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1. Contexto da 1ª 
Reforma Trabalhista 

no Brasil 

(Lei 13.467/2017):

Análise Preliminar



Rodrigo Maia: 

Justiça do Trabalho “nem 

deveria existir”



Rodrigo Maia: 

Justiça do Trabalho “nem deveria existir”

08/03/2017

A declaração foi feita em um evento em Brasília. Maia comentava a

aprovação de uma nova lei, necessária pela “irresponsabilidade” da

Justiça do Trabalho:

“Tivemos que aprovar uma regulamentação da gorjeta porque foi

quebrando todo mundo pela irresponsabilidade da Justiça brasileira, da

Justiça do Trabalho, que não deveria nem existir”

Lei 13.419, de 13 de março de 2017 – altera a CLT para que as gorjetas

sejam TRIBUTADAS pelo Governo.



Rodrigo Maia: 

Justiça do Trabalho “nem deveria existir”

Na avaliação de Maia, o excesso de regras no mercado de trabalho

provocou quatorze milhões de desempregados no Brasil

“Acho que a gente vai avançar na regulamentação trabalhista.

Infelizmente, o presidente Michel não vai gostar, mas acho que a

Câmara precisa dar um passo além daquilo que tá colocado no texto do

governo”, afirmou



Rodrigo Maia: 

Justiça do Trabalho “nem deveria existir”

Na avaliação de Maia, o excesso de regras no

mercado de trabalho provocou quatorze

milhões de desempregados no Brasil

Mas quase 3 anos após as Reformas Trabalhistas 

aumentou ainda mais o número de 
desempregados no Brasil.



Justiça do Trabalho sob ataque

• Cortes orçamentários;

• Princípio protecionista fortemente questionado;

• Reforma Trabalhista: o próprio conteúdo do direito material em 

debate;

• Consequência: o órgão do Judiciário que aplica o direito 

material é apontado como “o vilão” (ativismo judicial).



Questionamento prévio:

Reforma Trabalhista para beneficiar quem?

Resposta: Governo, grandes empresários e também aspecto 

de Poder (Jogo de Poder).

Deveria se chamar Deforma Trabalhista ou Reforma 

Empresarial – pois não se coaduna com os postulados 

trabalhistas clássicos .



REFORMA TRABALHISTA
REPRESENTA RETROCESSO
DO DIREITO DO TRABALHO
NA DEFESA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS SOCIAIS 
DOS TRABALHADORES

• JEAN CLAUDE JAVILLIER

(Professor Emérito da Universidade de Paris II)

• Missão do Direito do Trabalho

• Proteção dos trabalhadores

• Promoção das relações de trabalho



CENÁRIO DO DESEMPREGO NO BRASIL  – AGOSTO DE 2020

IBGE

Temos 12,9 milhões de desempregados no Brasil – agosto de 2020 

(quase a população inteira do Estado do RS) – taxa de desemprego 

é de 13,6%;

Em início de maio de 2020 havia 9,8 milhões de desempregados – a 

taxa de desemprego era de 10,5%; 

Em 2014 eram 6,7 milhões (praticamente dobrou esse número).



CENÁRIO DO DESEMPREGO NO BRASIL  – AGOSTO DE 2020
IBGE

Temos 12,9 milhões de desempregados no Brasil – agosto de 
2020 (quase a população inteira do Estado do RS) – taxa de 

desemprego é de 13,6%;

Em início de maio de 2020 havia 9,8 milhões de 
desempregados – a taxa de desemprego era de 10,5%; 

Em 2014 eram 6,7 milhões (praticamente dobrou esse 
número).



O IBGE destacou que essa leve retomada do mercado de 

trabalho também pode ser vista nos dados de informalidade.

Aumentou em cerca de 100 mil o número de trabalhadores 

informais na comparação com a primeira semana de agosto.

Com isso, chegou a 29 milhões o número de informais em 

atividade no país e a taxa de informalidade ficou em 34,1%. 

Há um aumento da informalidade nos postos de trabalho – mas 

o contrato de trabalho intermitente da reforma não era para 

diminuir a informalidade dos postos de trabalho – e o Governo 

arrecadar mais?



