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É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. 

E agora não contente querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só à 

humanidade pertence. 
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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é estudar a Lei 13.467/17, conhecida como lei da Reforma 

Trabalhista, demonstrando a precarização da relação de trabalho. Através de uma leitura 

minuciosa dos pontos alterados pela Reforma Trabalhista, esta monografia busca apontar todas 

as incongruências do novo texto normativo, que acaba por prejudicar a vida do trabalhador. A 

relevância do tema se demonstra pela atualidade das mudanças. Inicia-se com uma breve análise 

histórica do direito do trabalho, passando a um estudo de todos os artigos alterados pela Lei 

13.467/2017, demonstrando desde as alterações formais como os efeitos práticos da mudança. 

A estrutura do texto está disposta em dois capítulos principais, tratando dos princípios afetados 

pela Reforma e pelas mudanças na CLT. Por fim, através da demonstração de dados, conclui-

se pela insustentabilidade do novo modelo de relação de emprego vigente. 

Palavras-Chave: Reforma Trabalhista; Precarização; Trabalhador; Relação de Emprego; 

Instabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Segundo Brunna Rafaely Lotife Castro (2013), a relação empregado e empregador tem 

como marco inicial a escravidão, o primeiro, escravo e o segundo, seu dono. Lutando por 

sobrevivência, tendo em vista sua remuneração, que consistia basicamente em moradia e 

alimento (os dois, em sua maioria, de má qualidade) como colocado na frase “comida é a 

recompensa do escravo”; seu pagamento abusivo assegurava a rentabilidade das terras de seu 

senhor.  

No Brasil, esses sujeitos, considerados res, ou seja, propriedade do outro, foram 

obrigados a trabalhar forçadamente em plantações de café e outras culturas. Negros trazidos e 

Índios tiveram que suportar essa forma de trabalho opressora, pois eram tratados como objeto, 

não como pessoas e vendidos como mercadorias.  

 Brunna Rafaely Lotife Castro (2013) também afirma que na época do feudalismo, século 

X ao XIII, a escravidão foi substituída pela servidão, composta pelos senhores feudais e os 

servos, nos quais já não eram mais vistos como “coisa”. Embora seus direitos fossem 

limitadíssimos, adquiriram o direito de se casar com autorização prévia de seu senhor, por 

exemplo. Como sustento, o servos tinham um pedaço da terra de seus senhores feudais cedido 

para seu trabalho e como pagamento, eram obrigados a prestarem serviços, além de pagar taxas 

abusivas sobre aquilo que produziam. Contudo, assemelhava-se em diversos aspectos a 

escravidão, pois os servos não tinham direito a ir e vir e estavam sujeitos às mais severas 

restrições. 

 A época mencionada é considerada um período de transição entre a escravidão e o 

trabalho livre. O tipo de trabalho existente até a Revolução Industrial não era um trabalho livre, 

era um trabalho de escravos e servos, cuja ínfima condição social era condizente com o escasso 

ou quase nulo valor que se atribuía ao seu esforço. 

Com a Revolução Industrial, houve uma grande migração do campo para a cidade 

causando um excesso de mão-de-obra, consequentemente, desemprego. Ainda, haviam 

péssimas condições de trabalho, como 16 horas diárias, trabalho infantil e acidentes comuns 

sem nenhum tipo de suporte médico (VERA, 2006). 

 Diante disso, surgiram os primeiros protestos por melhores condições de trabalho e, 

assim, a primeira lei trabalhista “Moral and Health Act” foi promulgada pelo primeiro-ministro 
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da Inglaterra, Robert Peel, em 1802. Essa lei ainda seria considerada inadmissível nos dias 

atuais, limitando o trabalho infantil a doze horas, por exemplo, porém de grande importância 

na época. 

 O México, conforme ensinamentos de Brunna Rafaely Lotife Castro (2013), foi 

primeiro a limitar a jornada de trabalho para oito horas, férias remuneradas e proteção do direito 

a maternidade, logo, alguns países Europeus o acompanharam e consagravam dos mesmos 

direitos. 

De acordo com Jefferson Alexandre da Costa, dentro do Brasil temos três fases distintas 

no direito do trabalho. A primeira dela chamada de pré-histórica vai da independência até a 

abolição da escravatura (1988). A segunda fase, denominada histórica, vai do término da fase 

pré-histórica até 1930. A última fase é chamada de contemporânea, que vem até o dia de hoje. 

Entretanto, o direito do trabalho vem sofrendo inúmeras alterações substanciais com a 

Reforma Trabalhista trazida pela Lei 13.467/2017. Diversos preceitos basilares, outrora 

consolidados e imutáveis, estão sendo deixados de lado para que seja adotada uma nova visão 

sobre a relação empregado/empregador. 

Diante dessa nova fase inaugurada recentemente jazem diversos direitos historicamente 

conquistados pelos trabalhadores. O objetivo do presente trabalho é analisar a Reforma, ponto 

a ponto, apontando ao final as consequências reais na vida do trabalhador. 

O problema de pesquisa consiste em: quais as mudanças trazidas pela Reforma 

Trabalhista para o empregado? A metodologia utilizada consiste em levantamento 

bibliográfico, dados oficiais e entendimento jurisprudencial dos tribunais trabalhistas. 

O trabalho está estruturado em dois capítulos principais. O primeiro aborda os efeitos 

da Reforma em relação aos princípios, ao passo de que o segundo trata das mudanças formais 

da lei e seus impactos. 

A presente pesquisa pode ajudar a compreensão de todas as alterações que vem 

ocorrendo em nossa legislação, além de elucidar os efeitos práticos decorrentes da mesma. 
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1 – PRINCÍPIOS ALTERADOS PELA REFORMA TRABALHISTA 

 

 Os princípios têm a função de informar, orientar e normatizar os entendimentos de 

determinada matéria. Possuem função extremamente importante dentro do direito do trabalho, 

uma vez que visam proteger a parte hipossuficiente da relação. 

 Vólia Bomfim Cassar (2017, p.153) explica que: 

Servem não só de parâmetro para a formação de novas normas jurídicas, mas também 

de orientação para a interpretação e aplicação das normas já existentes. Designam a 

estruturação de um sistema jurídico através de uma ideia mestre que ilumina e irradia 

as demais normas e pensamentos acerca da matéria 

 Não só a parte material e processual sofreram com as alterações da Lei 13.467/2017. A 

parte principiológica, fonte basilar do direito do trabalho, também foi atingida por mudanças. 

1.1 - Prevalência da norma mais favorável ao trabalhador 

 

 Este princípio é utilizado na situação em que exista um conflito de normas que podem 

reger a situação. Maurício Godinho Delgado (2017, p. 214) assevera que 

o presente princípio dispõe que o operador do Direito do Trabalho deve optar pela 

regra mais favorável ao obreiro em três situações ou dimensões distintas: no instante 

de elaboração da regra (princípio orientador da ação legislativa, portanto) ou no 

contexto de confronto entre regras concorrentes (princípio orientador do processo de 

hierarquização de normas trabalhistas) ou, por fim, no contexto de interpretação das 

regras jurídicas (princípio orientador do processo de revelação do sentido da regra 

trabalhista). 

 Diante desse princípio, a hierarquia formal das normas pode ser ignorada, devendo ser 

aplicada a norma mais favorável ao empregado. 

 Acontece que, diante da reforma, a nova redação do art. 620 da CLT prevê o seguinte:  

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

prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. 

(Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

 Fica claro, portanto, que a previsão do art. 620 vai de encontro ao princípio da norma 

mais favorável. A redação antiga do artigo previa que o acordo coletivo somente prevaleceria 

se fosse mais benéfico ao trabalhador. Com a mudança, todos os acordos coletivos passam a ter 

uma hierarquia e uma aplicabilidade maior que as convenções coletivas, independentemente de 

serem mais ou menos benéficas. 
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 O parágrafo único do art. 444 da CLT, com redação dada pela reforma, prevê que o 

empregado, caso tenha diploma de nível superior e receba mais de dois salários mínimos1, pode 

estipular livremente sobre condições de seu contrato, mesmo que se pactue cláusulas piores do 

que as previstas em lei. 

 Neste mesmo sentido, o art. 611-A da CLT prevê que a convenção coletiva e o acordo 

coletivo têm prevalência sobre a lei em determinados assuntos:  

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.    

 Como demonstrado, a supressão do princípio da norma mais benéfica é extremamente 

prejudicial ao trabalhador. Com as mudanças implantadas pela Reforma Trabalhista o 

empregado pode acabar vinculado a um acordo coletivo que seja pior do que as regras gerais 

do tema. 

                                                 
1 Atualmente, R$ 1.908,00 (mil novecentos e oito reais) 
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1.2 – Prevalência da condição mais favorável ao empregado 

 

  O princípio da prevalência da condição mais favorável ao empregado estabelece que 

toda circunstância mais benéfica ao trabalhador preponderará sobre a situação anterior, 

independentemente de sua origem. Sua força normativa advém da regra do direito adquirido, 

previsto no art. 5ª, XXXVI da CRFB/88. Segundo Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 171): 

Todo tratamento favorável ao trabalhador, concedido tacitamente e de modo habitual, 

prevalece, não podendo ser suprimido, porque incorporado ao patrimônio do 

trabalhador, como clausula contratual tacitamente ajustada – art. 468 da CLT. Se 

concedido expressamente, o requisito da habitualidade é desnecessário, pois a benesse 

é cláusula contratual ajustada pelas partes, não podendo o empregador descumprir o 

pacto. 

 Pode-se inferir, portanto, que são necessários quatro requisitos: condição mais 

favorável, habitualidade, concessão voluntária e falta de impedimento legal. 

 Novidade trazida pela reforma foi o fim da ultratividade das normas coletivas. 

Ultratividade consiste na aplicação da norma, mesmo após a revogação da mesma, apenas para 

os casos que ocorreram no período de sua validade. Esta nova previsão está expressa no §3º do 

art. 614 da CLT, in verbis: 

Art. 614 (...) 

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

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

 Com isso, temos a possibilidade da supressão ou mudança de vantagens adquiridas 

anteriormente. Diante da perda da vigência, ou surgimento de nova norma, é lícito ao 

empregador suprimir benesses outrora integradas à remuneração do trabalhador. O efeito 

prático disso é uma enorme insegurança jurídica, que abala o direito adquirido e cria incertezas 

nas relações de trabalho. O empregado passa, com a vigência da nova lei, a não saber até quando 

gozará de suas vantagens, podendo a qualquer tempo ter sua condição piorada. 

 Além disso, o art. 457, §2º da CLT sofreu alterações, incluindo o auxílio alimentação, 

os prêmios, as diárias de viagens e os abonos no rol de importâncias que não integram o salário 

e não constituem base de incidência para encargos trabalhistas e previdenciários. 

Por fim, o §2º do art. 468, que foi introduzido pela reforma, acaba por contrariar a 

súmula 372, I do TST. Com o novo dispositivo legal, é possível a reversão de função de 

confiança ao cargo anterior com a supressão da gratificação de função, mesmo passados 10 
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anos de serviço. Mais uma vez o princípio da prevalência da condição mais favorável, que 

possuía embasamento sumular, foi deixado de lado, prejudicando o trabalhador. 

1.3 – In Dubio Pro Misero 

 

 A base desse princípio decorre da ideia de que o trabalhador é o lado hipossuficiente da 

relação de trabalho. Sendo assim o intérprete da lei, estando diante de dois entendimentos 

possíveis, deve optar por aquele que favoreça o lado mais fraco da relação. 

 O §2º do art. 8º da CLT não alterou profundamente o princípio, pois, segundo Vólia 

Bomfim Cassar e Leonardo Dias Borges (2017, p. 7/8): 

A regra contida no art. 8º, § 2º, da CLT, impedindo o Judiciário Trabalhista, por meio 

das Súmulas e enunciados de jurisprudência, de criarem ou restringirem direitos, não 

abalou o princípio in dubio pro misero, pois este constitui método de interpretação e 

integração da lei. 

