 2019

• Como estão alguns pontos principais da Reforma Trabalhista no STF?

• Continua a redução de ações trabalhistas após a Reforma?

• Como deverão ser as análises de ações trabalhistas pelas empresas?

• Frentes mais constantes de atuações do Ministério Público do Trabalho.

• Como tem sido a utilizada a Reforma Trabalhista?

• Novo governo: o que já foi feito e o que é esperado?

• Projetos de lei envolvendo matéria trabalhista.

• Sinais de recuperação de emprego. 
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Como estão alguns pontos principais da Reforma Trabalhista no STF?

• IPCA-E versus TR: ADI no. 5867 da ANAMATRA: definição a ser dada pelo STF, ainda não está na pauta. 

• Contribuição sindical, assistencial, taxa negocial, confederativa: contexto nas negociações em relação aos descontos do salário.

• Trabalho intermitente: ADIs no. 5826, 5829, 5950, da FENEPOSPETRO, FENATTEL e CNTC respectivamente: estão incluídas na pauta 
de julgamento do STF de 12.06.2019. 

• Terceirização: STF decidiu que pode ser feita a terceirização da atividade-fim. 

• Desnecessidade de negociação prévia para demissão em massa: ainda está para ser definido pelo STF. Algumas decisões 
regionais: pela necessidade de negociação prévia.

• Danos morais: definição a ser dada pelo STF para a inconstitucionalidade de fixação de valor de dano moral para empregados da 
Reforma Trabalhista.

• Jornada de 12 por 36 horas: ADI no. 5994 da CNTS: definição a ser dada pelo STF, ainda não está na pauta. 

• Afastamento de gestante do local insalubre apenas mediante atestado médico: ADI 5938 da Confederação Nacional dos 
Metalúrgicos: definição a ser dada pelo STF, ainda não está na pauta. 

• Honorários de sucumbência e gratuidade de justiça: ADI 5766 - STF já iniciou o julgamento no dia 09.05.2018 e está suspenso o 
julgamento, com o voto do Min. Barroso pela constitucionalidade com alterações e o Min. Fachin pela inconstitucionalidade. Em razão de 
pedido de vista do Min. Fux, o julgamento está suspenso. Sem previsão ainda de continuidade do julgamento.

• Posicionamento do Judiciário Trabalhista: alguns juízes não aplicam a Reforma Trabalhista. Consequência: insegurança jurídica. Impacto 
negativo: menos investimentos, menos empregos. 

• Os desafios das decisões contrárias: (i) excesso de garantias e proteções vs. desemprego, (ii) protagonismo com viés ideológico, não 
imparcial; e (iii) aumento contínuo do custo da estrutura judiciária = 20 bilhões.
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IPCA-E: linha do tempo e atual posicionamento do TST 

Por 25 anos, a 
JT aplicou o 
artigo 39 Lei 

8.177/91 = TR + 
juros de 1% ao 

mês

11/08/03: edição da OJ 
300 do TST, pacificando 
a matéria por mais 12 

anos

Maio/15, a 7ª Turma do TST, ao julgar uma ação 
trabalhista individual, suscitou a 

inconstitucionalidade da expressão “equivalente à 
TRD”, constante artigo 39, da Lei n. 8.177/91, e o 
substituiu pelo IPCA-E, em razão por consequência 

lógica do julgamento das ADI n. 4.357, 4.372, 4.400 
e 4425, porque os temas guardam conexão ou 

interdependência. As ADI tinham por 
questionamento a aplicação do IPCA-E em 

substituição à TR aos débitos da Fazenda Pública.

25/09/15 a Fenaban ajuizou reclamação 
constitucional diretamente no STF para 

interromper imediatamente a aplicação do 
IPCA-E para a correção dos débitos 

reconhecidos em reclamações trabalhistas. 
O pedido liminar foi deferido em 14/10/15, 
mas a ação foi julgada improcedente em 

27/02/18, tendo transitado em julgado em 
15/08/18. 

Junho/17, o TST definiu o dia 
25/03/2015 como o marco inicial 

para a aplicação da variação do 
IPCA-E como fator de atualização. 