2. 2012 a 2016 

Conquistas Trabalhistas que 

antecederam às Reformas 

Trabalhistas 



Reformas Trabalhistas na contramão das conquistas trabalhistas recentes no

Brasil:

1. Estabilidade da gestante nos contratos a termo (Súmula 244, III, TST);

2. Súmula nº 443 do TST

DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO PORTADOR DE

DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO -

Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou

de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o

empregado tem direito à reintegração no emprego.

3. EC nº 72/2013 + Nova Lei dos trabalhadores domésticos (LC 150/2015);



“Trapalhada” Legislativa:

1. Lei 13.467 é aprovada e passa a produzir efeitos no dia 11/11/2017;

2. MP nº 808, de 14/11/2017 (3 dias após a entrada em vigor da Reforma) e

caducou em 23/04/2018;

3. Despacho do Ministério do Trabalho mandando aplicar a CLT reformada

em todos os processos em andamento, e não somente aos iniciados na

data de sua vigência (desrespeito ao direito adquirido – mais insegurança

jurídica);

4. PORTARIA Nº 349, DE 23 DE MAIO DE 2018 - Estabelece regras voltadas à

execução da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, no âmbito das

competências normativas do Ministério do Trabalho – disposições sobre

trabalho intermitente e trabalho autônomo.



5. Instrução Normativa nº 41/2018 do TST:

Art. 1º A aplicação das normas processuais

previstas na Consolidação das Leis do

Trabalho, alteradas pela Lei nº 13.467, de 13

de julho de 2017 , com eficácia a partir de 11

de novembro de 2017, é imediata, sem atingir,

no entanto, situações pretéritas iniciadas ou

consolidadas sob a égide da lei revogada.





3. Alterações 

Promovidas pelas 

Reformas Trabalhistas e 

Repercussões Sócio-

econômicas:



1ª Reforma Trabalhista

Lei nº 13.467/2017

Alterou mais de 100 

artigos da CLT



1. Dispensa Coletiva sem 

necessidade de autorização prévia 

de entidade sindical ou de 

celebração de convenção coletiva 

ou acordo coletivo de trabalho:

“Art. 477-A da CLT: As dispensas imotivadas

individuais, plúrimas ou coletivas equiparam-se

para todos os fins, não havendo necessidade de

autorização prévia de entidade sindical ou de

celebração de convenção coletiva ou acordo

coletivo de trabalho para sua efetivação.”



Questões:

1.Posso equiparar as dispensas coletivas às

dispensas individuais e às dispensas

plúrimas?

2.E a atuação sindical na defesa de seus

representados?

3.E a atuação do MPT frente às dispensas

coletivas?



Mas há a necessidade de intervenção

sindical nas dispensas coletivas

mesmo após o advento do art. 477-A

da CLT – na defesa dos interesses

difusos e coletivos das categorias

profissionais – art. 8º, III, VI,

Constituição Federal de 1988.



Constituição Federal Brasileira 1988

Art. 8º 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;



Poderá haver também a 

necessidade de intervenção do 

MPT nas dispensas coletivas –

tutela dos direitos difusos e 

coletivos via ação civil pública (arts

127, 128 e 129 CF/88).



Recentemente, a companhia aérea Latam 

realizou demissão em massa de 1.300 

empregados, o que certamente trouxe 

impacto a quem sofrer com esta decisão 

e até mesmo a outras pessoas que 

claramente vêem o cenário econômico 

instável do país, já que esta fragilidade 

econômica pode gerar outras demissões 

em massa.



Dispensa em Massa do Hospital Mãe de Deus:

Mais de 300 funcionários do Hospital Mãe de Deus, em Porto 

Alegre, foram demitidos nesta quarta-feira (5 de setembro de 

2018), após a decisão da instituição de contratar empresas 

terceirizadas para realizar a nutrição e higienização do local. O 

Sindisaúde argumenta que a medida foi tomada sem diálogo 

com o sindicato e já buscou o Tribunal Regional do Trabalho 

da 4ª Região (TRT-4) para articular uma mediação visando a 

reintegração dos 326 trabalhadores demitidos. Segundo a 

assessoria de imprensa do hospital, os serviços serão 

realizados pela Sodexo e pela Manserv.



