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DESMISTIFICANDO O SLOGAN “PERDA DE DIREITOS”

- Qual direito está sendo retirado ou diminuído?

- Lei Ordinária x Constituição Federal.
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RAZÕES DA REFORMA

- Rigidez do sistema normativo, como causa de insegurança
jurídica e econômica;

- Necessidade de modernização; 

- Ativismo judicial (Ex.: Súmulas 244, 277 e 331 do TST);

Reforma Trabalhista



RAZÕES DA REFORMA
•Números:

– Estima-se que, 40% dos brasileiros em idade economicamente ativa
estejam atrelados ao mercado informal;

– Em 2016, as Varas do Trabalho receberam 2.756.159 processos, um
aumento de 4,5% em relação ao ano anterior. Desses, 2.686.711 foram
processados e julgados. A soma da diferença dos processos não julgados
no ano com o resíduo já existente nos tribunais totalizou 1.843.336 de
processos pendentes de julgamento, em 31/12/2016;

– Foram iniciadas 743.410 execuções e encerradas 660.860 em 2016,
estando pendentes, em 31/12/2016, o expressivo número de 2.501.722
execuções;

– Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) receberam 760.877 processos, um
aumento de 11,9% em relação ao ano anterior;
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RAZÕES DA REFORMA
•Números:

– O TST recebeu, no mesmo período, 239.765 processos, o que
representou, em média, 9.990 processos para cada Ministro, não
considerados, aqui, o acervo já existente em cada gabinete;

– Até março/2017, eram 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186
sindicatos de empregadores, segundo dados do Ministério do Trabalho.
Comparativamente, no Reino Unido, há 168 sindicatos; na Dinamarca, 164;
nos Estados Unidos, 130, e na Argentina, 91;

– Somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou
a cifra de R$ 3,96 bi;

– Enquanto a taxa de recorribilidade na Justiça Estadual Comum é de 9,5%,
na Justiça do Trabalho este número é de 52%;

– Segundo dados do IBGE, mais de 4 milhões de pessoas trabalham em
casa, maior parte na condição de autônomos ou profissionais liberais.
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RAZÕES DA REFORMA

- Insegurança jurídica: diversidade de decisões judiciais para casos
similares; homologação sindical sem efeito liberatório;

- Desequilíbrio e parcialidade nas relações processuais;

- Subjetividade e ausência de regulamentação do dano
extrapatrimonial.
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OBJETIVOS DA REFORMA

- Garantir a segurança jurídica;

- Estimular solução extrajudicial do conflito;

- Estabelecer algum risco decorrente do ingresso da ação;

- Fortalecer a negociação coletiva;

- Frear o ativismo judicial.
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Esclarecimento do conceito de grupo econômico previsto no Art.
2º;

•Inclusão do§ 2º ao Art. 3º - assegurar que a relação comercial de
compra e venda de produtos e insumos na cadeia produtiva não
caracteriza vínculo empregatício nem gera responsabilidade de
natureza trabalhista entre a empresa compradora e os empregados
da empresa vendedora;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Adequação do Art. 4º - afasta, como tempo à disposição do empregador,
o período de tempo em que o empregado estiver no seu local de trabalho
para:

- realização de atividades particulares (como práticas religiosas, descanso,
lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene
pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não exigido fazê-lo na
empresa);

- por escolha própria, permanecer na empresa por proteção pessoal
(insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas).
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Adequação dos Arts. 10-A e 448 – delimitar e tornar mais claras as regras sobre
responsabilidade da empresa, dos sócios atuais e do sócio que se retira, no caso
de alterações do quadro societário (quem responde pelas obrigações trabalhistas,
por quanto tempo, sobre qual período, de que forma).

Prevê uma ordem de preferência: (a) a empresa devedora; (b) sócios atuais;
(c) sócios retirantes.