Essa decisão ainda está 
pendente de agravo de 
instrumento em recurso 

extraordinário. 

1991 2003 2015 2017
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11/11/17: vigência da reforma trabalhista: 11/11/17: vigência da reforma trabalhista: 
o artigo 878, parágrafo 7º, da CLT dispõe 

de que a atualização dos créditos 
decorrentes de condenação judicial no 

processo do trabalho será realizada pela 
TRD, com menção expressa à Lei n. 

8.177/91. 
A atualização dos créditos decorrentes de 
condenação judicial será feita pela Taxa 
Referencial (TR), divulgada pelo Banco 

Central do Brasil, conforme a Lei no 8.177, 
de 1o de março de 1991.
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IPCA-E: linha do tempo e atual posicionamento do TST 
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 A vigência da Reforma Trabalhista NÃO alterou a conclusão nos tribunais
trabalhistas acerca da aplicação do índice do IPCA-E para a correção dos débitos
trabalhistas.

Tribunal Entendimento

TRT/SP IPCA-E na maioria das decisões

TRT 15ª região Decisões bastante divididas 

TST Decisões com efeito modulado

 Decisão com efeito modulado: até 24/03/2015, aplica-se a TR e, a partir daí, 
aplica-se o IPCA-E.

 Decisão 4ª turma TST – A partir da reforma volta a se aplicar a TR.
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Ações pendentes de julgamento envolvendo IPCA-E

1) ADC 58 e 59 e ADI 5.867.

• ADC 58 e 59: ajuizadas, respectivamente, pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro
(Consif) e pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação (Contic),
Associação das Operadoras de Celulares (Acel) e Associação Brasileira de Telesserviços (ABT) com
o intento de o STF declarar a constitucionalidade do artigo 879, parágrafo 7º, da CLT. Ambas são
de relatoria do Ministro Gilmar Mendes e devem ser julgadas conjuntamente.

• ADI 5.867: ajuizada pela ANAMATRA para declarar a inconstitucionalidade do artigo 879,
parágrafo 7º, da CLT. A ADI também é de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

2) Em 03/05/18, a SDI-II, do TST, decidiu suspender o julgamento do processo n. 0024059-
68.2017.5.24.0000, para suscitar o incidente de arguição de inconstitucionalidade do parágrafo 7º,
do artigo 879 da CLT. O pedido ainda não foi apreciado pelo Pleno do TST.

3) Decisão do STF (24/09/2018). Suspensão da decisão que determinou a aplicação do IPCA-E para
correção monetária das condenações impostas contra a Fazenda Pública.
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Sistema de custeio das entidades sindicais após a Reforma Trabalhista 

• Criatividade dos sindicatos na busca por financiamento (taxas para registros, taxa 
negocial, aprovação por assembleia – previa e expressa)

• Preocupação das empresas com compliance

• Cláusula de restrição de abrangência da CCT

• Em 17/01/2019, o MPT 15ª região indeferiu o pedido de instauração de Inquérito Civil 
contra o SINDPD para apuração de conduta irregular porque o sindicato apresentava 
modelo de carta de oposição em que o empregado automaticamente se excluía da 
CCT. A procuradora do trabalho entendeu que se os empregados querem ser 
beneficiados pelas CCTS, é legítimo que concorram para o seu custeio. 
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Continua a redução do número de ações trabalhistas?

• Fatores para a redução: principal - honorários sucumbenciais.  Outros: rigor nos 
recursos para o TST: transcendência – razões econômicas (elevado valor da causa); 
política (desrespeito à jurisprudência do TST ou do STF, social – (direito social da CF) 
e jurídica (questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista).
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O que é recomendado para as empresas na análise de ações 
trabalhistas dentro de um contexto econômico?

• Em relação às atuais ações inclusive anteriores à Reforma (11.11.17), observar:
(i) O valor da perda provável para aferir os custos totais que serão incorridos; e 
(ii) Se a matéria já teria decisão final do TST, inclusive para avaliar realização de Projeto de 

Acordos para redução de número de ações trabalhistas.