Dispensa em Massa do Hospital Mãe de Deus: 

O Sindisaúde (Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, 

Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais 

e Casas de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul) afirma 

que, entre os demitidos, há grávidas, funcionários pré-

aposentados, retornando de acidentes de trabalho e 

integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA). “São pessoas que deveriam ter estabilidade. É uma 

demissão em massa, mas o hospital não quebrou, não está 

falido. O hospital tem recurso público, é filantrópico, não pode 

simplesmente tomar uma iniciativa dessas”, avalia o 

presidente da entidade, Arlindo Ritter.



Dispensa em Massa do Hospital Mãe de Deus: 

Após a demissão em massa de quase 300 funcionários, o 

Hospital propôs o pagamento de dois salários mínimos e meio 

nacionais a cada um deles. 

Em contrapartida, o Sindisaúde não pode ajuizar ações 

coletivas, embora os trabalhadores continuem livres para 

ingressar com ações individuais, caso desejem.



Dispensa em Massa do Hospital Mãe de Deus: 

A ex-funcionária da instituição Patrícia Pereira da Silva, que 

trabalhou por três anos e seis meses na limpeza do hospital, 

considera que indenização não é justa pelos danos aos 

trabalhadores, mas admite que era necessário chegar a um 

acordo. Patrícia salienta que os funcionários eram treinados 

para evitar qualquer tipo de infecção.

“A gente tinha treinamento específico para a limpeza das alas 

e UTIs. Já os terceirizados vão trabalhar mais e ganhar menos. 

Tanto é que nós não queremos voltar para o hospital através 

da terceirização. Não vamos aceitar a miséria que querem (a 

empresa terceirizada) nos oferecer”, sustenta. Ela explica que 

já encaminha a contratação em outra empresa, mas lembra 

que é grande o número de funcionários ainda sem emprego.



Trabalho / emprego: é mais do que 

fonte de renda (subsistência do ser 

humano). É inserção social. 

É realização pessoal. 

• Violência da despedida

- (desemprego).



1. Dispensa Coletiva sem necessidade de autorização 

prévia de entidade sindical ou de celebração de 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho:

INCONSTITUCIONAL – nem poderia ter sido

acrescentado o art. 477-A na CLT pela Lei da Reforma

Trabalhista (Lei 13.467/2017).



2. O distrato do contrato de 

trabalho previsto no art. 484-

A da CLT e o Princípio da 

Irrenunciabilidade de Direitos 

Trabalhistas: proteção ao 

trabalhador ou fraude?



Extinção do contrato de trabalho por mútuo acordo

Previsão de rescisão por acordo, outra assimilação da fraude, onde

normalmente a pessoa que quer sair da empresa ao invés de pedir

demissão faz um acordo interno de devolver os 40% e está tudo

certo, o art. 484-A da CLT diz que sim, as partes podem acordar o

fim do contrato, sem intervenção do sindicato e se houver este

acordo, o pagamento da indenização será pela metade (20% sobre

o FGTS).

Como fica o clássico princípio da irrenunciabilidade de direitos

trabalhistas?



“Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre

empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas

trabalhistas:

I – por metade:

a) o aviso prévio, se indenizado; e

b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço,

prevista no § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990;

II – na integralidade, as demais verbas trabalhistas.

§ 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a

movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de

maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos. §

2º A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não

autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego.”



•3. A perda do intervalo de 15 minutos 

após a jornada normal de trabalho e 

antes do início da jornada 

extraordinária após a reforma 

trabalhista – efetiva proteção ao 

trabalho da mulher?



• Proteção ao Trabalho da Mulher antes da 

Reforma Trabalhista - Do direito ao intervalo de 

15 minutos antes do início da prestação de 

trabalho em horas extraordinárias;

• Art. 384 - Em caso de prorrogação do horário

normal, será obrigatório um descanso de 15

(quinze) minutos no mínimo, antes do início do

período extraordinário do trabalho.