 Sendo assim, apesar de existir uma vedação de criação de súmulas e OJs por conta de 

matéria, o sentido interpretativo e integrativo do princípio continuam vigorando. 

1.4 – Primazia Da Realidade 

 

 Dentro da seara do direito do trabalho, os fatos valem mais do que as formas. Isso quer 

dizer que, mesmo que no contrato de trabalho esteja estipulada jornada de 8h diárias e 44h 

semanais, mas na realidade sejam laboradas 10h por dia e 60h semanais, o que será levado em 

consideração no processo judicial e nos cálculos serão as horas trabalhadas de fato. 

 Segundo Arnaldo Süssekind (1999, p. 173) 

a relação objetiva evidenciada pelos fatos define a verdadeira relação jurídica 

estipulada pelos contratantes, ainda que sob capa simulada, não corresponda à 

realidade 

 A principal função desse princípio é a de proteger o trabalhador. Em situações reais, o 

empregador, usando de seu poder dentro da relação, pode obrigar o empregado a assinar papéis 

que são contrários à realidade. O princípio da primazia da realidade vem justamente para coibir 

a ocultação dos fatos verdadeiros dentro da relação de emprego. 

 Ou seja, as condições do contrato não se exaurem no que estiver escrito, tendo ampla 

influência o cotidiano da prestação de serviço. 

 A Reforma Trabalhista acabou por alterar essa relação. Algumas mudanças legislativas 

deram força ao acordado, mesmo que a realidade seja diferente. Caso o empregado seja 
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enquadrado dentro da categoria de teletrabalho, novidade da Reforma e regida pelo novo 

Capítulo II-A da CLT, este não terá direito às horas noturnas, extras e intervalo intrajornada, 

mesmo que fiscalizado pelo contratante. A supressão de direitos é baseada na aplicação do art. 

62, III da CLT, que exclui os teletrabalhadores do capítulo referente à duração do trabalho. 

 Outro exemplo é o do empregado que possua função definida como de confiança por 

norma coletiva. Caso o empregado esteja incluído nessa categoria, mesmo que na verdade não 

exerça a função, ele estará excluído das normas de duração de trabalho, conforme art. 62, II da 

CLT. Como explicitado anteriormente, na vigência da reforma as normas coletivas se sobrepõe 

a lei. 

 O maior problema na relativização desse princípio é que o empregado acaba ficando à 

mercê de empregadores mal-intencionados, que podem usar de sua posição de vantagem para 

fazer com que este assine contratos que sejam desvantajosos, mas que resultem em menos 

encargos e gastos para os empregadores. 

1.5 – Irredutibilidade, Integralidade e Intangibilidade Salarial 

 

 A intangibilidade salarial possui previsão constitucional, no art. 7º, VI e previsão 

infraconstitucional, no art. 468 da CLT. O salário, via de regra, não pode ser atingido por 

credores do trabalhador, visto que possui natureza alimentar. A CFRB/88, no artigo 

supramencionado, prevê que convenção coletiva ou acordo coletivo podem autorizar a redução. 

Ademais, o salário pode ser descontado em casos específicos, como por exemplo: pensão 

alimentícia, imposto de renda, contribuição previdenciária, dentre outros. 

 Com o advento da Reforma, foi adicionado o art. 611-A à CLT. Esse artigo trata das 

matérias que os acordos e convenções coletivas podem se sobrepor à lei. Acontece que o caput 

do artigo possui a expressão “dentre outros”, que denota que o rol é exemplificativo, podendo 

englobar outras matérias distintas das expressas em suas alíneas. 

 Dentre essas matérias passíveis de alteração, pode ser incluída o salário. Sendo assim, 

conforme as lições de Vólia Bomfim Cassar e Leonardo Dias Borges (2017, p. 10) 

Nesse contexto, poderá a norma coletiva autorizar mais descontos além daqueles 

previstos na lei; poderá autorizar mais hipóteses de penhora ao salário, além da 

prevista na lei processual; poderá autorizar a redução ou a supressão de algum 

sobressalário, desde que não garantido pela Constituição. 

O intuito dessa proteção é evitar que o trabalhador viva na incerteza do valor de sua 

remuneração. Essa nova autorização, que dá azo a possíveis reduções salariais, vai contra o 



 

15 

 

princípio da dignidade humana, por afetar a subsistência do trabalhador. A dúvida faz com que 

o proletário trabalhe sem saber o dia de amanhã, pois novo acordo coletivo pode fazer com que 

seu salário sofra novos descontos, o que pode afetar a sua vida como um todo. 

1.6 – Inalterabilidade Contratual In Pejus 

 

 Esse princípio tem origem na área civilista, com o pacta sunt servanda, sendo um 

exemplo de princípio geral do direito. Apesar de em sua concepção natural a obrigatoriedade 

do cumprimento integral do contrato é imposta a ambas as partes, sendo vedadas as alterações 

unilaterais, há uma mudança no direito do trabalho. 

 A ideia matriz do princípio, pacta sunt servanda, é mitigada, pois a alteração prejudicial 

ao empregado, mesmo que acordada bilateralmente, é vedada, conforme art. 468 da CLT, in 

verbis: 

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. 

 Com o novo texto da Lei 13.467/2017 várias alterações prejudiciais ao trabalhador 

foram legitimadas, como por exemplo a mudança de trabalho convencional para teletrabalho 

(art. 75-C da CLT); mudança de trabalho contínuo para trabalho intermitente (452-A da CLT); 

a supressão da gratificação de função, independentemente do tempo trabalhado, no caso de 

reversão ao cargo efetivo (art. 468, §2º da CLT); dentre outras. 

 A mudança desse princípio é contrária a toda a ordem trabalhista, pois autoriza e torna 

legal várias alterações maléficas ao trabalhador. Apesar de várias dessas mudanças precisarem 

de anuência do empregador, as duas partes não se encontram em pé de igualdade. Diante disso, 

nos casos concretos, o empregador pode forçar seus subalternos a concordar com alterações 

prejudiciais, com medo de serem demitidos. 

1.7 – Irrenunciabilidade De Direitos 

 

 Um dos princípios basilares do direito do trabalho é o princípio da irrenunciabilidade de 

direitos. Após o início do contrato de trabalho, o empregado não pode abrir mão de seus direitos. 

Temos como base legal o art. 9º c/c art. 468 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. 
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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. 

 Entretanto, a Reforma Trabalhista trouxe uma série de renúncias e transações “lícitas”. 

Em momento posterior serão explicitadas as mudanças e consequências dessas renúncias. No 

momento, entretanto, podemos destacar que ocorreram mudanças para os autônomos (art. 442-

B da CLT), trabalho intermitente (art. 443 e art. 452-A da CLT), livre autonomia no contrato 

de trabalho (art. 444, parágrafo único da CLT), quitação geral no programa de demissão 

voluntária (art. 477-B da CLT), teletrabalho (Capítulo II-A da CLT), distrato (art. 484-A da 

CLT), arbitragem (art. 507-A da CLT) e na quitação anual no sindicato (art. 507-B da CLT). 
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2 – ANÁLISE DA REFORMA TRABALHISTA E A PRECARIZAÇÃO DA 

RELAÇÃO DE TRABALHO 

 

As mudanças na CLT decorrentes da Lei nº 13.467/2017 foram diversas, estando 

espalhadas em diversos artigos. Com o intuito de organizar o texto, a análise será feita por meio 

da divisão dos títulos da CLT. 

2.1 – Introdução – Título I 

 

 Apesar de ter o nome de “Introdução”, o que remete a um texto meramente inaugural e 

sem muita importância real, o primeiro Título da CLT possui uma influência gigante no 

ordenamento trabalhista, uma vez que apresenta conceitos que estruturam o Direito do 

Trabalho. 

 Dentre esses conceitos podemos destacar a conceituação de empregado e empregador, 

grupo econômico, fontes normativas, nulidades no contrato, dentre outros. 

 Com a reforma trabalhista, foram alterados seis artigos desse título. Número esse 

expressivo, uma vez que constitui metade dos artigos inaugurais da CLT. 

 A primeira alteração foi no art. 2ª, tendo sido modificado o §2º e introduzido um novo 

parágrafo. O artigo trata da definição de grupo econômico para fins de responsabilizações de 

empresas. 

 Segundo a nova redação: 

Art. 2º (...) 

§2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade 

jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda 

quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 

serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de 

emprego. 

§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. 

 A nova redação do §2º foi um importante avanço, uma vez que a redação antiga previa 

solidariedade apenas entre empresas que “estiverem sob direção, controle ou administração de 

outra”. A redação fria abordava apenas as relações de subordinação (vertical), embora a 

jurisprudência incluísse os grupos por coordenação, conforme o caso a seguir: 

GRUPO ECONÔMICO POR COORDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. Hipótese em 

que há similitude entre os objetos sociais das reclamadas, dedicando-se ambas à 
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exploração/operação de planos privados de assistência à saúde, o que configura a 

existência de uma união operacional entre as reclamadas visando a concretização de 

benefícios comuns. Sentença mantida. (TRT-4, 2016) 

 

Sendo assim, o novo texto legal positivou o entendimento jurisprudencial, o que acaba 

por afastar a ideia da necessidade de subordinação vertical para a configuração do grupo 

econômico para responsabilização de empregadores. 

O problema nesse novo artigo foi a inclusão do §3º. Uma interpretação errônea de seu 

texto pode prejudicar muito o trabalhador que busca a satisfação de seus direitos. 

A interpretação que parece mais correta é a defendida por Maurício Godinho Delgado e 

Gabriela Neves Delgado (2017, p. 101) 

Por essa razão, a interpretação lógico-racional, sistemática e teleológica da regra 

excetiva lançada no novo § 3º do art. 2º da CLT conduz ao não enquadramento no 

grupo econômico enunciado no conceito geral exposto no § 2º do mesmo art. 2º apenas 

situações efetivamente artificiais, em que a participação societária de um ou outro 

sócio nas empresas envolvidas seja minúscula, irrisória, absolutamente insignificante, 

inábil a demonstrar a presença "do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. 

 Ou seja, para que não haja prejuízo ao trabalhador e eventual fraude trabalhista, é preciso 

que o §3º seja aplicado somente nas situações fáticas de não influência de uma empresa em 

outra. Qualquer participação societária que não seja irrisória e insignificante já configura 

interesse integrado. Somente quando a participação for mínima é que pode-se falar na 

necessidade de demonstração do interesse integrado, e eventual aplicação do art. 2º, §3º. 

 No art. 4º, o antigo parágrafo único foi transformado em §1º, sendo incluído um §2º. 

Esse artigo trata do tempo de serviço efetivo, sendo aquele em que o empregado fica à 

disposição do empregador. Em seus incisos, o novo parágrafo inclui uma série de atividades, 

que, se realizadas pelo empregado, não serão computadas na jornada de trabalho, mesmo que 

ultrapasse o limite de 5 minutos previsto no art. 58, §1º da CLT. 

 As atividades mencionadas são: prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, 

atividades de relacionamento social, higiene pessoal e troca de roupa/uniforme (quando não 

houver obrigatoriedade de ser realizada na empresa). 

 O novo parágrafo é totalmente contrário ao entendimento do Tribunal Superior do 

Trabalho, que está em sua súmula nº 366: 
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Súmula nº 366 do TST - CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. 

MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO 

(nova redação) - Res. 197/2015 - DEJT divulgado em 14, 15 e 18.05.2015 

Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de 

horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite 

máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como 

extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado tempo à 

disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo 

empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, 

etc). 

 A mudança trazida pela alteração legislativa pode ter o condão de mascarar situações 

em que o empregado encontra-se a disposição do empregador e não conferir a devida 

contraprestação à outra parte. A Súmula 366 do TST deve ser cancelada, colocando o 

trabalhador em uma situação de vulnerabilidade. 

 Outra mudança significativa se deu no art. 8º, que trata das fontes subsidiárias do direito 

do trabalho. O seu parágrafo único foi transformado em §1º e mais dois novos parágrafos foram 

adicionados. 