O sócio retirante responderá solidariamente em caso de fraude na alteração
societária.
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Art. 47. Multa por ausência de registro – aumento da multa para R$ 3 mil por
trabalhador não registrado. No caso de micro e pequenas empresas, o valor cai
para R$ 800,00;

•Art. 58, §2º. Horas in itinere*** – não integrarão a jornada o tempo de
percurso, por não ser tempo à disposição do empregador, ainda que o local seja
de difícil acesso e o empregador forneça o transporte;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO
•Art. 58-A. Regime de Tempo Parcial***:

– possibilita a contratação de até 30h semanais, sem possibilidade de horas
extras, ou de até 26h semanais, com possibilidade de prestação de até 6
horas extras semanais (contra o texto atual, que limita a 25h, vedando horas
suplementares);

- As horas extras poderão ser compensadas até a semana seguinte;

- Por outro lado, iguala o gozo de férias dos empregados sob esse regime aos
empregados contratados com prazo determinado (contra o texto atual, que
prevê uma gradação de acordo com o número de horas semanais de labor);

- Passa a permitir a conversão de um terço do período de férias em dinheiro,
o chamado abono pecuniário (atualmente, vedado o abono para empregados
sob regime de tempo parcial);
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• Art. 59,§5º. Banco de horas***:
- acordo individual escrito;
- compensação em até 6 meses;
- horas extras não compensadas serão pagas sobre o valor da remuneração

na data da rescisão;

• Art. 59-A. Formas de compensação horária – podem ser ajustadas, por acordo
individual escrito, CCT ou ACT, quaisquer formas de compensação, desde que
não ultrapasse 10h diárias e que a compensação se realize no mesmo mês;

• Art. 59-B. Jornada de 12 x 36:
- desnecessidade de norma coletiva para sua validade;
- faculta a indenização do intervalo;
- considera compensados os feriados e prorrogações de trabalho noturno.
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Art. 59-C. Não repetição de pagamento de horas extras – o não atendimento
das exigências legais não implica repetição do pagamento das horas excedentes à
jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo
devido apenas o respectivo adicional. A prestação de horas extras habituais não
descaracteriza o acordo de compensação e o banco de horas;

•Arts. 62 e 75-A a 75-E. Home office*** - O trabalho em casa (home office) entra
na legislação e terá regras específicas, como reembolso por despesas do
empregado, também estabelecendo garantias mínimas para que as empresas
possam contratar sob esse regime, sem riscos de fiscalização trabalhista ou
condenações judiciais. Essa modalidade será objeto de um inciso III, ficando
excepcionado do título da CLT relativo à jornada, juntamente com os exercentes
de cargo de gestão e atividade externa;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Art. 71. Intervalo Intrajornada***:
- intervalo de 30min;
- repele a Súmula 437 do TST e obriga o empregador ao pagamento apenas

do tempo efetivamente suprimido do intervalo, com acréscimo de 50% e
natureza indenizatória;

•Art. 134. Férias***:
- Poderão ser parceladas em 3 vezes ao longo do ano, uma delas não inferior a

14 dias, as demais não inferiores a 5 dias cada;
- Fica vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado

ou dia de repouso semanal remunerado;
- Mantida a possibilidade de conversão de 1/3 em abono.
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Arts. 223-A a 223-G. Danos Morais e Existenciais*** – intenta dar parâmetros
claros para configuração dos danos passíveis de reparação, assim como critérios
objetivos para definição do valor da indenização:

- ofensa de natureza leve = até 5 vezes o salário;
- média = até 10 vezes;
- grave = até 50 vezes.
- Em reincidência, o dobro.

•Art. 394-A. Trabalho da gestante ou lactante em ambiente insalubre – passa a
por trabalhar em ambiente insalubre, mediante apresentação de atestado médico
comprovando ausência de riscos;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Art. 429. Cota de Aprendizes***:
- exclui da base de cálculo o aprendiz que vier a ser “efetivado”;

- norma coletiva poderá excluir determinadas funções, incompatíveis com a
aprendizagem, da base de cálculo do percentual da cota, considerando
que, atualmente, há grande celeuma no âmbito judicial sobre atividades
que não podem ser objeto de aprendizagem (motoristas, atividades em
subsolo, insalubres etc.);
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• Arts. 443 (definição) e 452-A (regulamentação). Trabalho Intermitente***:
- permite prestação de serviços de forma descontínua, podendo alternar

períodos em horas, dias ou meses;
- independe do tipo de atividade do empregado e do empregador;
- cabe o pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas;
- empregador deve convocar com 3 dias de antecedência, indicando a jornada;
- empregado tem 1 dia útil para responder, presumindo-se, no silêncio, a

recusa;
- aceita a oferta, a parte que descumprir pagará multa de 50% da remuneração

que seria devida, no prazo de 30 dias, permitindo-se compensação;
- ao final de cada período, o empregado receberá a remuneração, férias

proporcionais com um terço, 13o proporcional, RSR e adicionais legais;
- valor do salário-hora não inferior ao salário mínimo ou àquele devido aos

demais empregador do estabelecimento que exerçam a mesma função, em
contrato intermitente ou não;
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• Arts. 443 (definição) e 452-A (regulamentação). Trabalho Intermitente***:
- o empregador deverá recolher o FGTS, com base nos valores pagos no período

mensal, fornecendo ao empregado o comprovante;
- a cada 12 meses o empregado adquire o direito a usufruir, nos 12 meses

subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado
para trabalhar para o mesmo empregador.