Proteção ao Trabalho da Mulher depois

da Reforma Trabalhista – Da Extinção do

direito ao intervalo de 15 minutos antes

do início da prestação de trabalho em

horas extraordinárias:

Extinção do direito ao intervalo de 15

minutos antes do início da prestação de

trabalho em horas extraordinárias;



4. Extinção das horas in itinere

Termina com as horas in itinere, o que é

um absurdo levando em conta a

realidade do Brasil de que muitos

empregados as vezes ficam até 3 horas

dentro de um transporte da empresa

para conseguir chegar ao local de

trabalho, e elas não tem opção se não
usar o transporte da empresa.



• “Art. 58. ................................

.....................................................

§ 2º O tempo despendido pelo

empregado desde a sua residência

até a efetiva ocupação do posto de

trabalho e para o seu retorno,

caminhando ou por qualquer meio de

transporte, inclusive o fornecido pelo

empregador, não será computado na

jornada de trabalho, por não ser
tempo à disposição do empregador”.



Implicação Prática 

da Reforma 

Trabalhista nas 
horas in itinere



• HORAS IN ITINERE. CONTRATOS DE TRABALHO EM VIGOR.

APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 13.467/2017. A nova redação do art.

58, § 2º, da CLT aplica-se aos contratos de trabalho em vigor, a partir

da vigência da Lei 13.467/2017, tal como estava previsto no art. 2º da

MP 808/2017, que caducou em 23/4/2018. Isto porque o direito

assegurado, exclusivamente, em lei não se incorpora ao patrimônio

dos empregados, devendo ser observado apenas enquanto

subsistir a norma, ao contrário das hipóteses em que o direito é

também assegurado por outras fontes normativas, como o contrato

de trabalho, quando, então, seria aplicado o disposto no art. 468 da

CLT. Dessa forma, o princípio da condição mais benéfica aplica-se

somente a cláusulas contratuais, mas não impede a criatividade

legislativa mediante alterações promovidas pela lei posterior, ainda

que desfavoráveis ao empregado. (TRT da 3.ª Região; PJe: 0010300-

43.2017.5.03.0090 (RO); Disponibilização: 08/11/2018; Órgão
Julgador: Segunda Turma; Relator: Maristela Iris S.Malheiros).



• PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

DA 3ª REGIÃO – 7ª TURMA

• PROCESSO nº 0011625-53.2017.5.03.0090 (RO) RECORRENTES: SINDICATO DOS

TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE EXTRAÇÃO MINERAL E DE PESQUISA,

PROSPECÇÃO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DO FERRO E METAIS BÁSICOS E

DEMAIS MINERAIS METÁLICOS E NÃO METÁLICOS DE ITABIRA E REGIÃO (1) e

ANGLO AMERICAN MINÉRIO DE FERRO BRASIL S.A. (2) RECORRIDOS: OS MESMOS

RELATORA: CRISTIANA MARIA VALADARES FENELON

• EMENTA

• HORAS "IN ITINERE". INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. A incompatibilidade entre a

jornada de trabalho e os horários de circulação do ônibus público enseja o

pagamento das horas "in itinere", conforme enuncia a Súmula 90, II, do TST, pois a

oferta de transporte público, em tais circunstâncias, não atende aos fins a que se

destina.



• Horas in itinere serão devidas aos

contratos individuais de trabalho

iniciados antes da Lei que introduziu a

Reforma Trabalhista na CLT até a data de

10/11/2017 (um dia antes da entrada em

vigor da reforma trabalhista).

• Após 10/11/2017 (portanto em

11/11/2017), não serão mais devidas as

horas in itinere.



• Qual era a ideia do Congresso Nacional

ao extinguir as horas in itinere?

• Acabar com o acidente de trabalho

(trajeto), mas para isso teriam que acabar

com a Justiça do Trabalho.



5. Perda da Gratificação de Função percebida pelo empregado há 10 

ou mais anos

Art. 468. ..............................

§ 1º .....................................

§ 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo

motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do

pagamento da gratificação correspondente, que não será

incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva

função.