 Em sua conversão, o parágrafo único perdeu a expressão “naquilo em que não for 

incompatível com os princípios fundamentais deste”. Por óbvio, espera-se que o uso do direito 

comum continue a respeitar as balizas do direito do trabalho. Não é admissível que uma fonte 

subsidiária seja contrária a uma fonte primária, a relação deve ser de complementação de 

lacunas apenas. 

 Por outro lado, os novos parágrafos buscam limitar a área de atuação dos tribunais. 

Sobre o §2º, Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 107) asseveram 

que: 

Não cabe ao Poder Judiciário, evidentemente, em sua dinâmica interpretativa, 

diminuir, de maneira arbitrária, irracional e inadequada, direitos previstos em lei; nem 

cabe a ele, de maneira irracional, arbitrária e inadequada, criar obrigações não 

previstas em lei. Isso não quer dizer, é claro, que não deva exercer a sua função 

judicial, mediante o manejo ponderado e razoável das técnicas científicas da 

Hermenêutica Jurídica, tais como os métodos de interpretação denominados de 

lógico-racional, sistemático e teleológico, cumprindo também, no que for pertinente, 

as denominadas interpretações extensivas, restritivas e/ou literais. 

 Por sua vez, o §3º é claramente um instrumento que visou dar garantia e segurança ao 

empresário que se valeu das normas coletivas para reduzir direitos, através da chamada 

“flexibilização”. Em suma, o que o referido parágrafo busca é que a Justiça do Trabalho não 

interfira nas negociações, servindo apenas como consultor da validade do negócio jurídico nos 
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moldes civilistas (agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma 

prescrita ou não defesa em lei). 

 Foi inserido novo artigo no Título I da CLT, o art. 10-A. O objeto tratado é a 

responsabilidade do sócio retirante. Segundo o texto normativo, o sócio retirante responde 

subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, somente se estas forem ajuizadas antes de se 

completarem dois anos de sua retirada. Mesmo se for ajuizada a tempo, deve-se respeitar a 

ordem prevista no nos incisos: empresa devedora, sócios ativos e sócios retirantes. A 

responsabilidade somente será solidária no caso de comprovação de fraude na modificação do 

contrato. 

 Sobre esse artigo, é importante ressaltar que não há previsão de inserção do sócio 

retirante no polo passivo. Caso a ação tenha sido ajuizada dentro do período de dois anos 

previstos no caput, o sócio retirante pode ser integrado a lide a qualquer momento. 

 O art. 11, que trata da prescrição, também sofreu alterações. Os incisos I e II foram 

revogados, ao passo de que foram inseridos os parágrafos 2º e 3º. O novo §2º possui texto muito 

semelhante ao da Súmula nº 294 do TST: 

Súmula nº 294 do TST PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 

TRABALHADOR URBANO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de 

alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja 

também assegurado por preceito de lei. 

Art. 11 (...) 

§ 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente 

de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o 

direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. 

 Sendo assim, a nova norma teve o papel de reafirmar um entendimento que já havia sido 

definido pelos tribunais. Teve papel importante para reconhecer explicitamente a diferença 

entre prescrição parcial e prescrição total, que até a Reforma era somente entendida pela 

jurisprudência trabalhista. Uma novidade foi a inclusão do termo “descumprimento”, que 

amplia as possibilidades de prescrição total, tornando-a mais severa.  

 No mesmo sentido do parágrafo anterior, o §3º teve o mesmo efeito em relação à Súmula 

nº 268 do TST: 

Súmula nº 268 do TST PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA 

ARQUIVADA (nova redação) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 



 

21 

 

A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação 

aos pedidos idênticos. 

Art. 11 (...) 

§ 3º A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação 

trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem 

resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. 

 A mudança ocorre na ideia de que somente a reclamação trabalhista interrompe a 

prescrição. O art. 202 do Código Civil, que trata das causa de interrupção da prescrição, possui 

mecanismos plenamente aplicáveis ao Direito do Trabalho, não sendo razoável que sejam 

descartados diante de uma interpretação restritiva do §3º do art. 11 da CLT. 

 Um interpretação restritiva do referido parágrafo pode fazer com que a prescrição opere 

seus efeitos mais facilmente, o que acaba por prejudicar a busca de direitos dos empregados. 

 Ainda no campo da prescrição, foi inserido o art. 11-A, que legitima a prescrição 

intercorrente no Direito do Trabalho. A prescrição intercorrente é aquela que se dará no curso 

do processo. 

 O tema é controverso, uma vez que a súmula nº 114 do TST vedava expressamente esse 

instituto e a súmula 327 do STF autorizava o seu uso, in verbis: 

Súmula nº 114 do TST PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (mantida) - Res. 

121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 

É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. 

Súmula 327 do STF - O Direito Trabalhista admite a prescrição intercorrente. 

 Com a redação do art. 11-A esse impasse foi decidido. Ocorre que o prazo de 2 anos 

previsto no art. 11-A da CLT é equivocado, por contrariar o art. 7º, XXIV da CF (que prevê 

prazo de 5 anos). O novo artigo da CLT é utilizável em casos em que esteja acontecendo a 

execução de sentença. Ademais, se houve toda a fase de conhecimento e foi proferida sentença, 

a prescrição bienal já foi vencida. Sendo assim, a prescrição deveria ser de 5 anos, conforme o 

previsto na CF. 

 Por fim, é importante ressaltar que a declaração prevista no §2º, seja ela requerida ou 

declarada de ofício, deve respeitar o devido processo legal, além de somente poder ser expedida 

na fase de execução. 
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2.2 - Das Normas Gerais De Tutela Do Trabalho – Título II 

 

 Com uma composição de 210 artigos, o Título II sofreu 17 alterações com a Reforma 

Trabalhista. A mudança mais significativa se deu no capítulo II, que trata da duração do 

trabalho. 

 A primeira mudança no Título II, entretanto, aconteceu no art. 47. Foram ajustados os 

valores de algumas multas administrativas; o novo texto legal prevê multa de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) por cada empregado não registrado, sendo o valor dobrado para cada reincidência. 

Entretanto, caso seja uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, a multa é de R$ 

800,00. Essa multa mais branda se baseia no tratamento jurídico diferenciado, previsto no art. 

179 da CF. 

 Novidade legislativa, o art. 47-A prevê multa de R$ 600,00 para cada empregado 

prejudicado por ausência ou insuficiência de informação dos dados do caput do art. 41. 

 Referente ao capítulo II, podemos destacar que a duração do trabalho é de suma 

importância, pois reflete preceitos constitucionais, como por exemplo os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa (art.1º, IV, CRFB) e a estruturação de uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3º, I, CRFB). 

 A relevância desse capítulo, e das mudanças ocorridas em nove artigos, é destacada por 

Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 117) 

Por esse motivo, a desregulamentação e/ou flexibilização das regras jurídicas 

concernentes à duração do trabalho diminui, inequivocamente, do ponto de vista 

econômico, grande parte da retribuição pecuniária pelo contrato de trabalho que 

deveria ser transferida ao empregado. 

 As primeiras mudanças no referido capítulo aconteceram no art. 58, que trata das horas 

in itinere. Com a nova redação do §2º, o tempo de deslocamento do empregado de sua casa até 

o local de trabalho não é considerado tempo à disposição do empregador e, sendo assim, não é 

passível de remuneração. 

 Tal mudança é contrária ao posicionamento do TST, que possui duas súmulas que 

legitimam a hora in itinere 

Súmula nº 90 do TST - HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO (incorporadas 

as Súmulas nºs 324 e 325 e as Orientações Jurisprudenciais nºs 50 e 236 da SBDI-1) 

- Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I - O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, 

até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte público regular, 
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e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. (ex-Súmula nº 90 - RA 

80/1978, DJ 10.11.1978) 

II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do empregado 

e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas 

"in itinere". (ex-OJ nº 50 da SBDI-1  - inserida em 01.02.1995) 

III - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas "in 

itinere". (ex-Súmula nº 324 – Res. 16/1993, DJ 21.12.1993) 

IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em condução 

da empresa, as horas "in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não alcançado pelo 

transporte público. (ex-Súmula nº 325 – Res. 17/1993, DJ 21.12.1993) 

V - Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada de trabalho, o 

tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele 

deve incidir o adicional respectivo. (ex-OJ nº 236 da SBDI-1 - inserida em 

20.06.2001) 

Súmula nº 320 do TST - HORAS "IN ITINERE". OBRIGATORIEDADE DE 

CÔMPUTO NA JORNADA DE TRABALHO (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 

e 21.11.2003 

O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte 

fornecido, para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta 

o direito à percepção das horas "in itinere". 

 Essa mudança é manifestamente adversa ao trabalhador, pois acaba por afastar parte de 

sua renda salarial por meio da desconsideração de sua duração do trabalho, outrora 

juridicamente reconhecida. 

 O instituto do trabalho em regime parcial também sofreu alterações, tornando-se mais 

abrangente. Agora, regula as relações de trabalho de até 30h semanais, sendo que antes ia 

somente até 25h semanais. Essa mudança também revogou o §4º do art. 59 da CLT, que previa 

que os empregados sob o regime de tempo parcial não poderiam prestar horas extras. 

 De acordo com a nova leitura do art. 58-A da CLT, foram criadas duas modalidades 

distintas de trabalho em tempo parcial. No primeiro, que não pode exceder 30h semanais, são 

vedadas as horas extras. Já no segundo, que não pode ultrapassar 26h semanais, as horas extras 

são permitidas até o limite máximo de 6h por semana, sendo a remuneração acrescida de 50% 

sobre o salário-hora normal. 

 Ademais, o §5º do art. 58-A da CLT prevê que as horas suplementares da jornada de 

trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à 

da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, 

caso não sejam compensadas. 

 Quanto as férias do trabalhador em tempo parcial, a Reforma autorizou a substituição 

de 1/3 do período em abono pecuniário. Ainda, revogou o art. 130-A da CLT, enquadrando o 
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trabalhador em tempo parcial nas regras do art. 130 da CLT, que já eram aplicadas à todas as 

outras modalidades de trabalho. Essa medida se mostra correta, pois acaba por assegurar 

paridade de tratamento entre os trabalhadores e garante um período de férias maior. 

 Outro regime alterado foi o de compensação de horários. Esse regime sempre apresentou 

duas modalidades, o clássico e o banco de horas. No regime clássico, o empregado trabalhava 

mais em um dia e compensava trabalhando menos em outro dentro do mesmo mês. O regime 

clássico não se encontra mais explícito na CLT desde idos de 1990, diante da introdução de um 

sistema anual de compensação de horário, o banco de horas. Apesar disso, continuou sendo 

utilizada no dia a dia, além de ser aceita pelos tribunais, conforme a súmula 85 do TST: 

Súmula nº 85 do TST - COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 

209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 

I. A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual 

escrito, acordo coletivo ou convenção coletiva. (ex-Súmula nº 85 - primeira parte - 

alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)    

II. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma 

coletiva em sentido contrário. (ex-OJ nº 182 da SBDI-1  - inserida em 08.11.2000)    

III. O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, 

inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do 

pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada 

máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. (ex-Súmula nº 85 - 

segunda parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)    

IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de 

jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão 

ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, 

deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 220 

da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)    

V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na 

modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação 

coletiva. 

VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda 

que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da 

autoridade competente, na forma do art. 60 da CLT. 

 A novidade trazida pela reforma diz respeito a possibilidade do regime compensatório 

clássico ser pactuado bilateralmente por simples acordo tácito. Isso tem o efeito de gerar uma 

insegurança jurídica para o trabalhador. Também acaba por acentuar o poder concentrado nas 

mãos do empregador. Caso a proporcionalidade e a razoabilidade não sejam observadas, essa 

nova perspectiva pode agravar a situação de hipossuficiência do trabalhador. 
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 Em caso de rescisão contratual antes da compensação integral, o trabalhador tem direito 

ao pagamento das horas não compensadas, com base no valor da remuneração na data da 

rescisão, conforme o §3º do art. 59 da CLT. 