• Avaliação de busca de soluções de conflitos: meios alternativos de soluções de conflitos 
(mediação, conciliação, arbitragem). Abordar o aspecto da Conciliação prévia: decisão do 
STF (Ago/18) que dispensa o empregado de passar pela CCP – art. 625-D da CLT (anterior à 
Reforma), mas considerando meio legítimo. (pedir cópia da decisão do STF para a Vivi – ADI 
2139, 2160 e 2237 da CNTC – Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, 
Confederação Nacional das Profissões Liberais e partidos PC do B, PSB,PT e PDT.  Relatora 
Min. Carmen Lúcia)

• Acompanhamento de alterações ou revogação de súmulas, precedentes normativos e 
orientações jurisprudenciais: a revisão não será feita de forma abrangente, mas conforme 
julgamentos.
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Frentes mais constantes de atuação do Ministério Público do Trabalho

• Excesso de mais de 2 horas extras

• Ambiente do trabalho: cumprimento de normas de segurança e saúde – agrotóxicos, 
produtos químicos, máquinas e equipamentos, ergonomia, condições de instalações

• Trabalho em condições análogas a de escravo

• Discriminação

• Assédio moral / sexual 
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Como tem sido a utilização da Reforma Trabalhista: Portaria 349 do 
extinto Ministério do Trabalho

• Férias fracionadas: já vem sendo aplicadas nas situações específicas em relação a cada empresa. 

• Tempo à disposição do empregador.

• Teletrabalho: algumas empresas estão adotando. Rigoroso cumprimento de todos os requisitos. 

• Trabalho intermitente: comércio e serviços vêm utilizando. Decisão contrária do TRT de Minas Gerais. Definição a ser dada pelo STF em 12.06.2019. Rigoroso 

cumprimento de todos os requisitos.

• Horas in itinere: decisões divergentes do TRT de Minas Gerais pelo afastamento e manutenção do pagamento da parcela. 

• Acordo extrajudicial: somente em algumas situações e em cargos executivos. 

• Arbitragem: somente em algumas situações e em executivos.

• Prêmios: algumas empresas estão adotando, mas com cautela. Rigor no cumprimento de todos os requisitos da lei. 

• Mútuo acordo para a rescisão: seria a modalidade mais utilizada não nas grandes empresas, mas médias e pequenas.

• Comissão de representação de empregados: ainda não está sendo objeto de prioridade, MAS já existem algumas normas coletivas no sentido de que somente 

sindicato pode negociar: aspectos positivos e negativos.

• PDV para demissões coletivas: tem sido a modalidade mais utilizada.

• Hipersuficiente: contratações negociadas somente em algumas situações e sem a inclusão de todos os itens do art. 611-A: há ainda insegurança jurídica.

• Banco de horas: quando não há norma coletiva, a empresa adota o acordo individual. 

• Negociado vs legislado.
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Novo governo

• Extinção do Ministério do Trabalho e inserção no Ministério da Economia: aspectos positivos ou negativos.

• Reforma do Judiciário: Debate para extinção da Justiça do Trabalho e inserção em outro órgão (federal, estadual) ver matéria do Valor de 
17.01.2019).

• Reforma sindical: necessidade de alteração: aspectos positivos ou negativos.

• Maior flexibilização das normas trabalhistas: Carteira de Trabalho Verde e Amarela: promoção de ingresso de jovens no mercado. Taxa de 
desemprego de 26,6% = 4.1 milhões, entre 18 a 24 anos (dados de set19 IBGE).

• Alteração das regras de imigração: estudo que está sendo feito pelo Governo.

• Manutenção e respeito à Reforma Trabalhista

• Reforma previdenciária: redução de concessão de aposentadoria por invalidez (despesa de R$ 54,1 bilhões): adoção de medidas de reabilitação 
profissional e não perpetuação de continuidade da aposentadoria. Movimento das Centrais (FS, CSB, CTB, CUT CTSP – Conlutas, Nova Central, 
Intersindical e CGT (20 de fevereiro).

• Alteração de custeio da Previdência: folha de pagamento e/ou faturamento ou substituída por outra forma de fonte de financiamento.

