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CENÁRIO TRABALHISTA  

ATUAL  

 14 milhões de desempregados e tecnologia levando à redução de postos de trabalho 

 Cerca de 3.5 milhões de novas ações trabalhistas por ano (EUA 75k, França 70k, Japão 2.5k)  

  Mais 1500 varas do trabalho, 24 tribunais regionais, TST 

 Ministério Público do Trabalho  (“4º. Poder”) 

  Auditoria do Ministério do Trabalho  

  Auditoria da Receita Federal do Brasil (INSS) 

  Sindicatos  

  eSocial  

  Legislação trabalhista é federal, única. Não há distinção 

 

  Altos custos e rigidez das normas trabalhistas 

  Proibição de negociação individual: mudanças prejudiciais durante relação  de emprego são 

vedadas, mesmo que o empregado concorde, qualquer que seja o nível do empregado 

  Condições de trabalho no Brasil não podem ser livremente negociadas. Constituição Federal, CLT, 

leis,  regulamentos, acordos sindicais, contrato individual de trabalho, políticas internas e práticas 

reiteradas estabelecem direitos trabalhistas mínimos.  

A reforma 
trabalhista 
pode mudar 

esses pontos!! 



A Reforma Trabalhista propõe importantes mudanças que objetivam aprimorar as relações de 
trabalho no Brasil, especialmente por meio da valorização da negociação coletiva entre 
trabalhadores e empregadores e desestímulo à judicialização, de mecanismos de combate à 
informalidade de mão-de-obra e de simplificação de procedimentos trabalhistas.  Há diversos 
aspectos processuais, que não são objeto deste material.   Principais aspectos materiais:  
 

 
 

 

REFORMA TRABALHISTA  

PL 38/2017 – PRINCIPAIS ASPECTOS 

 Jornada e Horário de Trabalho  

 Modalidades de Contrato de Trabalho - tempo 

parcial e intermitente (sugestão de veto) 

 Prevalência dos Acordos Coletivos  

 "Hipersuficientes“ 

 Contribuição Sindical e Representante dos 

Empregados 

 

 

 

 

 

 

 

 Término do Contrato de Trabalho 

 Teletrabalho  

 Férias  

 Prêmio  

 Equiparação Salarial  

 Dano Moral   

 Lactante   (sugestão de veto) 



PROJETO REFORMA TRABALHISTA  

PRINCIPAIS ASPECTOS  

   Jornada e Horário de Trabalho  
 extinção das horas in itinere 
 acordo individual para banco de horas 6 meses  
 acordo individual ou tácito para compensação de horas no próprio mês 
 acordo individual para 12x36 (com sugestão de veto) - salário mensal inclui DSR, feriados 
 permanência do empregado por motivo pessoal, incluindo troca uniforme, não configura tempo à 

disposição  
 hora extra habitual não descaracteriza banco de horas  
 redução de intervalo de descanso até 30 minutos (com sugestão de veto) 
 não concessão de intervalo implica pagamento do tempo não concedido com adicional 50% 

 
 

Diferentes Modalidades de Contrato de Trabalho  
 Contrato de Trabalho Intermitente (com sugestão de veto) 
 Contrato de Trabalho em Tempo Parcial 

 até 30 horas semanais (sem horas extras) 
 até 26 horas semanais + 6 horas extras  
 férias normais com possibilidade de abono pecuniário 
 banco de horas até semana subsequente ou quitação no mês subsequente  

 
  

  

  

  

 
 



PROJETO REFORMA TRABALHISTA 

TRABALHO INTERMITENTE (COM SUGESTÃO DE VETO) 

 
 

 O Projeto de reforma trabalhista visa regulamentar o trabalho intermitente e o define como 

aquele no qual a prestação de serviços não é contínua, embora com subordinação.  

 Principais regras (artigo 443, §3°):  

§ 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, 

com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de 

serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do 

tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por 

legislação própria.” 

 § 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;  
 V – adicionais legais.  

 
 
 
 



PROJETO REFORMA TRABALHISTA 

PREVALÊNCIA DOS ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS 

 O artigo 7°, CF, prevê a força normativa de acordos e convenções coletivas. São instrumentos muito 

importantes para adequação da legislação trabalhista. Atualmente, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça 

do Trabalho devem atuar para coibir eventuais cláusulas abusivas e verificam se a norma coletiva está 

compatível ou não com a legislação.  

 

 a CLT (artigo 611-A) possibilitará ampla flexibilização. Acordos e convenções coletivas poderão regulamentar, 

entre outros: jornada de trabalho, parcelamento de férias, banco de horas, troca de dia de feriado, intervalo 

intrajornada, teletrabalho, enquadramento do grau de insalubridade, dentre outras.  

 

 A Justiça do Trabalho passará a atuar analisando exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do 

negócio jurídico e balizará sua atuação no princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.  

 Não estão sujeitas à livre negociação as matérias relacionadas com saúde, segurança e higiene, bem como os 

direitos trabalhistas previstos na Constituição Federal. 



 

Livre negociação – empregado com 

diploma nível superior e salário 

superior a R$ 11.000.00 

 

Art. 444. 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. 