 O regime de banco de horas é mais elástico do que o clássico, aceitando compensações 

dentro de um ano. Originalmente, o regime de banco de horas somente poderia ser pactuado 

por meio de Acordo Coletivo de Trabalho ou Convenção Coletiva de Trabalho. Entretanto, com 

o novo §5º do art. 59, autorizou que o regime fosse pactuado por acordo individual escrito, 

desde que não ultrapasse 6 meses. 

 A mudança nesse regime é contrária ao disposto no art. 7º, XIII da CRFB, que prevê 

que a compensação da jornada deve ser feita mediante acordo ou convenção coletiva de 

trabalho. O resultado é o enfraquecimento do poder sindical, além de colocar o trabalhador em 

situação de risco. O sistema de banco de hora pode fazer com que ele trabalhe por 6 meses, em 

sobrejornada, recebendo o pagamento devido somente após longo período. 

 Essa é a diferença do sistema clássico para o banco de horas. Enquanto no primeiro a 

compensação, e eventual pagamento extra, deve ser feita no mesmo mês, no segundo o 

empregado vive uma incerteza, não sabendo quando dentro do período pactuado irá compensar 

ou receber o extra. Portanto, segundo o princípio da norma mais favorável, o sistema de banco 

de horas não deveria poder ser pactuado de forma individual, sob o risco de piorar a situação 

fática do trabalhador. 

 Dentro da jornada de trabalho, a súmula nº 444 do TST foi parcialmente incorporada no 

texto normativo da CLT, por meio da criação do art. 59-A. Parcialmente pois houve a inclusão 

da possibilidade do regime 12x36 ser pactuado por meio de acordo individual escrito. Deste 

mesmo modo, incluiu-se o parágrafo único no art. 60 da CLT, dispensando a necessidade de 

licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene e saúde do trabalho quando 

a prorrogação da jornada se der por meio do sistema 12x36. 

 A nova regra não agiu de maneira correta, já que a extrapolação da jornada de trabalho 

deveria ser uma medida excepcional, visto que a jornada de 8 horas diárias é prevista 

constitucionalmente (art. 7º, XII, CRFB). Além disso, a compensação de feriados e de trabalho 

noturno também é equivocada. Em ambas as situações deveriam incidir os eventuais acréscimos 

legais. A Constituição Federal prevê, em seu art. 7º, IX, que o trabalho noturno possui 

remuneração superior ao diurno. Sendo assim, o plantão que se prorrogar ou iniciar entre 22h e 
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05h deve ser acrescido do percentual legal, como por exemplo 20% caso seja trabalhador 

urbano. 

 Outra extravagância legislativa atinente ao tema foi a possibilidade da indenização dos 

intervalos de repouso e alimentação, prevista no art. 59-A da CLT. Ademais, como explicitado 

anteriormente, foi excluída a necessidade de laudo para a prorrogação de jornada em ambientes 

insalubres, desde que se trate de jornada 12x36. Com essa novidade, é possível que o 

trabalhador seja submetido a uma jornada de 12 ininterruptas, podendo o ambiente ser nocivo 

a sua saúde. É totalmente desarrazoado sujeitar uma pessoa a tal situação, em que ela troca sua 

saúde por compensação monetária, pois viola princípios básicos do ordenamento jurídico 

brasileiro, como por exemplo o da dignidade da pessoa humana, além de atentar contra as regras 

de saúde, higiene e segurança laborais. 

 A regência dos intervalos intrajornadas também foi afetada pela Reforma. A nova 

redação do §4º do art. 71 estabeleceu que o acréscimo de 50% da hora intrajornada suprimida 

deve incidir somente sobre o tempo efetivamente suprimido. Na redação antiga, se o 

empregador suprimisse, por exemplo, somente 10 minutos, teria de pagar o acréscimo no 

período integral de descanso intrajornada. Agora, essa indenização foi reduzida ao tempo 

afetado, além de considerar a verba como indenizatória, sendo contrária à súmula 437 do TST. 

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. 

II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a 

supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de 

higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 

da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.   

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. 

IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, é devido o gozo 

do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar 

o período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do 

respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da CLT. 
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 O descanso intrajornada possui o intuito de manter a saúde, higiene e segurança do 

trabalho. A possibilidade do pagamento proporcional pode estimular o empregador a 

descumprir o intervalo correto, uma vez que seu prejuízo financeiro seria menor em caso de 

violação da lei. O resultado disso é a precarização da condição do trabalhador. 

 A Reforma adicionou o capítulo II-A ao Título II da CLT, regulando o teletrabalho. 

Sendo assim, essa modalidade passa a ser regida pelos arts. 75-A até 75-E e art. 134. 

De acordo com João Hilário Valentim (1999, p. 526), o teletrabalho possui três 

características: utilização de novas tecnologias referentes à informática e à telecomunicação, 

ausência ou redução do contato pessoal do trabalhador com o patrão, superiores hierárquicos 

ou colegas e o local de prestação de serviços geralmente ser a casa do trabalhador. 

Os teletrabalhadores foram excluídos do capítulo que trata da duração do trabalho, por 

força do art. 62, III da CLT. Tão exclusão, que afasta direitos como horas extras e intervalos 

intrajornada, se justifica pela presunção relativa de que o trabalhador possui mais liberdade para 

fazer seus próprios horários, além da dificuldade do controle de jornada por parte do 

empregador. 

O regime de teletrabalho instituído pelo novo capítulo não se descaracteriza diante do 

comparecimento ao estabelecimento empresarial para a realização de atividades específicas, 

conforme o parágrafo único do art. 75-B da CLT; a descaracterização só é possível caso o 

comparecimento seja constante. Além do mais, a qualidade de teletrabalhador deve estar 

expressa no contrato de trabalho. 

A lei abriu a possibilidade da alteração do regime presencial para o regime de 

teletrabalho. Como explicitado anteriormente, essa possibilidade viola os princípios da 

Inalterabilidade Contratual in pejus e da Irrenunciabilidade de Direitos. O motivo dessa 

violação é claro: o trabalhador que “optar” por trocar de regime perderá todos os direitos 

referentes à duração do trabalho. 

Ademais, o caput do art. 75-D prevê que as despesas com os equipamentos necessários 

para a realização do trabalho, além da infraestrutura, podem ser de responsabilidade do 

trabalhador. Isso vai contra a definição de empregador do art. 2º da CLT, que dispõe que: "a 

empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 

assalaria e dirige a prestação de serviço" (grifos nossos). Essa possibilidade de inversão do ônus 
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da assunção dos riscos é deveras prejudicial ao trabalhador, que pode acabar tendo despesas 

que normalmente não teria. 

A lei também prevê que o empregador deverá instruir os empregados quantos às 

precauções que evitem doenças ocupacionais, tendo o empregado o dever de assinar termo de 

responsabilidade comprometendo-se a cumprir as instruções. Por fim, prevê que o período de 

férias do teletrabalhador também poderá ser fracionado em três partes, assim como o dos outros 

trabalhadores. 

Relativamente às férias, que valem tanto para o empregado convencional como para o 

teletrabalhador, a divisão do período em três partes é novidade legislativa, que antes aceitava 

somente duas frações. A nova regra é de que um desses períodos não pode ser inferior a quatorze 

dias, e que os outros dois não podem ser inferiores a cinco dias. 

Importante ressaltar que essa divisão deve ser acordada entre trabalhador e empregador, 

não sendo mera liberalidade de nenhuma parte. 

O §2º do art. 134 da CLT foi revogado, não existindo mais a proibição do parcelamento 

das férias dos menores de 18 anos e dos maiores de 50 anos. 

Podemos destacar algumas mudanças positivas referentes às férias, como por exemplo 

a vedação da marcação das férias imediatamente antes de feriados ou domingos, que pode 

prejudicar a soma de dias corridos ou a inclusão do trabalhador em tempo parcial na tabela de 

prazos de férias convencional, que proporciona mais tempo para o descanso. 

2.3 – Do Dano Extrapatrimonial – Título II-A 

 

 A Reforma Trabalhista inseriu o Título II-A à CLT, que trata do dano extrapatrimonial. 

A inserção desse novo título foi amplamente criticada, sob o argumento de ferir diversos 

princípios, como colocado por Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 

144) 

O primeiro macro aspecto de destaque no Título II-A da CLT consiste na tentativa 

sutil de a Lei n. 13.647/201 7 descaracterizar um dos avanços humanísticos e sociais 

mais relevantes da Constituição de 1 988, que é o princípio da centralidade da pessoa 

humana na ordem social, econômica e jurídica, com os seus diversos princípios 

correlatos, capitaneados pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 

 As críticas tem como base o fato de todos os tipos de dano (moral, estético e correlatos) 

serem englobados dentro de uma única categoria, os danos extrapatrimoniais. Ademais, 
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equiparam os trabalhadores e empresas diante desse instituto, que vai contra a ideia de benefício 

da pessoa humana. 

 Outra controvérsia diz respeito à tentativa de exclusão de outros diplomas legais sobre 

o tema, ao afirmar no art. 223-A que somente os artigos desse título se aplicam aos danos 

extrapatrimoniais. Segundo Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 40) 

A expressão “apenas” contida no caput do art. 223-A da CLT deixa clara a intenção 

do legislador da não aplicação de outras normas de mesma hierarquia acerca do dano 

extrapatrimonial trabalhista. Por esse motivo, a reparação de dano decorrente de 

responsabilidade objetiva, que está regulada genericamente no Código Civil, não será 

aplicada por alguns. Muitos defenderão que as lesões morais trabalhistas ocorridas 

após a vigência da Lei 13.467/2017, decorrentes de responsabilidade objetiva, não 

comportam reparação. 

 A incoerência continua no art. 223-B, que classifica o direito extrapatrimonial como de 

titularidade exclusiva da pessoa, física ou jurídica, afrontada. Diante da variedade de situações 

sociojurídicas, existem situações que possam legitimar filhos ou cônjuges da pessoa afetada a 

prosseguir pela busca da reparação. 

 Sobre o rol, supostamente taxativo, presente nos arts. 223-C e 223-D, Vólia Bomfim 

Cassar (2017, p. 41) 

Além disso, parece-nos que o desejo do legislador foi o de ser taxativo nos bens 

imateriais que, uma vez lesionados, podem gerar o dever de indenizar (arts. 223-C e 

223-D da CLT). Ora, não poderá um empregado ser indenizado por ter privacidade 

violada por que a lei não a mencionou? Ressalto que o inciso X do art. 5.° da 

Constituição menciona expressamente o direito de indenização pela violação da 

privacidade, logo, não pode a lei (CLT) infraconstitucional limitar sua aplicação. 

Defendo, por isso, a não taxatividade dos bens imateriais, seja para a pessoa física, 

seja para a jurídica. No entanto, a matéria é nova e muitos defenderão a posição 

oposta. 

 Parece-nos ser a posição mais acertada acerca do tema, visto que um rol taxativo tende 

a engessar a busca por direitos, que pode se mostrar muito mais ampla e complexa nas situações 

fáticas diárias experimentadas pelos trabalhadores. 

 Se não bastasse, o art. 223-G não permite a acumulação de indenizações. Sendo assim, 

se um trabalhador sofre queimaduras graves decorrentes de culpa do patrão, que geraria danos 

estéticos e morais, só poderia pedir indenização por um dos danos causados. O resultado prático 

disso é que quem sofre um dano com vários resultados vai ver sua busca por reparação ser 

insuficiente.  

