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Impactos da Reforma Trabalhista  - LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017 



Objetivos da Reforma Trabalhista 

 

- Flexibilizar as relações de trabalho, por meio da eliminação / redução de obstáculos 

na relação Empregador x Empregado.  

- Reforçar a liberdade de negociação entre as partes em detrimento da rigidez 

legislativa. 

- Desincentivo à propositura de reclamações trabalhistas.  
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Prevalência do Negociado Sobre o Legislado 



Negociado sobre o legislado 
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Hipóteses passíveis de negociação 

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. 

 

(...) 

§ 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a 
convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão 
prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada 
durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. 

 

(...) 

§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo 
coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes 
necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como 
objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. 

 



Negociado sobre o legislado 
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Hipóteses não passíveis de negociação 

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. 



Negociado sobre o legislado 

Art. 614. (...) 

§ 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior 
a dois anos, sendo vedada a ultratividade. 

 

Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as 
estipuladas em convenção coletiva de trabalho. 

 

Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 

interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos 

coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 

Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses 

previstas no art. 611-A desta Consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os 

instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba 

salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social.”(NR) 
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Alterações quanto à Jornada de Trabalho 



Jornada de Trabalho 

 Jornada “12x36”: 

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante 
acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de 
trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou 
indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange 
os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão 
considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver (...). 

 

 Fim das horas “in itinere” 

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. 
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Jornada de Trabalho 

• Alterações no trabalho a tempo parcial 

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a trinta horas 
semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a 
vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais.(...)  

§7º As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no art. 130 desta Consolidação. 

 

• Tempo à disposição: 

§2° Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período 
extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 
1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso 
de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas 
dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras: 

I – práticas religiosas; 

II – descanso; 

III – lazer; 

IV – estudo; 

V – alimentação; 

VI – atividades de relacionamento social; 

VII – higiene pessoal; 

VIII – troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. 
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Jornada de Trabalho 

• Compensação de jornada – Banco de horas por acordo individual 

 

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. 

§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de 

trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de 

maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho 

previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. 

§ 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. 

§ 6º É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, 

para a compensação no mesmo mês. 
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Férias 



Férias 

• Autorização expressa de fracionamento em até três períodos 

 

Art. 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses 
subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. 

§ 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três períodos, 
sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser inferiores a 
cinco dias corridos, cada um. 

§ 2º (Revogado). 

§ 3º É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado. 
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Formas de contratação 



Formas de Contratação 

• As equipes de RH devem esperar demandas ligadas à contratação de trabalhadores sob regimes mais 

“flexíveis”, por exemplo: 

 

• Autônomos; 

• Terceirização; 

• Trabalhador Intermitente; e 

• Teletrabalho. 

 

 

• Essas modalidades de contratação demandam cuidados específicos e não serão recomendáveis em todos os 

casos. 
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Autônomos 
 

-  Possibilidade de contratação de autônomos, para prestação de serviços sem a caracterização de vínculo de emprego 

direto com a empresa contratante.  

Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de 

forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta Consolidação. 

 

NÃO PODEM ESTAR PRESENTES OS ELEMENTOS DO VÍNCULO DE EMPREGO, EM ESPECIAL, A SUBORDINAÇÃO.  

 

─ PORTARIA Nº 349/2018 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO: 

 

Art. 1º A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou 
não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, que aprova a Consolidação das 
Leis do Trabalho. 

  

§1º Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho o fato de o autônomo prestar 
serviços a apenas um tomador de serviços.  

§2º O autônomo poderá prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não a mesma atividade 
econômica, sob qualquer modalidade de contrato de trabalho, inclusive como autônomo. 

§3º Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de realizar atividade demandada pelo contratante, garantida a aplicação de 
cláusula de penalidade, caso prevista em contrato.  

§4º Motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, parceiros, e trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas 
por leis específicas relacionadas a atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que cumpridos os requisitos do caput, não 
possuirão a qualidade de empregado prevista o art. 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. 

§5º Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. 
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Trabalho Intermitente 
 
Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de 

trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento 

que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. 

§ 1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando qual será a 

jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência. 

§ 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a 

recusa. 

§ 3º A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. 

§ 4º Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo 

de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. 

§ 5º O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a 

outros contratantes. 

§ 6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: 

I – remuneração; 

II – férias proporcionais com acréscimo de um terço; 

III – décimo terceiro salário proporcional; 

IV – repouso semanal remunerado; e 

V – adicionais legais. 