 

 

 
 

 

PROJETO REFORMA TRABALHISTA  

  



Fim da contribuição sindical obrigatória e da assistência do sindicato na 

rescisão trabalhista 

 Atualmente, empregados, empregadores, avulsos e profissionais liberais devem pagar a 

contribuição sindical obrigatória. Para os empregados, representa um dia de trabalho por ano, 

descontado no mês de março. Para o empregador, o valor depende do capital social da 

empresa. Com o Projeto de Lei de Reforma Trabalhista essa contribuição ocorrerá apenas 

mediante prévia e expressa autorização de empregados, empregadores, avulsos e profissionais 

liberais (artigo 578). 

 A reforma também propõe acabar com a assistência obrigatória do sindicato na extinção do 

contrato de trabalho e no ato de homologação. O ato da rescisão junto ao empregador, com 

anotação da carteira de trabalho será suficiente para a liberação das guias de saque do seguro-

desemprego e saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) (artigo 477, §10):  

 § 10. A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é 

documento hábil para requerer o benefício do seguro desemprego e a movimentação da 

conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde 

que a comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada.” 

 

 
 

 

PROJETO REFORMA 

TRABALHISTA   



Artigo 510-A:  Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição 

de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento 

direto com os empregadores.  

 I – nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados, por três 
 membros;  
 II – nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados, por cinco 
 membros;  
 III – nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete membros.  

 
Garantia do empregado desde o registro da candidatura até um ano após o término      

 do mandato  
 

O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na 
 comissão não poderá ser candidato nos dois períodos subsequentes.  

 

PROJETO REFORMA  

TRABALHISTA 

REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS 
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TRABALHISTA 

Término por mútuo acordo  

 

 O art. 484-A passa a prever que, por acordo entre empregado e empregador, é possível colocar fim 

ao contrato e, nesse caso, o empregado terá direito a metade do aviso prévio, se indenizado e da multa 

de 40% do FGTS.  Saque de 80% dos depósitos do FGTS, sem direito ao ingresso no Seguro 

Desemprego.   As demais verbas serão integrais. 

 

PDV  

 Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa individual, plúrima ou 

coletiva, previsto em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e 

irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada 

entre as partes. 

 

 



PROJETO REFORMA 

TRABALHISTA 

QUITAÇÃO ANUAL DAS VERBAS TRABALHISTAS 

 
 

De acordo com o artigo 507-B do Projeto de Reforma Trabalhista, será permitida, por acordo 

individual, entre empregado e empregador, a quitação anual de obrigações trabalhistas:  

 

“Art. 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de 

emprego, firmar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato 

dos empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer 

cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia 

liberatória das parcelas nele especificadas.” 

 

Partindo disso, interpreta-se que o empregado poderá questionar futuramente perante a justiça do 

trabalho, somente se provar algum vício do consentimento (erro, dolo, coação etc). 

 

Ainda, para que tenha essa eficácia liberatória, o novo artigo obriga a homologação do termo de 

quitação perante o sindicato da categoria profissional. 
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TRABALHISTA 

 DISPENSA COLETIVA 

 

 Atualmente, para que ocorra a dispensa coletiva, a empresa deve firmar um acordo coletivo 

com o sindicato da categoria, com o objetivo de diminuir os impactos desses desligamentos na 

região. Havendo descumprimento desta obrigatoriedade, será considerado nulo e os empregados 

deverão ser reintegrados. Esse requisito nasceu a partir da jurisprudência (Informativos 17 e 34 do 

Tribunal Superior do Trabalho).  

 

 Com a Reforma Trabalhista (novo art. 477-A), a dispensa coletiva é equiparada à dispensa 

individual. Não demandando prévia autorização prévia da entidade sindical ou de celebração de 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para a efetivação.  

 
 



PROJETO REFORMA 

TRABALHISTA 

TELETRABALHO / HOME OFFICE 

 

 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.  

 

 O empregado em home office fica excluído das regras sobre controle de 

horário de trabalho mediante a inclusão do inciso III do artigo 62 da CLT 

 

 As principais regras devem ser negociadas entre as partes  

 
 O empregador deve fornecer orientações sobre segurança 

    
 
 
 
 



PROJETO REFORMA 

TRABALHISTA 

PRÊMIO – ALTERAÇÃO DO ARTIGO 457  

  

 § 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de 

ajuda de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em 

dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a 

remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de 

trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo 

trabalhista e previdenciário.  

 

 § 4º Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo 

empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a 

empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho 

superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas 

atividades. 

 

 A Lei 8212/91, que regula aspectos previdenciários, também 

indica que prêmios e abonos estarão isentos do recolhimento das 

contribuições sociais. 



PROJETO REFORMA  

TRABALHISTA 

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.  

 
 § 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.  

  
 § 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.  

  
     § 3º No caso do § 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, ou    

por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional.  
 
 § 5º A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou  na 

função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha 
obtido a vantagem em ação judicial própria.  

 
 § 6º No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do 

pagamento das diferenças salariais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 50% 
(cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 



PROJETO REFORMA 

TRABALHISTA 

PARCELAMENTO DE FÉRIAS 

 
  

 Atualmente a Lei prevê que as férias podem ser divididas em duas vezes apenas em casos excepcionais 

 

 Art. 134. ... § 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.  

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

remunerado. 
 
 O parcelamento vale também para menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos de idade 



Mihoko Sirley Kimura 
Sócia - São Paulo 
mkimura@tozzinifreire.com.br 
(11) 5086-5362 
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