Sobre o tema, Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 148) 

esclarecem que: 
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(...) o resultado atingido pela interpretação literalista será inevitavelmente absurdo, tal 

como: a) admitir que a ordem jurídica diferencie as afrontas morais em função da 

renda das pessoas envolvidas (art. 223-G, § 1º, I, lI, III e IV); b) admitir que a 

indenização devida por uma pessoa humana a uma empresa (e vice-versa) se mede 

pelos mesmos parâmetros monetários do cálculo de uma indenização devida por uma 

empresa (independentemente de ser líder mundial ou continental de mercado, ou não) 

a uma pessoa humana (art. 223-G, § 2º); c) admitir que a reincidência cometida por 

certa empresa (que é um ser coletivo, relembre-se) somente se computa se for 

perpetrada contra a mesma pessoa física (§ 3º do art. 223-G) 

Por fim, o §1º, incisos I a IV, do art. 223-G cria uma espécie de tabela referente aos 

danos. Entretanto, o art. 5º, V, da CF menciona a ideia de proporcionalidade. Sendo assim, o 

juiz, diante do caso concreto, deve levar em conta a razoabilidade e a proporcionalidade para 

mensurar o valor correspondente ao dano, ao invés de seguir cegamente uma tabela 

preestabelecida. Os valores contidos nos incisos do §1º do art. 223-G devem ter o condão apenas 

de guiar o magistrado, não servindo como norma de observância obrigatória. 

2.4 - Das Normas Especiais De Tutela Do Trabalho – Título III 

 

 As mudanças ocorridas nesse título, que trata das normas especiais de tutela do trabalho, 

se restringiram no Capítulo III, concernente às regras de proteção à mulher e ao seu trabalho. 

Ao todo, quatro dispositivos foram modificados. 

 A primeira mudança teve efeito apenas formal. O parágrafo único do art. 372 da CLT 

foi revogado expressamente, mas ele já não encontrava utilidade prática e era contrário às 

normas da Constituição Federal. O texto normativo revogado é o seguinte: “Não é regido pelos 

dispositivos a que se refere este artigo o trabalho nas oficinas em que sirvam exclusivamente 

pessoas da família da mulher e esteja esta sob a direção do esposo, do pai, da mãe, do tutor ou 

do filho” 

 A ideia de igualdade entre homens e mulheres é expressa na Constituição Federal (art. 

5º, caput e art. 5º, inciso I). Ou seja, o parágrafo único do art. 372 da CLT já não havia sido 

recepcionado pela constituição cidadã. A revogação não terá efeitos práticos dentro do 

ordenamento jurídico. 

 Outro artigo revogado foi o art. 384 da CLT. O referido artigo conferia às mulheres o 

direito de 15 minutos de descanso antes de prestarem horas extras. A supressão de direitos das 

mulheres é contrária à Constituição Federal, pois esta prevê, além da proibição de tratamento 

diferenciado entre homens e mulheres, a agregação de vantagens adicionais específicas, no que 

tange as razões biológicas e sociológicas da mulher. 
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 O art. 394-A sofreu diversas alterações. Em sua redação antiga, a empregada gestante 

ou lactante, enquanto durasse esse estado, não poderia trabalhar em locais insalubres. O novo 

inciso I afasta de forma automática somente a gestante de ambientes com insalubridade em grau 

máximo. O afastamento nos graus mínimo e médio, para a gestante, depende de atestado 

médico. Por outro lado, a lactante está autorizada a laborar independentemente do nível de 

insalubridade, necessitando de atestado médico para ser afastada. 

 Caso o trabalho seja prejudicial, a empregada deve ser movida para uma função salubre. 

Quando isso não for possível a empregada terá direito ao salário-maternidade, com a devida 

suspensão do contrato de trabalho. Além disso, a gestante ou lactante afastada da função 

insalubre para uma salubre continua tendo direito ao adicional de insalubridade. A lei autoriza 

ao empregador compensar, nessa hipótese, o valor com a Previdência, conforme art. 394-A, §2º 

da CLT. 

 Por fim, foi inserido novo parágrafo ao art. 396, prevendo que o horário de amamentação 

deve ser definido em acordo individual entre a mulher e o empregador. 

 A primeira e a quarta mudança nesse capítulo não tem muito efeito prático, já que o art. 

372, parágrafo único não havia sido recepcionado pela Constituição de 1988 e o novo parágrafo 

segundo do art. 396 apenas explicitou o que já era uma prática efetiva durante a relação de 

emprego. 

 A precarização se deu nas mudanças dos arts. 384 e 394-A, que suprimiu direito da 

mulher a um repouso e autorizou a possibilidade de mulheres grávidas ou lactantes, que 

claramente são pessoas que merecem atenção especial, trabalharem em ambientes insalubres. 

O art. 189 da CLT define trabalho insalubre como as atividades ou operações que, por sua 

natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à 

saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente 

e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

 Para Alice Monteiro de Barros (2016, p. 695) 

É muito criticada a solução adotada no Brasil de compensar com remuneração 

adicional (monetização do risco) o trabalho em condições insalubres, perigosas ou 

penosas. Afirma-se que o procedimento implica venda de saúde do trabalhador e 

sugere-se a redução da jornada com maior período de descanso 
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 Sebastião Geraldo de Oliveira (2001, p. 112-113) afirma que vários países, entre os quais 

Argentina e o Paraguai, limitaram a jornada de trabalho em condições insalubres em seis horas 

e o módulo semanal em 36 horas, o mesmo ocorrendo na Hungria, que ainda concede férias 

extraordinárias aos que trabalham em subterrâneos ou estejam expostos a radiações ionizantes. 

Pelo todo exposto, pode-se inferir que a possibilidade de mulheres grávidas e lactantes 

trabalharem em ambientes insalubres é totalmente equivocada, visto que os prejuízos a saúde 

não se restringem somente a mulher, mas podem afetar também seus filhos. 

2.5 - Do Contrato Individual Do Trabalho – Título IV 

 

 Este título abriga as regras sobre o contrato individual de trabalho. Vários preceitos 

normativos foram inseridos com a Reforma. 

 A primeira novidade se deu com o art. 442-B, que trata dos autônomos. Autônomo pode 

ser entendido como a pessoa física que trabalha por sua conta e risco. 

A redação do artigo afirma que um autônomo pode prestar serviços com exclusividade 

e de forma contínua, sem que ostente a qualidade de empregado. 

 O conceito de empregado encontra-se no art. 3.º, caput, da CLT, no sentido de que: 

“Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 

empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 

 Portanto, a situação fática deve preponderar sobre o escrito, conforme o princípio da 

primazia da realidade. Mesmo que seja firmado contrato de prestação de serviço autônomo, 

mas envolto nos elementos fáticos-jurídicos da relação de emprego (subordinação, 

habitualidade, onerosidade, pessoalidade e prestação por pessoa física), a situação de 

empregado deve ser reconhecido, com a devia garantia de todos os direitos cabíveis. A ideia de 

afastar a relação empregatícia mediante mudança legislativa possui claro intuito precarizante. 

 Outro instituto trazido pela Reforma Trabalhista foi o contrato de trabalho intermitente. 

Segundo o §3º do art. 443 da CLT, trabalho intermitente é aquele em que a prestação de serviços 

com subordinação não é contínua, existindo períodos de serviço e períodos de inatividade, 

sendo vedada essa modalidade para o aeronauta, que possui legislação própria. 

 O contrato de trabalho intermitente deve sempre ser escrito; caso seja acordado 

verbalmente não possui valor e será considerado como um contrato convencional. A 
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comunicação de serviço deve ser feita com pelo menos 3 dias de antecedência, tendo o 

trabalhador 1 dia para aceitar; a recusa não importa em fim da subordinação. Caso qualquer 

uma das partes descumpra o acordado, ela deverá pagar uma multa no valor de 50% sobre o 

valor do serviço. 

 O problema desse instituto é a incerteza gerada para o empregado. Ele pode passar 6 

meses sem ter nenhum trabalho, e, consequentemente, sem receber salário. Maurício Godinho 

Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 156) são precisos ao afirmar que: 

(...) não há dúvida de que a nova fórmula jurídica poderá ter um efeito avassalador 

quanto ao rebaixamento do valor trabalho na economia e sociedade brasileiras. É que 

ostentando essa fórmula uma amplitude bastante extensa (vide a generalidade da regra 

constante do § 3º do art. 443 da CLT), ela tenderá a instigar os bons empregadores a 

precarizarem a sua estratégia de contratação trabalhista tão logo os concorrentes 

iniciarem esse tipo de prática. Afinal, como a Sociologia e a Medicina explicam, as 

más práticas se deflagram e se generalizam epidemicamente, ao passo que as boas 

práticas levam longo tempo de maturação, aculturação, insistência e educação para 

prevalecerem. 

 A precarização é tão clara que o pagamento é efetuado logo após o término do trabalho. 

Não existe um lapso temporal definido, com o salário mensal convencionado. O trabalhador 

atrelado a esse tipo de contrato viverá sempre na angústia de não saber quando será convocado 

para trabalhar. 

 Outra inserção da Reforma Trabalhista foi o parágrafo único do art. 444 da CLT, que 

estabelece que o trabalhador que possua diploma de nível superior e receba salário maior ou 

igual a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social pode 

negociar livremente, com prevalência sobre a lei, sobre os 15 incisos do art. 611-A.   

A livre negociação tem como ideia basilar a concepção de que um empregado formado 

em faculdade e que receba um salário bom tem a mesma força dentro da relação trabalhista que 

o empregador. 

Existem dois problemas na novidade trazida pela Reforma Trabalhista: apesar de possuir 

um nível maior de instrução e recebendo um ótimo salário para os padrões médios brasileiros, 

não há de que se falar em paridade de armas na negociação trabalhista. Mesmo diante dessa 

situação o empregador possui muito mais meios de fazer valer a sua vontade dentro de uma 

livre negociação. O outro problema é que o espectro dos incisos do art. 611-A é tão amplo que 

pode praticamente afastar a aplicabilidade do Direito do Trabalho nessa situação. Somando 

essas duas nuances, o empregado pode ser submetido à vontade do empregador e não ter meios 

hábeis de se defender. 
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 Sobre a sucessão de empresário, o novo art. 448-A da CLT veio complementar os arts. 

10 e 448, também da CLT, dispondo que o sucessor responde também pelas obrigações 

trabalhistas contraídas pelo sucedido. O sucedido somente responderá solidariamente no caso 

de fraude na transferência. Esse novo artigo nada mais fez do que confirmar a tese 

jurisprudencial prevista na OJ 261 da SDI-1 do TST: 

OJ-SBDI-1 261. BANCOS. SUCESSÃO TRABALHISTA. Inserida em 27.09.02 

As obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados 

trabalhavam para o banco sucedido, são de responsabilidade do sucessor, uma vez que 

a este foram transferidos os ativos, as agências, os direitos e deveres contratuais, 

caracterizando típica sucessão trabalhista. 

 A Reforma Trabalhista também confirmou que é direito do empregador escolher os 

uniformes de trabalho, além de definir que a responsabilidade pela limpeza dos mesmos é dos 

empregados, salvo necessidade de limpeza especial, conforme art. 456-A. 

 A composição salarial sofreu diversas alterações. Várias parcelas, que claramente 

possuem natureza salarial, foram artificialmente listadas como não salariais. 

Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 740) define o salário como sendo toda contraprestação 

ou vantagem em pecúnia ou em utilidade devida e paga diretamente pelo empregador ao 

empregado, em virtude do contrato de trabalho. É o pagamento direto feito pelo empregador ao 

empregado pelos serviços prestados, pelo tempo à disposição ou quando a lei assim determinar. 

O objetivo dessa mudança é diminuir o “preço” de um trabalhador para a empresa. 

Segundo Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 165): 

Com esse intento, o novo diploma legal provoca, ao mesmo tempo, a diminuição dos 

ganhos trabalhistas e previdenciários do empregado, além de rebaixar, 

significativamente, a arrecadação da Seguridade Social no País, incrementando, 

inapelavelmente, o déficit público do Estado Brasileiro. 

 O §2º do art. 457 da CLT excluiu a ajuda de custo, auxílio-alimentação, diárias para 

viagem, prêmios e abonos das parcelas integrantes do salário. 