Implicações 

Práticas



10 anos ou mais na função gratificada até o advento da 
Reforma Trabalhista = Direito Adquirido 

Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região TRT-22 - RECURSO 

ORDINÁRIO : RO 000010018420175220002

(Piauí)

Relator: Francisco Meton Marques De Lima 
Data de Julgamento: 19/11/2018 - PRIMEIRA TURMA

https://trt-22.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/661446378/recurso-ordinario-ro-10018420175220002


Porém, se o empregado completar os 10 (dez) anos após o

início de vigência da lei 13.467/17, ao que nos parece, não há

qualquer impedimento para que seja realizada a reversão ao

cargo anterior, sem custos para o empregador.

Destaca-se que em certas situações o novo posicionamento traz

benefício ao empregado, tendo em vista que o empregador não

irá correr o risco de mantê-lo no exercício do cargo de

confiança por mais de 10 (dez) anos, e, consequentemente, não

promoverá a reversão antes que complete o lapso temporal com

receio de gerar eventual passivo.

E de outro lado, a mudança proporciona maior segurança

jurídica para o empregador, que poderá manter o empregado

por mais de 10 (dez) anos no exercício do cargo de confiança,

em função gratificada, sem o risco de ser onerado. Assim,

pensamos que a nova disposição da CLT, relativa ao tema em

análise, está condizente com a atual realidade.



•6. A não-concessão ou a 

concessão parcial de 

intervalo intrajornada e a 

perda da natureza salarial 

após a reforma trabalhista.



6. A não-concessão ou a concessão parcial do

intervalo intrajornada deixa de ter natureza salarial

e deixa de ser pago em sua totalidade

Art. 71.

...................................................................................

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do

intervalo intrajornada mínimo, para repouso e

alimentação, a empregados urbanos e rurais,

implica o pagamento, de natureza indenizatória,

apenas do período suprimido, com acréscimo de

50% (cinquenta por cento) sobre o valor da

remuneração da hora normal de trabalho.



Súmula nº 437 do TST

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO 

ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 307, 342, 354, 

380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a concessão parcial

do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados

urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não

apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor

da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do

cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.

III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com

redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não

concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada para

repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas

salariais.



Esclareço que não se aplica à hipótese, os dispositivos legais quanto à reforma

trabalhista. Isso porque há de se ter em conta as peculiaridades do direito material

trabalhista e o princípio da irretroatividade das leis, previsto no art. 5º, XXXVI da

CF/88, ao se fazer a análise do direito intertemporal para a hipótese dos autos, em

que o autor foi contratado desde antes da vigência da Lei 13.467/17.

A nova lei, embora tenha efeito imediato nos termos do art. 6º da lei de introdução as

normas do Direito Brasileiro, deve respeito ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido

e à coisa julgada (art. 5º, XXXVI da CR/88).

Assim, situações jurídicas já consolidadas sob a égide da lei anterior não

podem ser atingidas por nova lei prejudicial ao trabalhador na medida em que o

pacto contratual foi firmado tendo, entre as condições, o direito a pagamento

de 1 hora extra completa na hipótese de não concessão do intervalo

intrajornada bem como o reconhecimento da natureza salarial da rubrica. TRT

1ª Região



7. Banco de Horas depois da Reforma:

O sistema de compensação de jornada de

trabalho conhecido como "Banco de Horas",

anteriormente autorizado somente via norma

coletiva, passa a ser autorizado por acordo

individual com o trabalhador, desde que a

compensação ocorra no período máximo de 6

meses;



7. Banco de Horas depois da Reforma:
“Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas

extras, em número não excedente de duas, por acordo individual,

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

§ 1º A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta

por cento) superior à da hora normal.

......................................................................................

§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha

havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos

§§ 2o e 5o deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das

horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da

remuneração na data da rescisão.

§ 4º (Revogado).

§ 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser

pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação

ocorra no período máximo de seis meses.



8. Prevalência do 

negociado X legislado: 

proteção trabalhista ou 

incentivo à fraude 

empresarial?



8. Prevalência do Negociado sobre o Legislado

“Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho

têm prevalência sobre a lei...

Por negociação coletiva posso determinar o enquadramento de

uma atividade insalubre ou perigosa. Mesmo contrariando

normas do Ministério do Trabalho!

