
REFORMA TRABALHISTA
Lei 13.467/17 e MP 808/17



NOVOS 
CONCEITOS DE 

EMPRESA 

Responsabilidade solidária:

Empresa sob direção de outra

Empresas em grupo econômico

Grupo econômico:

Interesse integrado

Comunhão de interesses

Atuação conjunta

Não basta mera identidade de sócios



NOVOS 
CONCEITOS DE 

EMPRESA 

Alteração na propriedade ou estrutura jurídica:

Não afeta direitos adquiridos

Não afeta os contratos de trabalho

Ex-sócios da empresa:

Respondem por obrigações do período em que era 
sócio, em ações ajuizadas até 2 anos após a saída

Na sucessão empresarial, todas as obrigações serão 
do sucessor, exceto em caso de fraude



CONTRATOS DE 
TRABALHO

Contrato por
Tempo Parcial

Até 30 horas semanais, sem hora extra

Até 26 horas semanais, com o máximo de 6 horas 
extras semanais

Salário proporcional às horas

Horas extras com 50% de acréscimo

Horas extras podem ser compensadas diretamente até 
a semana seguinte. Não sendo compensada, paga-se 
no mês posterior.

Direito à férias: igual aos demais trabalhadores, 
incluindo direito a abono pecuniário



CONTRATOS DE 
TRABALHO

Teletrabalho

Fora das dependências do empregador

Uso de TIC 

Pode, esporadicamente, prestar serviço nas 
dependências do empregador

Contrato expresso, com atividades detalhadas

Para mudar de contrato presencial para teletrabalho, 
basta um aditivo ao contrato de trabalho (mútuo 
acordo)

O inverso, porém, exige comunicação com 
antecedência de 15 dias (decisão do empregador)



CONTRATOS DE 
TRABALHO

Teletrabalho

Equipamentos e infraestrutura: compra, manutenção, 
fornecimento, substituição, tudo previsto em contrato 
escrito, e não integram a remuneração

Empresa fica responsável por treinamento ao 
trabalhador sobre segurança e saúde no trabalho fora 
da empresa – com termo de responsabilidade e 
comprometimento assinado pelo empregado

Teletrabalho não tem controle de jornada – não tem 
carga horária, nem horas extras



CONTRATOS DE 
TRABALHO

Contrato 
Intermitente

O que é intermitente

Exceção: aeronautas (lei própria)

Pode ou não estar previsto em Convenção

Contrato obrigatoriamente por escrito (além da CTPS), 
que deverá prever: 

Locais de prestação do serviço; turnos de trabalho; formas 
de convocação e resposta; e forma de reparação recíproca 
se os serviços forem cancelados

Convocação do trabalhador: antecedência mínima de 
três dias

Se o trabalhador não responder em 24 horas, a recusa 
será presumida – mas não é insubordinação



CONTRATOS DE 
TRABALHO

Contrato 
Intermitente

Junto com o salário, o trabalhador receberá:
Férias proporcionais com 1/3, 13º salário proporcional, DSR 
e adicionais legais, tudo detalhado no recibo

A cada 12 meses o trabalhador tem direito a um mês 
de férias – um mês sem ser convocado para o trabalho

Estas férias podem ser divididas em três períodos, como os 
demais trabalhadores

Se a convocação ultrapassar um mês de trabalho, a 
remuneração deverá ser paga por mês

O salário-hora não pode ser inferior aos demais 
trabalhadores da mesma função

Auxílio-doença: desde o 1º dia da incapacidade

Salário maternidade: pago diretamente pelo INSS



CONTRATOS DE 
TRABALHO

Contrato 
Intermitente

Durante o período de inatividade o trabalhador 
poderá prestar serviços a outras empresas

O tempo inativo não é tempo à disposição do 
empregador

Até 31.12.2020, o trabalhador demitido não poderá 
ser recontratado como intermitente pelo prazo de 18 
meses, a contar da demissão