Prêmios e abonos possuem natureza contraprestativa, são pagas por força do contrato 

de trabalho. Sendo assim, possuem natureza salarial. 

A ajuda de custo, que tem o intuito de ressarcir o empregado em virtude de transferência, 

sempre foi entendida como uma indenização, portanto não houve novidade. 

O auxílio-alimentação estava vinculado à negociação coletiva ou se a empresa tinha 

aderido ao PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador) para não ter natureza salarial. Em 
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todas as outras situações possuía essa natureza. Agora, deixa de ser considerado salário em 

todas as situações, somente sendo vedado o seu pagamento em dinheiro. Essa mudança é 

aplicável aos contratos em curso, afastando a aplicabilidade da OJ 413 da SDI-1 do TST: 

OJ-SBDI-1 413. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA 

JURÍDICA. NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. (DEJT divulgado em 14, 

15 e 16.02.2012) 

A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio-

alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do 

Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, 

para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das 

Súmulas nos 51, I, e 241 do TST. 

 Por fim, a nova lei excluiu a natureza salarial de todas diárias de viagem, 

independentemente do valor. Essa mudança é contrária à súmula 101 do TST: 

Súmula nº 101 do TST - DIÁRIAS DE VIAGEM. SALÁRIO. (Incorporada a 

Orientação Jurisprudencial n.0 292 da 501-1) - Res. 129/2005 - DJ 20.04.2005 

Integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as diárias de 

viagem que excedam a 50% (cinquenta por cento) do salário do empregado, enquanto 

perdurarem as viagens. (Primeira parte - ex-Súmula n.0 101 - RA 65/1980, DJ 

18.06.1980; segunda parte - ex-OJ n.0 292 - Inserida em 11.08.2003) 

 Apesar da lei dispor que a concessão fraudulenta dessas parcelas implicará na 

composição da mesma no salário, essas novas mudanças abrem brecha para que o empregador 

camufle parte do salário do trabalhador sob o título de ser uma parcela não salarial, com o 

intuito de não ter que pagar os seus reflexos legais. 

 No que tange a equiparação salarial, regida pelo art. 461 da CLT, várias modificações 

foram introduzidas. Esse instituto recebeu um tratamento especial do Tribunal Superior do 

Trabalho, possuindo longa súmula para reger o tema. 

Súmula nº 6 do TST -  EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT (redação do 

item VI alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 09.06.201 5) - Res. 

198/2015 – DEJT divulgado em 11, 12 e 15.06.2015 

I - Para os fins previstos no § 2° do art. 461 da CLT, só é válido o quadro de pessoal 

organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-

se, apenas, dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da 

administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da 

autoridade competente. (ex-Súmula n° 06 – alterada pela Res. 104/2000, DJ 

20.12.2000). 

II - Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se o tempo 

de serviço na função e não no emprego. (ex-Súmula n° 135 - RA 102/1982, DJ 

11.10.1982 e DJ 15.10.1 982). 

III - A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a 

mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm, 

ou não, a mesma denominação. (ex-OJ da SBDl-1 n° 328 - DJ 09.12.2003). 
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IV - É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação salarial, 

reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde que o pedido se 

relacione com situação pretérita. (ex-Súmula n° 22 – RA 57/1970, OO-GB 

27.11.1970). 

V - A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora exercida a 

função em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do 

paradigma e do reclamante. (ex-Súmula nº 111 - RA 102/1980, DJ 25.09.1980). 

VI - Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que 

o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o paradigma, 

exceto: a) se decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela 

jurisprudência de Corte Superior; b) na hipótese de equiparação salarial em cadeia, 

suscitada em defesa, se o empregador produzir prova do alegado fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em relação ao paradigma 

remoto, considerada irrelevante, para esse efeito, a existência de diferença de tempo 

de serviço na função superior a dois anos entre o reclamante e os empregados 

paradigmas componentes da cadeia equiparatória à exceção do paradigma imediato. 

VII - Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, é possível a equiparação 

salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja 

aferição terá critérios objetivos. (ex-OJ da SBDl-1 n° 298 - DJ 11.08.2003). 

VIII - É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

da equiparação salarial. (ex-Súmula nº 68 - RA 9/1977, DJ 11.02.1977). 

IX - Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as diferenças 

salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos que precedeu o ajuizamento. (ex-

Súmula n° 274 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003). 

X - O conceito de "mesma localidade" de que trata o art. 461 da CLT refere-se, em 

princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos que, comprovadamente, 

pertençam à mesma região metropolitana. (ex-OJ da SBDl-1 n° 252 - inserida em 

13.03.2002). 

 A primeira alteração se deu logo no caput, com a exigência de que o paradigma e o 

requisitante trabalhem no mesmo estabelecimento, ao invés de mesma localidade como era 

previsto anteriormente. Essa mudança visa restringir o uso de paradigmas, prejudicando 

trabalhadores que possam estar na mesma situação fática, mas recebendo salário inferior. O 

item X da Súmula nº 6 do TST estendia o conceito de mesma localidade para o âmbito 

municipal, dando mais direitos ao trabalhador. 

 Além disso, houve a inclusão de novo critério temporal no §1º. Agora é necessário que, 

além da diferença não superior a dois anos na função, haja uma diferença não superior a quatro 

anos de tempo de serviço para o mesmo empregador. Esse novo critério é contrário ao item II 

da súmula supracitada, que expressamente afasta a contagem de tempo de serviço para efeitos 

de equiparação salarial. 

 Os quadros de carreira perderam a necessidade de serem homologados perante o 

Ministério do Trabalho, indo contra o entendimento do item I da súmula anteriormente 

mencionada. Além disso, não há mais a necessidade da alternância entre promoções por 
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antiguidade e merecimento, podendo o quadro de carreiras prever somente uma modalidade se 

assim desejar. 

 O entendimento do item IV da Súmula nº 6 do TST foi incorporado no §5º do art. 461 

da CLT. Entretanto, foi excluída a possibilidade de equiparação salarial em cadeia, com 

paradigma remoto, mesmo que a diferença salarial tenha sido obtida por meio de decisão 

judicial. 

 A última modificação se deu por meio da inclusão do §6º, que prevê multa de 50% do 

limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social no caso de discriminação 

por motivo de sexo ou etnia. Apesar de parecer algo positivo, essa mudança poderia ser mais 

ampla. Por se tratar de penalidade, alguns entenderão que o rol é taxativo. Sendo assim, 

deveriam ter sido incluídas outras modalidades de discriminação, como por exemplo a por 

idade. 

 Outro instituto alterado pela Reforma foi o da incorporação no salário da gratificação. 

Anteriormente, a Súmula nº 372, I do TST garantia a incorporação caso a função fosse exercida 

por 10 ou mais anos: 

Súmula nº 372 do TST - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU 

REDUÇÃO. LIMITES. (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 45 e 303 da 

SOi-1) - Res. 129/2005 - DJ 20.04.2005 

I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, se o 

empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a 

gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. (ex-OJ n.0 45 - 

Inserida em 25.11.1996) 

II - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o 

empregador reduzir o valor da gratificação. (ex-OJ n.0 303 - DJ 11.08.2003) 

 Entretanto, o §2º do art. 468, novidade trazida pela Reforma exclui a incorporação 

salarial, independentemente do tempo de serviço. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves 

Delgado (2017, p. 175) são incisivos ao afirmarem que: 

O novo § 2º do art. 468 da CLT, inserido pela Lei n. 13.467/2017, fixa regra antitética 

ao sedimentado no Direito do Trabalho do País, vedando a respectiva incorporação 

salarial. Com esse preceito, fica reiterado o caráter anti-humanista e antissocial da Lei 

da Reforma Trabalhista, dirigida, essencialmente, à redução de custos trabalhistas e 

previdenciários em favor da empresa empregadora. 

 O prazo de dez anos para incorporação era coerente. Não é justo suprimir o salário do 

trabalhador depois de tanto tempo, pois ele já vai ter adequado sua vida ao padrão condizente a 

gratificação de função. 
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 As mudanças ocorridas no art. 477 da CLT afetaram o procedimento rescisório. Na 

redação antiga do artigo, a demissão de empregado que contasse com pelo um ano de serviço 

somente seria válida se tivesse ciência do Sindicato ou do Ministério do Trabalho. 

 A nova regra afasta a assistência sindical, igualando os trabalhadores urbanos e rurais 

aos domésticos, enfraquecendo a relação entre Sindicato e Trabalhador. Entretanto, alguns 

autores, como Vólia Bomfim Cassar e Leonardo Dias Borges (2017, p. 59), entendem que essa 

desburocratização é positiva, pois essa facilidade de levantamento do FGTS e do seguro-

desemprego já vinha sendo aproveitada pelo domésticos. 

 Ainda na ideia de enfraquecimento sindical, o novo art. 477-A da CLT prevê que as 

dispensas imotivadas, sejam elas individuais, plúrimas (que envolvem grupos pequenos de 

trabalhadores) ou coletivas (grupos massivos de trabalhadores), não necessitam de autorização 

sindical, nem de acordo coletivo ou convenção coletiva. O resultado desse artigo é avassalador, 

com a demissão em massa de professores da Estácio, que desempregou cerca de mil professores. 

 Os planos de demissão voluntária ou incentivada foram tratados no art. 477-B da CLT. 

Esse instituto já possuía ampla utilização prática, mas ainda não era devidamente regulado na 

CLT. De acordo com a nova norma, caso o PDV seja feito por meio de negociação em acordo 

coletivo ou convenção coletiva, poderá constar a plena, irrevogável e ampla quitação de todos 

os direitos decorrentes do contrato de trabalho. Entretanto, é importante ressaltar que caso o 

PDV seja feito sem a negociação coletiva trabalhista, deve-se aplicar a OJ 270 da SDI-1 do 

TST: 

OJ-SBDI-1 270. PROGRAMA DE INCENTIVO A DEMISSÃO VOLUNTARIA. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PARCELAS ORIUNDAS DO EXTINTO 

CONTRATO DE TRABALHO. EFEITOS. Inserida em 27.09.02. 

A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho ante a adesão 

do empregado a plano de demissão voluntária implica quitação exclusivamente das 

parcelas e valores constantes do recibo. 

Também foi inserida nova modalidade de justa causa ao art. 482 da CLT. Segundo a 

nova alínea m, a perda da habilitação ou requisitos legais para o exercício de profissão, desde 

que motivados por conduta dolosa do empregado, configuram a justa causa para a rescisão do 

contrato de trabalho. 

Medida acertada, pois algumas profissões necessitam da habilitação para seu regular 

exercício, como por exemplo médicos e advogados. Cumpre ressaltar que exercer profissão sem 

a respectiva habilitação é contravenção penal, segundo o art. 47 da Lei de Contravenções Penais 
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(Lei 3.688/41). Ademais, a justa causa só pode ser configurada mediante conduta dolosa do 

empregado que importe em perda da habilitação, o que parece bem razoável. 

O art. 484-A trouxe nova modalidade de extinção do contrato de trabalho, o distrato. 

Gustavo Filipe Barbosa Garcia (2017, p. 370) define distrato como: 

A resilição bilateral do contrato de trabalho (distrato) é o acordo de vontades entre as 

partes da relação jurídica de emprego, para pôr fim a este negócio jurídico. Pode-se 

imaginar a hipótese de um acordo judicial, ou mesmo extrajudicial, entre empregado 

e empregador, estabelecendo a cessação do vínculo de emprego. O termo “distrato” é 

previsto no art. 472 do Código Civil de 2002. 

Acontece que, como explicitado anteriormente, esse instituto vai de encontro com o 

princípio da irrenunciabilidade de direitos. O distrato prevê que o aviso prévio, caso indenizado, 

e a multa sobre o saldo do FGTS são devidas pela metade. Esse novo artigo é totalmente 

contrário à estrutura princiopiológica do Direito do Trabalho, pois importa em renúncia de 

direitos do trabalhador, que, além de perder o emprego, receberá metade de parte das verbas a 

que teria direito. Além disso, impede que o trabalhador receba o seguro-desemprego. 