Alguém duvida que os sindicatos patronais vão oferecer viagens
a resorts para facilitar aprovação de convenções ou acordos
coletivos para precarizar relações de trabalho?



“Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm

prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites

constitucionais;

II - banco de horas anual;

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos

para jornadas superiores a seis horas;

IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que trata a Lei no

13.189, de 19 de novembro de 2015;

V - 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;

VI - regulamento empresarial;

VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;



VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho

intermitente;

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas

percebidas pelo empregado, e remuneração por

desempenho individual;

X - modalidade de registro de jornada de trabalho;

XI - troca do dia de feriado;

XII - enquadramento do grau de insalubridade;

XIII - prorrogação de jornada em ambientes insalubres,

sem licença prévia das autoridades competentes do

Ministério do Trabalho;

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços,

eventualmente concedidos em programas de incentivo;

XV - participação nos lucros ou resultados da empresa.



“

Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva

ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a

supressão ou a redução dos seguintes direitos:

I - normas de identificação profissional, inclusive as

anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social;

II - seguro-desemprego, em caso de desemprego

involuntário;

III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória

do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

IV - salário mínimo;

V - valor nominal do décimo terceiro salário;

VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime

sua retenção dolosa;

VIII - salário-família;

IX - repouso semanal remunerado;



“

X - remuneração do serviço extraordinário superior, no

mínimo, em 50% (cinquenta por cento) à do normal;

XI - número de dias de férias devidas ao empregado;

XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos,

um terço a mais do que o salário normal;

XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e

vinte dias;

XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei;

XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante

incentivos específicos, nos termos da lei;

XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo

no mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho

previstas em lei ou em normas regulamentadoras do

Ministério do Trabalho;

XVIII - adicional de remuneração para as atividades

penosas, insalubres ou perigosas;



XIX - aposentadoria;

XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do

empregador;

XXI - 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;

XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a

salário e critérios de admissão do trabalhador com

deficiência;

XXIII - 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;

XXIV - medidas de proteção legal de crianças e

adolescentes;

XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo

empregatício permanente e o trabalhador avulso;



XXVI - 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;

XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores

decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os

interesses que devam por meio dele defender;

XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades

essenciais e disposições legais sobre o atendimento das

necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve;

XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;

XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392,

392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação.

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.”



9. A (im) possibilidade de 

equiparação salarial entre 

empregados de diferentes 

empresas de mesmo grupo 

econômico após a reforma 

trabalhista



Os novos requisitos da 
equiparação salarial 

após a reforma 
trabalhista: ainda será 
possível se falar em 

equiparação salarial?



• Principais impactos da reforma trabalhista

na 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. 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.



Equiparação salarial

§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.

Nova regra: O plano de carreira poderá ser
negociado entre patrões e trabalhadores sem
necessidade de homologação nem registro em
contrato, podendo ser mudado constantemente.



Principais impactos da reforma trabalhista

Equiparação salarial

Crítica: Tal alteração diminui as chances

de se pedir equiparação nos casos de

empregados que exercem a mesma

função, mas recebem salários diferentes,

pois trabalham em empresas diferentes

do grupo econômico.



10. Alteração do Conceito de Grupo 

Econômico

Começa mudando a noção de empregador,

ART 2º da CLT, e diz textualmente que

empresas com os mesmos sócios, que têm a

mesma finalidade social, só por este fato,

mesmo que participem da mesma cadeia

produtiva, não são necessariamente

responsáveis pelos créditos trabalhistas, nem

formam grupo econômico, ou seja, chancelam
a fraude!



10. Alteração do Conceito de Grupo Econômico

Não há mais a figura do grupo econômico por

coordenação, ou seja, a identidade de sócios não

é suficiente para caracterização de grupo

econômico. Isso possibilita que, determinada

empresa encerre suas atividades e reinicie com

os mesmos sócios sob outra denominação sem

arcar com as obrigações trabalhistas.



• Art. 2º, parágrafo 3º, alterado, passa a vigorar

com o seguinte texto:

• § 3º Não caracteriza grupo econômico a mera

identidade de sócios, sendo necessárias, para

a configuração do grupo, a demonstração do

interesse integrado, a efetiva comunhão de

interesses e a atuação conjunta das empresas

dele integrantes.”