Art. 444. Cláusulas contratuais prevalecentes sobre o legislado para empregados
de determinado nível salarial e de instrução*** - permitir que o empregado
com 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 (2 x R$ 5.531,31 = R$ 11.062,62) possa estipular cláusulas contratuais
que prevaleçam sobre o legislado (similar a prevalência da negociação
coletiva). Saliente-se que apenas cerca de 2% dos empregados com vínculo
formal serão atingidos por essa regra;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Art. 448-A. Sucessão de Empresas. Responsabilidade – a empresa sucessora
será a responsável por eventual passivo trabalhista, mas se detectada fraude na
transferência, a empresa sucedida responderá solidariamente;

•Art. 456-A. Direitos de Imagem*** – afasta direito à indenização pelo uso de
uniformes com logomarcas, assim como ressarcimento por lavagem do uniforme.
Se a limpeza depender de tratamento especial (exemplo, indústria química),
responsabilidade será do empregador;

•Art. 457. Prêmios*** – permite o pagamento de prêmios por vendas, sem
incorporação ao salário;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO
•Art. 461. Equiparação Salarial***:
-altera o requisito “mesma localidade” para “mesmo estabelecimento
empresarial”;
-mantém a diferença de 2 anos na função;
-acrescenta a diferença de 4 anos de tempo de serviço para o mesmo
empregador, entre equiparando e paradigma
-Dispensa necessidade de homologação ou registro do quadro de carreira ou
plano de cargos;

•Art. 468. Reversão do ocupante de função de confiança para a função
originária*** – afasta o entendimento firmado pela Súmula 372 do TST, sendo
que, se o empregado for retornado à função de origem, não terá direito a
incorporar o valor da gratificação, independentemente do tempo de exercício da
função de confiança;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO
•Art. 477. Homologação da rescisão dos contratos de trabalho***:

- afasta a exigência de homologação das rescisões dos contratos com mais
de 1 ano;

- simplifica o procedimento para saque do FGTS e habilitação no seguro
desemprego;

- o pagamento das verbas rescisórias e a liberação das guias deverão ser
feitos no prazo de 10 dias do término do contrato;

•Art. 477-A. Iguala as dispensas individuais às plúrimas ou coletivas***.

•Art. 477-B. PDV. Quitação ampla do contrato*** – confere quitação ampla e
irrestrita às parcelas do contrato de trabalho, se a rescisão decorrer de adesão do
empregado a plano de dispensa incentivada;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Art. 482. Nova hipótese de demissão por justa causa – acrescenta ao rol atual o
caso do empregado que perde a habilitação profissional de que depende para
exercer suas funções;

•Art. 484-A. Extinção do Contrato de Trabalho por comum acordo*** – permite
que as partes, de comum acordo, extingam o contrato, sendo devidos:

- metade do aviso prévio e da multa rescisória do FGTS;
- o empregado sacar 80% do valor depositado na conta vinculada;
- a integralidade das demais verbas trabalhistas.

Obs.: O empregado não faz jus ao seguro desemprego;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Art. 507-A. Arbitragem – possibilita o compromisso de cláusula arbitral nas
relações de trabalho, porém apenas para os empregados que percebam salário
mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime
Geral de Previdência Social (2 x R$ 5.531,31 = R$ 11.062,62);

•Art. 507-B. Termo de quitação anual das obrigações trabalhistas – permitirá que
o empregador firme termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, na
presença do sindicato representante da categoria do empregado, no qual deverão
constar as obrigações discriminadas e terá eficácia liberatória das parcelas nele
especificadas;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Arts. 510-A a 510-D. Regulamentação do Art. 11 da CRFB/88. Representantes
dos trabalhadores em empresas com mais de 200 empregados – a
representação se dará mediante uma comissão:

a) de 200 a 3.000 empregados = comissão com 3 membros;
b) de 3.000 até 5.000 empregados = 5 membros;
c) mais de 5.000 = 7 membros.
- Não tratam de negociações coletivas;
- Há procedimento eleitoral;
- Mandato de 1 ano;
- Limite de 2 mandatos, consecutivos ou não;
- “Garantia de emprego” do registro da candidatura até 1 ano após o fim do
mandato.
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Arts. 545 a 602. Contribuição Sindical*** - passa a ser opcional;