O art. 507-A da CLT prevê a possibilidade de cláusula de arbitragem nos contratos dos 

trabalhadores que recebam salário superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do 

Regime Geral da Previdência Social. Diferentemente do art. 444, não há exigência de diploma 

de nível superior. 

O problema com esse artigo é que a lei que rege a arbitragem, Lei 9.307/96, permite sua 

aplicação somente em direitos patrimoniais disponíveis. Como se sabe, os direitos trabalhistas 

previstos em lei são irrenunciáveis e intransacionáveis, conforme princípio da 

irrenunciabilidade de direitos, ou seja, são direitos indisponíveis. 

Segundo Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 64): 

(...) a liberdade na autonomia da vontade do contratante é o fio condutor de todo o 

ajuste, inclusive o de arbitragem. Entretanto, essa liberdade é duvidosa na relação de 

emprego, em face da constante vulnerabilidade do trabalhador, mesmo que este 

perceba mais que o teto fixado no artigo. Permitir que o empregado que percebe mais 

que o teto possa ajustar com o empregador a cláusula compromissória, na admissão 

ou durante o contrato, é fechar os olhos para o medo do desemprego que qualquer 

trabalhador tem, inclusive os altos empregados, que facilmente se submeterão às 

cláusulas impostas pelo patrão como mero contrato de adesão. 

 Ademais, ao afastar a apreciação do judiciário, o novo artigo faz com que eventuais 

abusos cometidos contra os trabalhadores sejam perpetrados no tempo, sem chance de revisão. 

O que resta ao trabalhador é esperar que a garantia constitucional expressa no art. 5º, XXXV 
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da Constituição Federal, a inafastabilidade de apreciação de lesão ou ameaça pelo poder 

judiciário, seja respeitada. 

 A Reforma Trabalhista, no art. 507-B, criou a possibilidade de se firmar termo de 

quitação anual perante o sindicato. O ideal da criação desse dispositivo é bastante duvidoso, 

pois os recibos salariais assinados ou os comprovantes de depósitos já eram meios hábeis de 

comprovação da quitação dos créditos trabalhistas. 

Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 65) é enfática ao afirmar que a intenção foi a de obter a 

eficácia liberatória geral do que não foi pago, gerando o enriquecimento ilícito. 

O empregado é figura hipossuficiente, estando submetido às ordens do patrão. É 

razoável supor que a liberdade da vontade dele esteja comprometida por conta dessa relação. 

Sendo assim, cabe ao sindicato fiscalizar, no caso concreto, se as parcelas realmente foram 

pagas ou se está diante de um caso de fraude. 

2.6 – Da Representação dos Empregados – Título IV-A 

 

 O novo título da CLT trata da Comissão de Representação dos Empregados. A ideia do 

título é criar um meio de resolução de conflitos entre empregados e empregadores. Há previsão 

constitucional2 de instituto semelhante, mas a Reforma Trabalhista buscou aumentar o número 

de representantes conforme o tamanho da empresa. 

 O art. 510-A prevê a eleição de comissão de empregados. Para empresas com mais de 

200 e até 3000 empregados, a comissão terá três membros; mais de 3000 até 5000, cinco 

membros; mais de 5000, sete membros. No caso de os empregados estarem diluídos em vários 

estados é assegurada uma eleição por estado, mas mesmas formas previstas no §1º do referido 

artigo. 

Importante ressaltar que os trabalhadores terceirizados entram no cálculo do número de 

membros da comissão de empregados. Sendo assim, uma empresa que tenha 2500 trabalhadores 

tradicionais e 600 trabalhadores terceirizados contará com uma comissão formada por cinco 

membros. 

                                                 
2 Art. 11, Constituição Federal - Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um 

representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. 
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 A norma constitucional supracitada garante a eleição de um representante, no passo que 

o art. 510-A prevê vários. Sua aplicação não há de ser inconstitucional, visto que o princípio da 

norma mais favorável autoriza o uso da legislação mais benéfica ao trabalhador, 

independentemente de hierarquia formal. 

 O §2º do art. 510-C prevê quem pode concorrer ao cargo na comissão, excluindo aqueles 

com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em 

período de aviso prévio, ainda que indenizado. Essa exclusão se faz necessária, pois a comissão 

tem um viés de se prolongar no tempo, sendo desarrazoado que seja composto por um emprego 

que esteja prestes a sair da empresa. Apesar de não poderem se candidatar, o direito ao voto 

permanece intacto. 

´ É vedada a interferência da empresa e do sindicato no processo eleitoral de formação da 

comissão. 

 Os membros eleitos gozam de garantia provisória de emprego desde o registro da 

candidatura até um ano após o término do mandato. A demissão só pode se dar diante de motivo 

disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. 

 Apesar de aumentar os meios de diálogo entre os trabalhadores e a empresa, a nova 

norma apresenta falhas. O dirigente sindical possui uma gama maior de direitos, como por 

exemplo a possibilidade de demissão só se dar diante de falta grave devidamente comprovada 

mediante Inquérito para Apuração de Falta Grave 

Súmula nº 379 do TST - DIRIGENTE SINDICAL. DESPEDIDA. FALTA GRAVE. 

INQUÉRITO JUDICIAL. NECESSIDADE (conversão da Orientação Jurisprudencial 

nº 114 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a 

apuração em inquérito judicial, inteligência dos arts. 494 e 543, §3º, da CLT. (ex-OJ 

nº 114 da SBDI-1 - inserida em 20.11.1997) 

Ademais, a negociação coletiva é de competência exclusiva do sindicato; a comissão 

não pode fazer qualquer medida de flexibilização nos contratos. 

A criação da comissão de empregados pode ser positiva, caso seu trabalho seja conjunto 

com o sindicato. O problema é se os dois entrarem o conflito, que acabará por afastar 

trabalhador e sindicato, fortalecendo ainda mais as empresas. 
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2.7 – Da Organização Sindical – Título V 

 

 A mudança ocorrida no título V da CLT foi um golpe fortíssimo contra o sindicalismo. 

A antiga contribuição sindical obrigatória foi transformada em opcional, necessitando de prévia 

e expressa autorização dos trabalhadores, conforme nova redação do art. 545 da CLT. Há 

divergência sobre a qualidade dessa mudança. 

 Vólia Cassar Bomfim (2017 p. 71) entende que 

O Brasil ainda não adotou a ampla liberdade sindical e, nesse sentido, a Lei 

13.467/2017 representa grande avanço, pois retira a compulsoriedade da contribuição 

anual sindical. A contribuição anual que antes era obrigatória agora é facultativa. Nem 

a norma coletiva poderá tornar qualquer contribuição sindical compulsória, na forma 

do inciso XXVI do art. 611-B da CLT. 

 Por outro lado, Mauricio Godinho Delgado (2017, p. 243) diz que: 

É que, pelo sistema constitucional trabalhista do Brasil, a negociação coletiva sindical 

favorece todos os trabalhadores integrantes da correspondente base sindical, 

independentemente de serem (ou não) filiados ao respectivo sindicato profissional. 

Dessa maneira, torna-se proporcional, equânime e justo (além de manifestamente 

legal: texto expresso do art. 513, "e", da CLT) que esses trabalhadores também 

contribuam para a dinâmica da negociação coletiva trabalhista, mediante a cota de 

solidariedade estabelecida no instrumento coletivo negociado. 

 É inegável que alguns sindicatos não conseguirão se manter sem a contribuição 

obrigatória, o que resultará no encerramento de suas atividades. Como bem explicitado por 

Mauricio Godinho Delgado, as negociações sindicais beneficiam toda a categoria, e não só os 

filiados. Sendo assim, o desmanche dos sindicatos, por meio do corte de verbas, se mostra 

nocivo ao trabalhador, que terá sua situação de hipossuficiência agravada. 

2.7 – Convenções Coletivas de Trabalho – Título VI 

 

Outra mudança significativa se deu no título VI da CLT, com a inserção dos arts. 611-A 

e 611-B, parágrafo único. Como exposto anteriormente, o art. 611-A possui 15 incisos que 

compõe um rol de assuntos que podem ser objeto de negociação coletiva com prevalência sobre 

a lei. Ou seja, trata-se de flexibilização que visa reduzir direitos, pois a ampliação nunca foi 

vedada. Além disso, o parágrafo único do art. 611-B define que a duração do trabalho e os 

intervalos não são consideradas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Essa 

desconsideração tem o condão de permitir que a negociação coletiva verse sobre esses temas. 

 Segundo Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 76) 
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O texto afirma que a enumeração desses direitos nos incisos do artigo é meramente 

exemplificativa. A prevalência do negociado sobre o legislado enfraquece o princípio 

da indisponibilidade dos direitos legais trabalhistas, assim como derruba o princípio 

da prevalência da norma mais favorável. Torna os direitos trabalhistas menos públicos 

e mais privados, transformando a maioria dos direitos contidos na CLT, que não se 

encontram na Constituição, em direitos disponíveis.  

 O inciso I trata da jornada de trabalho. Por não considerar a jornada de trabalho como 

sendo uma questão de saúde, o legislador abriu brecha para que o acordo pudesse legitimar uma 

jornada superior à prevista no art. 59 da CLT, que autoriza duas horas extras máximas por dia. 

Ademais, esse novo inciso fere o art. 7º, XXII da CRFB, já que uma jornada de trabalho 

demasiadamente prolongada pode afetar a saúde do trabalhador. 

 O banco de horas anual é a matéria do inciso II. Importante ressaltar que a Reforma 

Trabalhista manteve o §2º do art. 59 da CLT, que trata do tema, que também restringe à 10 horas 

o máximo de tempo que pode ser trabalhado no mesmo dia. Sendo assim, esperasse que o 

princípio da norma mais favorável seja respeitado, apesar de o caput do art. 611-A permitir que 

o acordado tenha prevalência sobre a lei. 

 A diminuição do intervalo intrajornada é permitida por meio do inciso III. A única 

ressalva feita é de que deve-se respeitar o limite de 30 minutos para jornadas superiores a 6 

horas. Na prática, tal redução só será justa caso exista refeitório na empresa e o empregado não 

esteja fazendo horas extras constantes. Caso tais situações não estejam presentes, o novo 

mínimo temporal de descanso não conseguirá suprir as necessidades, físicas e psíquicas, do 

trabalhador. 

 O Programa Seguro-Desemprego permite que a jornada do trabalhador seja reduzida e, 

consequentemente, o seu salário também seja reduzido de forma proporcional. O intuito desse 

programa é auxiliar a recuperação de empresas em crise. O inciso IV do referido artigo integra 

a adesão ao PSD ao sistema de prevalência do acordado, em detrimento da lei. 

 O inciso V, que dispõe sobre planos de cargos, salário e funções de confiança, abre 

perigoso precedente, pois um empregado enquadrado como detentor de função de confiança 

fica excluído das normas de duração do trabalho, não fazendo jus à hora extra, adicional 

noturno, etc. Como o caput do art. 611-A prevê que o acordado tem prevalência sobre a lei, não 

poderá o judiciário desqualificar a função de confiança. 

 As vantagens previstas em regimentos internos da empresas podem ser revogadas por 

meio do inciso VI. Essa mudança pode alterar contratos em vigência, indo contra o princípio 

da inalterabilidade contratual in pejus e a Súmula nº 51 do TST. 
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Súmula nº 51 do TST - NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO 

PELO NOVO REGULAMENTO. ART. 468 DA CLT (incorporada a Orientação 

Jurisprudencial nº 163 da SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I - As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas 

anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração 

do regulamento. (ex-Súmula nº 51 - RA 41/1973, DJ 14.06.1973) 

II - Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado 

por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do sistema do outro. (ex-OJ nº 

163 da SBDI-1  - inserida em 26.03.1999) 

 A negociação coletiva também pode alterar as condições do representante dos 

trabalhadores no local de trabalho, conforme inciso VII. Essa alteração pode ser positiva, como 

por exemplo através da ampliação do número de membros, ou negativa, como por exemplo 

alterar o procedimento eleitoral ou suprimir vantagens dos eleitos. 