• 11. A parte sucumbente na ação e/ou no

objeto de perícia é responsável pelo

pagamento das custas e dos honorários

periciais, ainda que beneficiária da justiça

gratuita

• Art. 790-B da CLT: A responsabilidade pelo

pagamento dos honorários periciais é da

parte sucumbente na pretensão objeto da

perícia, ainda que beneficiária da justiça

gratuita. (Redação dada pela Lei

nº 13.467, de 2017)



TRT da 4ª Região
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PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
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• EMENTA

• HONORÁRIOS PERICIAIS E ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO

ANTERIOR A LEI Nº 13.467/2017.

• Indevidos honorários periciais e honorários advocatícios pelo reclamante, em

face de ajuizamento de reclamatória trabalhista em data anterior a vigência da

Lei n. 13.467/2017.

• Acórdão: 0021943-51.2016.5.04.0204 (RO)

• Redator: MANUEL CID JARDON

• Órgão julgador: 1ª Turma

• Data: 08/11/2018



12. Fontes do direito do trabalho: Aplicação

subsidiária do direito comum. Tratamento das

lacunas do direito do trabalho. Edição de súmulas

e demais verbetes.

Norma Coletiva poderá prevalecer sobre as normas

legais – prevalência do negociado sobre o

legislado – altera a valoração e a hierarquia das

fontes do Direito do Trabalho



Art. 8º da CLT ..............................................

§ 1º O direito comum será fonte subsidiária do

direito do trabalho.

§ 2º Súmulas e outros enunciados de

jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do

Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho

não poderão restringir direitos legalmente

previstos nem criar obrigações que não estejam

previstas em lei.



§ 3º 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.” (NR)



13. Retirada da Ultratividade das Normas Coletivas na Reforma Trabalhista

“Art. 614. .............................................................

.....................................................................................

§ 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo

coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade.”

(NR)

14. Redução de Direitos adquiridos na Convenção Coletiva pelo Acordo

Coletivo Posterior

“Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho

sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de

trabalho.” (NR)



15. Uniforme e Higienização antes da Reforma

Trabalhista:

Não havia previsão legal antes da Reforma

Trabalhista.



15. Uniforme e Higienização depois da Reforma

Trabalhista:

O empregador poderá definir o padrão de vestimenta a

ser utilizado pelo empregado;

É licita a inclusão de logomarcas da empresa e de

terceiros (empresas parceiras) e/ou outros itens

relacionados à atividade da empresa no uniforme;

A higienização do uniforme é de responsabilidade do

empregado, salvo se a empresa exigir que sejam

utilizados produtos específicos para a limpeza;



15. Uniforme e Higienização depois da Reforma

Trabalhista:

“Art. 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta

no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de

logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de

outros itens de identificação relacionados à atividade

desempenhada.

Parágrafo único. A higienização do uniforme é de

responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que

forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos

utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum.”



16. Perder habilitação profissional por DOLO DO EMPREGADO

rende dispensa por justa causa

Foi criada nova hipótese para rescisão por justa causa (quando o

empregado não recebe parte das verbas rescisórias, pois deu

motivo para ser dispensado). Pela nova previsão, nos casos em que

o empregado perder a habilitação profissional que é requisito

imprescindível para exercer sua atividade, tais como médicos,

advogados ou motoristas, isso será motivo suficiente para a

dispensa por justa causa.



2ª Reforma 

Trabalhista



LEI Nº 13.874, DE 20 DE SETEMBRO DE

2019

Conversão da Medida Provisória nº 881, de

2019

Institui a Declaração de Direitos de

Liberdade Econômica; estabelece

garantias de livre mercado;



17. MP da Liberdade Econômica (MP nº 881, de 2019, convertida na

Lei 13.879, de 20/09/2019, alterando artigos da CLT)

Ponto Obrigatório para empresas com mais de 20 empregados,

alterando o art. 74, parágrafo 2º da CLT;

Permite somente registro de horas extras, por acordo individual ou

negociação coletiva (registro de ponto por exceção à jornada

regular de trabalho) – art. 74, parágrafo 4º da CLT.