•Arts. 611-A e 611-B. Prevalência das negociações coletivas*** – essa
prevalência passa a ser regra, não mais exceção. Rol exemplificativo do que pode
ser negociado e rol taxativo do que não pode ser objeto de negociação
(indisponibilidade absoluta);

•Art. 614. Prazo de vigência da norma coletiva*** – coíbe o ativismo judicial
verificado na atual redação da Súmula 277 do TST (ultratividade da norma).;

•Art. 620. Acordo Coletivo prevalece sobre Convenção Coletiva.
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO
•Arts. 652 e 855-B a 855-E. Homologação judicial de acordo extrajudicial***:
-estabelece uma espécie de processo de jurisdição voluntária para homologação
de acordo extrajudicial;
-dependerá de iniciativa conjunta dos envolvidos e assistência obrigatória de
advogado;
-Se o objeto não for proibido por lei, o juiz homologará a rescisão;
-Prazo prescricional fica suspenso, voltando a correr, se for o caso, no dia útil
seguinte ao trânsito em julgado da decisão denegatória do acordo;

•Art. 702. Requisitos para edição de súmulas e enunciados de jurisprudência –
limita interpretações ampliativas e/ou criativas por parte dos tribunais do
trabalho, freando o ativismo judicial (Ex.: Súmulas 244, 277 e 437, TST). 2/3 dos
membros, caso já decidida à unanimidade por 2/3 das turmas, em pelo menos 10
sessões diferentes, facultando-se prévia manifestação da PGT, CFOAB, AGU e
confederações sindicais;
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO

•Art. 790. Gratuidade da justiça – exclui a presunção de insuficiência de recursos,
regulamentando a matéria de modo a conceder o benefício apenas aos que se
enquadrem nos requisitos (quem receba menos que 30% do teto do INSS = 30% x
R$ 5.531,31 = R$ 1.659,39), ou que comprovar insuficiência de recursos);

•Art. 790-B. Responsabilidade do sucumbente sobre os honorários periciais –
hoje, a União custeia de R$ 10mi a R$ 20mi de honorários periciais por ano, a
cada um dos 24 TRTs, em demandas julgadas improcedentes. Reclamante
sucumbente passa a ter que arcar com a despesa, ainda que beneficiário da
justiça gratuita (ressalvado o caso de não ter obtido créditos suficientes a arcar
com a despesa, ainda que em outro processo).
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO
•Art. 791-A. Honorários Advocatícios na Justiça do Trabalho:
-estabelece o sistema de sucumbência no Processo do Trabalho;
-honorários fixados de 5% a 15%;
-vedada compensação de honorários (nos casos de sucumbência recíproca);
-ressalva-se da obrigação o reclamante que não tiver obtido créditos suficientes a
arcar com a despesa, ainda que em outro processo;

•Arts. 793-A a 793-D. Litigância de má fé – traz para a CLT o instituto em questão,
já que, atualmente, os juízes têm de se socorrer do CPC para aplicá-lo, o que gera
grande resistência.
-multa de 1% a 10% do valor corrigido da causa;
-mais indenização pelos prejuízos e honorários arcados pela parte contrária.;
-testemunha pode incidir na mesma multa.
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PRINCIPAIS PONTOS DO PROJETO
•Art. 840. Determinação do valor na ações;
•Art. 841. Condiciona a desistência do reclamante à anuência do reclamado, caso já
apresentada contestação;
•Art. 843. Preposto – afasta a exigência prevista na Súmula 377 de que o preposto tenha
de ser empregado;
•Art. 844. Efeitos do não comparecimento à audiência – cobra as custas do reclamante, se
a ausência não for justificada e condiciona nova ação ao recolhimento prévio;
•Art. 855-A. Incidente de Desconsideração da personalidade jurídica; 
•Art. 879, §2º. Prazo de 8 dias para contestação aos cálculos;
• Art. 882. Seguro garantia;
•Art. 883-A. BNDT, protesto ou inscrição em órgão de proteção ao crédito; 
•Art. 899. Depósito recursal – reduz pela metade o valor para entidades sem fins
lucrativos, filantrópicas, empregadores domésticos, ME e EPP. Isenta empresas em
recuperação judicial. Permite a substituição do depósito recursal por fiança bancária ou
seguro garantia judicial.
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