• Instrução Normativa no. 1867 da RFB (alteração da IN 971) de 25.01.2019: dentre outros, atualizou normas previdenciárias em relação aos 
efeitos da Reforma Trabalhista.

• Solução de Consulta no. 35, 25.01.2019 (DOU) da Receita Federal: benefício pago aos empregados por meio de tíquete ou cartão não integra 
base de cálculo do INSS, desde a entrada da Reforma Trabalhista (11.11.2017) - entendimento da Cosit – Coordenadoria Geral de Tributação contrário à 
Solução de Consulta 288 de dezembro de 2018.  A parcela in natura ou refeição fornecida pelo empregador também não integra.  Já valores pagos em 
dinheiro entram no cálculo.

• Solução de Consulta no. 16, 04.01.2019 (DOU) da Receita Federal: empresas que aderiram ao Programa Empresa Cidadã já teriam a inserção 
automática no Programa em relação à prorrogação da licença-paternidade de 15 dias (além dos 5 dias) que venham a ser postulada por empregado.
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Projetos de Lei no Congresso e Norma Internacional 

• PEC 181/2015 (Sen. Aécio Neves, PSDB): que trata da licença-maternidade em caso de parto prematura. Atualmente está aguardando Pauta na 

Comissão Especial. 

• PLS 652/2015 (Sen. Vanessa Grazziotin, PCdoB): que busca estabelecer licença-paternidade de 120 dias. Arquivado ao final da legislatura, mas pode 

ter sua tramitação continuada por requerimento de 1/3 dos Senadores. 

• PL 8692/2017 (Dep. Marco Maia, PT): que busca revogar artigos da CLT acrescentados pela reforma trabalhista, para estabelecer que o negociado terá 

primazia sobre o legislado apenas quando as condições estabelecidas em seu conjunto forem mais benéficas ao trabalhador. 

• PL 8793/2017 (Dep. Rogério Silva, PMDB): que trata de dano moral coletivo decorrente das relações de trabalho. Atualmente está apensado ao PL

8544/2017, que teve relator designado em 10/10/2017 (Dep. André Figueiredo, PDT) e que deverá emitir seu parecer pela aprovação ou não do projeto 

principal e seus apensados. 

• PLS 42/2018 (Sen. Regina Sousa, PT): que busca determinar que a reforma trabalhista somente atingirá as ações ajuizadas após sua entrada em vigor. 

• PLS 253/2017 (Sen. Paulo Paim, PT): que busca revogar o trabalho intermitente. Atualmente está aguardando designação de relatoria. 

• OIT: plano de enquadramento do trabalho em plataformas digitais (ex. Uber, Airbnb) por permitir ter acesso a uma mão de obra flexível (crowd) que 

realiza trabalhos à distância, pelo computador e conexão à Internet.  São tratados como independentes e o valor pago é inferior ao mínimo. Instalação do 

Tribunal Trabalhista da OIT.
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Sinais de recuperação do emprego

• Salário mínimo em Janeiro 19: saiu de R$ 954,00 para R$ 998,00 = 4,61% aumento

• INPC de 2018 = 3,43.  Últimos 5 anos: 14 (6,23), 15 (11,28), 2016 (6,58), 2017 
(2,07).  Projeção para 2019: 0,7% (sem reformas) e 2,6% (com reformas)

• Geração de emprego: 500 mil empregos criados em 2018

• Desemprego: 12 milhões
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Conclusão

• Utilização da Reforma Trabalhista ainda deve ser feita de forma cautelosa pelas 
empresas em relação aos pontos polêmicos = estudo de avaliação de riscos.

• Aspectos da Reforma Trabalhista que possam representar redução de custo e benefício 
ao empregado: estudo prévio e operacionalização documental rigorosa.

• Acompanhamento de decisões relacionados com a Reforma Trabalhista: avaliação de 
riscos e contingências.

• Adoção de medidas de soluções de conflito = prevenções de litígios.

• Normas coletivas podem ser consideradas para algumas situações.

• Estudo para redução de ações trabalhistas.
• Obrigada!
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