18. MP da Liberdade Econômica (MP nº 881, de 2019, convertida na

Lei 13.879, de 20/09/2019, alterando artigos da CLT)

Altera o art. 14 da CLT - Carteira de trabalho eletrônica

(PREFERENCIALMENTE)

19. Anotações na CTPS do empregado – 5 dias úteis e não mais 48

horas (remuneração, condições especiais e etc) – altera o art. 29 da

CLT



3ª Reforma 

Trabalhista



MP nº 905 (Contrato Verde e Amarelo e outras 

medidas):

MP 905 (Contrato Verde e Amarelo e outros): chamada

por muitos de “mini reforma trabalhista” durou apenas

de 11/11/19 a 20/04/20. Com a perda de sua vigência, o

acidente de trajeto, por exemplo, voltou a ser

considerado acidente de trabalho.



4ª Reforma 

Trabalhista



MP 927 Dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de

2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente

do coronavírus (covid-19), e dá outras providências.

MP 927: (férias, banco de horas, teletrabalho, FGTS parcelado): desde 19/07 esta

medida provisória perdeu a eficácia, não sendo mais possível antecipar férias e

quitar em prazos diferentes, antecipar feriados, utilizar banco de horas com prazo

de dezoito meses, implantar teletrabalho sem concordância do funcionário, deixar

de fazer exames admissionais e periódicos (já havia sido declarado inconstitucional

pelo STF), parcelar o FGTS, entre outras medidas. Os acordos realizados durante

sua vigência são válidos. Mas, a partir de 19 de julho, o uso destas medidas deverá

observar as regras estabelecidas na CLT.



MP 936 (redução de jornada e salário e suspensão do contrato de trabalho)

convertida na Lei 14.020 em 06 de julho:

estas opções são realizadas mediante ajuda do governo com parte dos valores

pagos através do BEm (benefício emergencial). Em 24/08/2020, foi publicado o

Decreto 10.470 prorrogando novamente os prazos para celebrar os acordos.

Agora o prazo máximo é de 180 dias, tanto para redução de jornada e salário

quanto para suspensão do contrato, ainda que em períodos sucessivos ou

intercalados. Lembrando que os períodos já utilizados até 24/08 serão

computados para fins de contagem dos limites máximos. Também deve ser

respeitado o prazo de comunicação ao empregado de dois dias corridos

anteriores à data de início do acordo e não é possível usar as regras deste

Decreto com data retroativa, já que só foi publicado em 24/08/2020.



Breves Reflexões:

1. No que as Reformas Trabalhistas modernizaram a legislação trabalhista?

2. Tudo que é moderno ou novo, por si só, é bom?

3. Os trabalhadores ganharam o que com as Reformas Trabalhistas?

4. Terão mais estabilidade no emprego?

5. Foram criadas novas frentes ou novos postos de trabalho com as 

Reformas, já que essa era a desculpa para as suas criações?

6. Os sindicatos de categorias profissionais, em sua grande maioria, estão 

aparelhados ou em condições de discutir de igual para igual com os 

sindicatos de categorias econômicas?

7. As reformas trabalhistas se coadunam com os princípios protetivos da seara 

laboral? Criaram segurança jurídica? 



8. Judiciário ativista judicial? Por quê? 

Se Legislativo fizesse o seu papel...

9. Ou Legislativo inerte aos problemas sociais 

brasileiros?

10. Ativismo judicial é ruim? Causa insegurança 

social?



Se eu retiro os direitos trabalhistas, a concorrência fica

predatória.

Isso fornece a exata noção de para quem estas medidas estão

sendo feitas.

Não são para modernizar e não são para auxiliar a pessoa que

esta lá com 12, 15 ou 20 empregados tentando empreender.



O que gera emprego é riqueza, não

redução de encargos trabalhistas.

As Reformas trabalhistas precarizam a

relação de emprego (negociado prevalece

sobre o legislado).



Sem falar nos efeitos do:

Decreto 9507/ 2018 – 21/09/2018

Terceirização em atividade-fim 

da Administração Pública.



MUITO OBRIGADO!