CONTRATOS DE 
TRABALHO

Terceirização

Pode-se terceirizar toda e qualquer atividade

Há requisitos mínimos para a empresa de terceirização 
funcionar

Empregados da contratada terão os mesmos direitos 
da contratante

Prazo de ‘carência’ para ex-empregados: 18 meses



CONTRATOS DE 
TRABALHO

Autônomos

Pode-se contratar autônomo para toda e qualquer 
atividade

Não se pode exigir exclusividade – porém, trabalhar 
para apenas uma empresa não configura empregado

O autônomo pode se recusar a prestar algum tipo de 
serviço – conforme previsto em contrato

Se houver subordinação jurídica, será considerado 
empregado



CONTRATOS DE 
TRABALHO

Trabalhadores 
com salários 

superiores a 2 
vezes o teto 

previdenciário, e 
formação superior

O contrato pode ser diferente daquele feito com os 
demais empregados

O contrato pode prever regras diferentes das previstas 
na convenção coletiva ou no acordo coletivo

O contrato pode ter cláusula de arbitragem, desde que 
de iniciativa do empregado ou com sua concordância 
expressa



JORNADA DE 
TRABALHO

Tempo à 
disposição do 
empregador

Serviço militar e acidente do trabalho

Não são tempo à disposição:

Procura de proteção pessoal dentro da empresa;

Atividades particulares:

religião

descanso

lazer

estudos

alimentação

relações sociais

higiene pessoal

troca de roupa ou uniforme



JORNADA DE 
TRABALHO

Horas in itinère

CLT, 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.

ATENÇÃO: não se mexeu na Lei previdenciária; 
acidente de trajeto continua sendo acidente do 
trabalho



JORNADA DE 
TRABALHO

Banco de Horas

Máximo duas horas extras por dia

Compensação do banco:

Um ano – tem que ter CCT ou ACT

Seis meses – acordo individual escrito

Mesmo mês – acordo tácito

Horas não compensadas: pagamento em rescisão

Descumprimento da regra: só paga o adicional de 50%



JORNADA DE 
TRABALHO

12 x 36

Tem que ser definido em CCT ou ACT

Exceção: setor da Saúde pode ter acordo individual

Devem ser observados ou indenizados os intervalos 
para repouso e alimentação

Consideram-se compensados os DSR e feriados

Indevida a remuneração da prorrogação do horário 
noturno

Em ambientes insalubres não precisa de licença prévia
das autoridades de SESMT para adotar a jornada 
12x36



JORNADA DE 
TRABALHO

Intervalos não 
concedidos

Indenização com 50% apenas do período suprimido

Trabalhadores em transportes:
CLT, Art. 71, § 5º O intervalo expresso no caput poderá ser
reduzido e/ou fracionado, e aquele estabelecido no § 1º
poderá ser fracionado, quando compreendidos entre o
término da primeira hora trabalhada e o início da última
hora trabalhada, desde que previsto em convenção ou
acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em
virtude das condições especiais de trabalho a que são
submetidos estritamente os motoristas, cobradores,
fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de
veículos rodoviários, empregados no setor de transporte
coletivo de passageiros, mantida a remuneração e
concedidos intervalos para descanso menores ao final de
cada viagem.



SALÁRIO E 
REMUNERAÇÃO

Nova composição 
do salário

CLT, Art. 457, § 1º Integram o salário a importância
fixa estipulada, as gratificações legais e de função e as
comissões pagas pelo empregador (MP 808/17)

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a
título de ajuda de custo, limitadas a cinquenta por
cento da remuneração mensal, o auxílio-alimentação,
vedado o seu pagamento em dinheiro, as diárias para
viagem e os prêmios e abonos não integram a
remuneração do empregado, não se incorporam ao
contrato de trabalho e não constituem base de
incidência de encargo trabalhista e previdenciário.
(MP 808/17)



SALÁRIO E 
REMUNERAÇÃO

Prêmios e 
Gorjetas

CLT, Art. 457, § 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.