§ 7º O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no § 6º 

deste artigo. 

§ 8º O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas 

obrigações. 

§ 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual 

não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. 
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Trabalho Intermitente 
 
 

 O MINISTÉRIO DO TRABALHO TROUXE ALGUMAS REGRAS ADICIONAIS QUE ESTAVAM PRESENTES NA MEDIDA PROVISÓRIA QUE PERDEU 

A VIGÊNCIA, ESCLARECENDO ALGUNS PONTOS: 

 

─ POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DAS FÉRIAS EM ATÉ 3 PERÍODOS, NOS MESMOS MOLDES QUE PARA EMPREGADOS COMUNS; 

─ PAGAMENTO NÃO PODE SER ESTIPULADO POR PRAZO SUPERIOR A 1 MÊS; 

─ LIBERDADE PARA ESTABELECER A FORMA E INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E RESPOSTA;  

─ PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DE MÉDIAS RESCISÓRIAS; E 

─ REQUISITOS FORMAIS MÍNIMOS DO CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE. 
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Terceirização 

PONTOS DE ATENÇÃO: 

• Verificação dos critérios formais para validade do contrato de prestação de serviços, em especial, capital social mínimo 

da empresa prestadora. 

 

• Embora tenha sido autorizada a terceirização de qualquer atividade, incluindo atividades-fim, É vedada a utilização de 

prestadores de serviços em atividades distintas daquelas que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de 

serviços.  

 

• Responsabilidade subsidiária da contratante dos serviços pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias do período em 

que ocorrer a prestação dos serviços. 

 

• Obrigação da contratante dos serviços pelas condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando 

o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente estabelecido em contrato.  

 

• Possibilidade de estender ao prestador de serviços o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado 

aos empregados da contratante. 

 

• Proibição de que pessoa que tenha sido empregado da tomadora ou que lhe tenha prestado serviços sem vínculo nos 

últimos 18 meses, figure como sócio de empresa contratada, exceto se referido sócio for aposentado. 

 

• Proibição de que ex-empregados da tomadora demitidos há menos de 18 meses voltem a lhe prestar serviços na 

capacidade de empregados de empresa prestadora de serviços antes do decurso do referido prazo. 
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Teletrabalho 



Teletrabalho 
 

-  Passa a estar regulamentado e os empregados sob tal sistema passam a ser expressamente excluídos do regime de 

controle de jornada (inserido inciso III no art. 62 da CLT), desde que tal condição esteja devidamente prevista em contrato 

de trabalho. 

 

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho 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. 

Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que 

exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho. 

 

Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de 

trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. 

§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as 

partes, registrado em aditivo contratual. 

§ 2º Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial por determinação do empregador, 

garantido prazo de transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual. 
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Teletrabalho 
 

-  Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos 

tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de 

despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. 

Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput deste artigo não integram a remuneração do empregado. 

 

- Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregados, de maneira expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar 

a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. 

Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções 

fornecidas pelo empregador. 
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Limites da Reforma Trabalhista 



Conceitos Básicos da CLT  

- Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 

aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação. 

 

- Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo 

consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob 

pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
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Omissões da Reforma Trabalhista 

 - A reforma trabalhista deixou de abordar pontos relevantes que podem dificultar o atingimento de seus 
objetivos: 

 

 - Rigidez na alteração das cláusulas dos contratos de trabalho: os artigos 9º e 468 da CLT não sofreram qualquer 
alteração, o que poderá ser uma ferramenta para o Poder Judiciário dificultar a aplicação da nova legislação para 
os contratos de trabalho em vigor antes da Reforma Trabalhista.  

 

 - Aplicação da lei no tempo: a Reforma Trabalhista não tratou de estabelecer as regras para aplicação da lei no 
tempo, de modo que poderá haver modulação dos efeitos da nova legislação pelo Poder Judiciário, dificultando a 
aplicação das novas regras aos contratos de trabalho em vigor antes da Reforma Trabalhista.  

 

 

- Declarações de magistrados da Justiça do Trabalho indicam posicionamento contrário à aplicação da reforma e 

diversos meios de interpretar os novos dispositivos em sentido diverso daquele previsto na lei. 

 

- Manifestações do MPT contra a reforma. 
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Obrigada! 

Cássia Pizzotti 

cpizzotti@demarest.com.br 

+55 11 3356-1771 