Gorjetas:

Anotação em CTPS (média dos últimos 12 meses)

Se previsto em ACT ou CCT, previsão de retenção parcial

Incide IRRF e demais tributos, exceto se isentos por lei
específica



SALÁRIO E 
REMUNERAÇÃO

Reversão da 
gratificação de 

função

Equiparação 
salarial

Gratificação de função não se integra ao salário, 
independentemente do tempo

O empregador pode tirar o empregado da função 
gratificada a qualquer momento

Equiparação: apenas no mesmo estabelecimento

Parâmetros: diferença de tempo na mesma empresa 
inferior a 4 anos, e na mesma função inferior a 2 anos

Exceção: empresas com quadro de carreira organizado

Se comprovada discriminação por sexo ou etnia, multa 
de 50% do teto do INSS (além das diferenças salariais)



SALÁRIO E 
REMUNERAÇÃO

Base de cálculo 
do INSS

Não sofrem mais incidência de contribuição:

Diárias para viagens

Plano de saúde, inclusive reembolsos

Se salário mensal inferior a um salário mínimo, sofrerá 
contribuição mas não contará para fins previdenciários 
exceto se o trabalhador complementar a contribuição 
(MP 808/17)



ROTINAS DE 
TRABALHO

Uniformes

CLT, 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.



MATERNIDADE

Trabalho em 
local insalubre 

Amamentação

Durante a gestação a trabalhadora será afastada de 
qualquer local insalubre, e não receberá o adicional de 
insalubridade (MP 808/17)

Se insalubridade em grau médio ou mínimo, poderá 
continuar SE apresentar atestado médico que autorize
(MP 808/17)

Afastamento de qualquer insalubridade durante a 
lactação (MP 808/17)

Os dois períodos de meia hora para amamentação (até 
o bebê completar 6 meses de idade) serão definidos 
em acordo individual entre empregada e empregador



FÉRIASContrato de tempo parcial passa a ter o mesmo direito 
dos demais contratos

Poderão ser divididas em três períodos, sendo que:

Um deles não pode ser menor que 14 dias

Os demais não podem ser inferiores a 5 dias

Menores de 18 e maiores de 50 anos também podem 
fracionar as férias



SINDICATOSCCT e ACT: Melhor definição do que podem ou não 
podem

Vigência máxima de dois anos, vedada a ultratividade

ACT sempre prevalece sobre CCT

Comissões de fábrica nas empresas com mais de 200 
empregados

Não substitui as funções do sindicato (MP 808/17)

Fim da Contribuição Sindical obrigatória



MULTASEmpregado sem registro:

R$ 3.000,00

ME ou EPP: R$ 800,00

Registro desatualizado: R$ 600,00

Multas atualizadas anualmente pela TR



RESCISÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO

Não precisa mais homologar – exceto se previsto em 
CCT ou ACT

Pagamento pode ser via depósito bancário, inclusive 
para trabalhador analfabeto

Todas as rescisões devem ser pagas em até dez dias 
contados a partir do término do contrato

Atraso no pagamento: multa de um salário do 
empregado

Anotação na CTPS é suficiente para liberar FGTS e 
Seguro-desemprego, desde que a empresa tenha 
comunicado os órgãos públicos competentes



RESCISÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO

Dispensas 
coletivas

Justa Causa

Não precisa comunicar sindicato, nem fazer CCT ou 
ACT

PDV quita tudo, não restando nada para RT

Justa causa: acrescentada “perda de habilitação ou 
requisitos estabelecidos em Lei para o exercício da 
profissão, em decorrência de conduta dolosa do 
empregado”



RESCISÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO

Acordo

Não há previsão de prazo de aviso prévio cumprido

Pela indefinição, importante fazer termo de acordo

Direitos do trabalhador:

Metade do aviso prévio, se indenizado

Metade da Multa do FGTS

Até 80% do saldo do FGTS

Integralidade das demais verbas rescisórias

Não tem direito a seguro-desemprego



RESCISÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO

Contrato 
intermitente

Se empregador não convocar durante um ano, o 
contrato será considerado rescindido

Direitos do trabalhador:

Metade do aviso prévio, calculado com base na média dos 
valores efetivamente recebidos nos últimos 12 meses

Metade da Multa do FGTS

Até 80% do saldo do FGTS

Integralidade das demais verbas rescisórias, calculadas com 
base na média dos valores efetivamente recebidos nos 
últimos 12 meses

Aviso prévio obrigatoriamente indenizado

Não tem direito a seguro-desemprego



RESCISÃO DO 
CONTRATO DE 

TRABALHO

Quitação anual 
de obrigações 
trabalhistas

CLT, 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.



O DANO 
EXTRA-

PATRIMONIAL

CLT, Art. 223-C. A etnia, a idade, a nacionalidade, a
honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a
autoestima, o gênero, a orientação sexual, a saúde, o
lazer e a integridade física são os bens juridicamente
tutelados inerentes à pessoa natural. (MP 808/17)

Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo
empresarial e o sigilo da correspondência são bens
juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.



JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Abaixo da CLT, o direito comum será fonte subsidiária

Súmulas e Enunciados dos Tribunais não podem
restringir direitos, nem criar obrigações não previstas 
em Lei

Regras restritas para a edição de Súmulas

Novas regras para a Exceção de Incompetência

Prazos serão contados em dias úteis, podendo ser 
prorrogados pelo juiz

Prescrição intercorrente: dois anos



JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Reclamatória 
trabalhista

Após a contestação da reclamada, o reclamante só 
poderá desistir da ação se a reclamada concordar

Custas: 
2% do valor da ação (mín: R$ 10,64, máx: 4 x teto do INSS)

Serão pagas pelo vencido. No caso de acordo, as partes 
dividem

Em caso de ausência do reclamante, este pagará as custas, 
salvo se em 15 dias justificar a ausência. Só poderá ajuizar
nova reclamatória depois que pagar as custas da anterior

Bastará a presença do advogado da reclamada para 
não se considerar revelia

Limites para a justiça gratuita 

Preposto da empresa não precisa ser empregado



JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Perícias na 
reclamatória 
trabalhista

Honorários devidos pela parte sucumbente no objeto 
da perícia

Art. 790-B, § 4º Somente no caso em que o
beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em
juízo créditos capazes de suportar a despesa referida
no caput, ainda que em outro processo, a União
responderá pelo encargo.



JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Honorários de 
sucumbência

Art. 791-A, § 4º Vencido o beneficiário da justiça
gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda
que em outro processo, créditos capazes de suportar a
despesa, as obrigações decorrentes de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que
deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade,
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário.

Devidos honorários de sucumbência na reconvenção



JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Ônus da prova

Litigância 
de má-fé

CLT, Art. 818. O ônus da prova incumbe:

I – ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu
direito;

II – ao reclamado, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
reclamante.

O juiz pode inverter o ônus da prova

Definidas regras para a litigância de má-fé



JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Acordo 
Extrajudicial

Não é a rescisão por acordo

As partes precisam estar representadas por seus
respectivos advogados (não pode ser um só para as 
duas partes)

O advogado do sindicato pode representar o 
trabalhador

O pedido de acordo suspende o prazo prescricional



JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Cumprimento 
da sentença 
trabalhista

Impugnação dos cálculos: deve ser fundamentada

Atualização dos valores: TR

O devedor que não pagar poderá garantir o
pagamento com seguro-garantia judicial, ou
oferecendo bens à penhora

Entidades filantrópicas – e seus dirigentes – não precisam 
oferecer garantias

Não havendo garantia, após 45 dias o devedor será 
inscrito em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas



JUSTIÇA DO 
TRABALHO

Contribuições 
previdenciárias 

sobre ações 
trabalhistas

CLT, Art. 876, Parágrafo único. A Justiça do Trabalho
executará, de ofício, as contribuições sociais previstas
na alínea a do inciso I e no inciso II do caput do art.
195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais,
relativas ao objeto da condenação constante das
sentenças que proferir e dos acordos que homologar.



MUITO OBRIGADO!

Cadastre-se em 
www.profemersonlemes.com.br e 
receba, gratuitamente, meu novo e-book:

http://www.profemersonlemes.com.br/