 Os teletrabalhadores, trabalhadores intermitentes e o regime de sobreaviso são tratados 

no inciso VIII. O preenchimento de lacunas pode ser algo positivo para o trabalhador, mas a 

realidade fática pode se mostrar diferente. Os trabalhadores mencionados no inciso VIII podem 

ter seus direitos reduzidos do que já foram. 

 Por sua vez, o inciso IX trata da remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas 

percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. Há divergência 

jurisprudencial sobre os efeitos dessa permissão de negociação. 

 Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 262/263) entendem que 

Observe-se que não se fala, neste inciso IX do art. 611-A da CLT na descaracterização 

da natureza remuneratória (e, até mesmo, salarial se for o caso) dessas verbas ali 

mencionadas. A par disso, não há registro de mudança, nesse aspecto, da Lei da 

Organização e do Plano de Custeio da Seguridade Social (n. 8.212/1991), requisito 

essencial para tal descaracterização, esclareça-se, uma vez que ocorreria manifesto 

prejuízo aos cofres públicos, especialmente da Seguridade Social, caso a negociação 

coletiva tentasse efetivar semelhante descaracterização. A propósito, a 

descaracterização salarial das verbas de "prêmios" e de "abonos", realizada pelos 

novos §§ 2º e 4º do art. 457 da CLT (uma das mudanças mais graves feitas pela Lei 

da Reforma Trabalhista, diga-se de passagem), foi acompanhada da correspondente 

modificação do texto expresso da Lei n. 8.212/1 991, de maneira a conferir efetividade 

a semelhante supressão de fontes de custeio da Seguridade Social no País. Nesse 

quadro, considera-se que não há qualquer permissão legal para a negociação coletiva 

trabalhista suprimir a natureza remuneratória (ou salarial, se for este o caso) das 

parcelas mencionadas no inciso IX do art. 611-A da CLT. 

 Por outro lado, Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 79) entende que: 

A finalidade do inciso IX foi retirar a natureza salarial dos sobressalários ou parcelas 

pagas com base na produtividade ou no desemprenho individual do empregado, além 

de permitir a supressão da integração das gorjetas ao salário, revogando parcialmente 

o art. 457 da CLT. Poderá a norma coletiva aumentar o percentual de desconto previsto 

nos novos incisos I e II do §6º do art. 457 da CLT? Prevalecerá o limite da lei ou o 
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estabelecido na norma coletiva? Entendemos que a liberdade coletiva não está 

limitada pela lei 

 Como demonstrado, o assunto não é pacífico. Deve-se ter cautela na aplicação do 

mencionado inciso, sob pena de deteriorar as relações trabalhistas. 

 O inciso X, que trata da modalidade de registro de jornada de trabalho, não apresentou 

grande novidade, já que a escolha do meio de registro sempre foi ampla, podendo ser manual, 

digital ou eletrônica por exemplo. Entretanto, a autorização de negociação deve ser utilizada de 

forma sensata para que meios inidôneos, como controles de ponto rasurados, não sejam 

legitimados. 

 Apesar de parecer que o inciso XI tem o intuito somente de permitir que feriados sejam 

emendados, a realidade é outra. Sua real intenção é de permitir que os estabelecimentos 

funcionem em feriados, evitando o pagamento em dobro ao funcionário, que será 

“compensado” com uma folga simples em outro dia. 

 A insalubridade é tratada nos incisos XII e XIII. Autorizar a negociação coletiva sobre 

esse tema beira ao absurdo. O enquadramento do grau de insalubridade, e a possibilidade de 

trabalhar nesse meio, são assuntos estritamente técnicos. Ademais, o art. 611-B introduziu rol 

de matérias que não estão sujeitas a negociação coletiva, proibindo expressamente, no inciso 

XVII, a negociação sobre normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou 

em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Sendo assim, a autorização de 

flexibilização da insalubridade mostra-se uma medida contrária à higidez física e mental do 

trabalhador.  

 Quanto aos prêmios e participações no lucro, os incisos XIV e XV apontam para a 

permissão de negociação coletiva. Cumpre ressaltar que a Reforma Trabalhista retirou o caráter 

salarial dos prêmios, através da alteração do art. 457, §§ 2º e 4º da CLT. Sendo assim, não 

existem limites pré-definidos para a negociação. 

 O §2º do art. 611-A é contrário a toda ideia de negócio jurídico. As negociações que não 

possuam cláusula compensatória nos instrumentos coletivos deveriam ser consideradas 

viciadas, sendo tais cláusulas nulas de acordo com a Teoria Geral dos Contratos. 

 Por outro lado, o §3º do art. 611-A prevê uma certa proteção ao trabalhador que tiver 

seu salário ou jornada reduzidos, evitando a dispensa imotivada pelo prazo de vigência do 

negociado. 
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 Ademais, o §5º prevê a atuação como litisconsorte necessário em ação individual ou 

coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos, do sindicato que 

realizou o acordo ou convenção coletiva. O art. 114 do CPC trata do litisconsórcio necessário, 

e o classifica como sendo aquele em que a eficácia da sentença depender da citação de todos 

que devam ser litisconsortes, Ora, a presença do sindicato não é necessária para resolver litígios 

simples entre empregado e empregador. Sendo assim, o intuito desse dispositivo é claramente 

o de desestimular a propositura da ação. 

 Segundo Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 282) 

O sindicato passará a ter o ônus administrativo, jurídico e econômico-financeiro de 

intervir em praticamente todas as ações individuais existentes em sua base territorial 

e categoria profissional - inclusive o risco de ser condenado -, desde que exista pleito 

de anulação de cláusula(s) de ACT ou CCT por ele subscrito. Em contrapartida, o 

trabalhador passa a ter o ônus de litigar não apenas contra o seu empregador, porém 

igualmente contra o seu sindicato profissional. Conforme se percebe, essa regra 

jurídica (art. 611-A, § 5º, CLT), mesmo se considerada isoladamente - caso seja 

interpretada em sua literalidade pelos Tribunais do Trabalho -, criará encargos e riscos 

administrativos, jurídicos e econômico-financeiros enormes para o sindicalismo de 

trabalhadores do Brasil, praticamente inviabilizando a existência de inúmeros 

sindicatos profissionais do País. 

 O parágrafo único do art. 611-B, que dispõe que as regras sobre duração do trabalho e 

intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, é 

totalmente absurdo. Autorizar que a negociação coletiva reduza os intervalos ou aumente a 

jornada é um atentado contra a saúde do trabalhador. 

 No que tange o período de validade dos acordos e convenções coletivas, o art. 614, §3º 

prevê que terá validade máxima de 02 anos, sendo vedada a ultratividade. A ultratividade era 

um aspecto importante da negociação coletiva. Sem ela, o empregador pode simplesmente se 

quedar inerte e esperar o prazo, que não será superior a 02 anos, e ver todas as cláusulas 

perderem seus efeitos. 

 Ainda, a nova redação do art. 620 prevê que os acordos coletivos sempre prevalecerão 

em detrimento da convenção coletiva. Tal ponto já foi abordado no capítulo sobre princípios, 

mas é importante frisar que esse dispositivo é contrário ao princípio da prevalência da norma 

mais benéfica, que sempre foi uma das bases do direito do trabalho. 

 Por fim, o art. 634, §2º estabelece um modo de atualização das multas administrativas. 

Esse novo parágrafo está intimamente ligado ao art. 47 e 47-A, também trazidos pela reforma, 

que tratam das multas referentes ao descumprimento da legislação trabalhista. 
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2.8 – Da Justiça do Trabalho – Título VIII 

 

 O Título VIII da CLT trata da Justiça do Trabalho. A primeira mudança ocorreu no art. 

652, com a alteração do caput e a introdução da alínea “f”. A nova redação do caput tem o 

intuito de respeitar a EC 24/1999, fazendo uma adaptação formal. A referida emenda extinguiu 

a representação classista na Justiça do Trabalho, fazendo com que as Juntas de Conciliação e 

Julgamento desaparecessem. Assim, existe apenas uma atualização textual, passando de “Juntas 

de Conciliação e Julgamento” para “Varas do Trabalho”, sem maiores efeitos práticos. 

 Entretanto, a inserção da alínea “f” tem o condão de fixar a competência judicial da Vara 

do Trabalho para homologar acordos extrajudiciais. O processo de jurisdição voluntária, 

novidade trazida pela Reforma, será tratado em momento oportuno, dentro do Título X. No 

momento cumpre ressaltar que a ideia dos novos dispositivos é privilegiar os acordos 

extrajudiciais trabalhistas, em detrimento das ações judiciais trabalhistas. 

 Outro artigo alterado foi o art. 702, que teve sua alínea “f” modificada e incluídos dois 

novos parágrafos. A nova disposição da alínea “f” tornou mais trabalhosa a criação, alteração e 

supressão das súmulas e orientações jurisprudenciais, restringindo o papel uniformizador da 

jurisprudência trabalhista. Agora exige-se um quórum de 2/3 dos membros do Tribunal Pleno, 

sendo que anteriormente era necessária a maioria simples, para modificação/criação de 

súmulas. 

 Maurício Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 316) fazem uma 

observação pertinente sobre o tema: 

O quórum de uniformização jurisprudencial em todas as Cortes Superiores da 

República (STF; STJ; e, até então, o TST) corresponde à maioria absoluta dos 

membros de cada Corte. Apenas, recentemente, com as súmulas vinculantes do STF, 

é que foi exigido o elevadíssimo quórum de 2/3 (art. 1 03-A, CF, conforme EC n. 

45/2004). Para as demais súmulas, contudo, mesmo no STF, o quórum 

institucionalizado é o da maioria absoluta. O quórum da maioria absoluta também é o 

exigido para a declaração de inconstitucionalidade realizada pelos Tribunais do País 

(art. 97, CF). 

Como demonstrado, os tribunais superiores sempre trabalharam com maioria simples, 

menos em casos de extrema importância como são as súmulas vinculantes do STF. Sendo assim, 

a nova exigência de 2/3 no âmbito trabalhista se mostra desarrazoada e contraproducente, pois 

demonstra um tratamento desigual entre os tribunais. 
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Ademais, a nova regra deve ser lida em conjunto com o art. 8º, §2º da CLT, que, como 

exposto anteriormente, proíbe o Judiciário Trabalhista de criar ou restringir direito por meio de 

sua jurisprudência. 

Os novos parágrafos garantiram a publicidade e o direito de defesa dos interessados 

antes da criação dos precedentes jurisprudenciais obrigatórios. Entretanto, a quantidade de 

requisitos formais e procedimentais vão acabar prejudicando a uniformização da jurisprudência, 

A longo prazo isso pode acabar fazendo com que cada tribunal apresente uma visão distinta 

sobre o tema, vide a falta de uniformização. 

Além disso, a Reforma instituiu a necessidade de que matéria já tenha sido decidida de 

forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, dois terços das turmas em pelo menos dez 

sessões diferentes em cada uma delas. Ou seja, retirou-se da SDI e da SDC a possibilidade de 

influenciarem na criação de OJs. Essa mudança faz com que seja extremamente difícil que uma 

OJ seja confeccionada, visto a complexidade adotada pela legislação. 

2.9 – Do Processo Judiciário do Trabalho – Título X 

 

 Dentro do processo do trabalho, esse foi o título que mais sofreu alterações e inserções 

de novos preceitos. A primeira mudança se deu no art. 775 da CLT, que passou a computar os 

prazos processuais em dias úteis, conforme o CPC/15. Além disso, foram criadas possibilidades 

de prorrogação dos prazos no §1º, incisos I e II. O prazo somente poderá ser prorrogado caso o 

juízo entenda como necessário ou em virtude de força maior devidamente comprovada. 

 Importante ressaltar que o magistrado não pode estender prazos peremptórios, como o 

prazo recursal, somente podendo estender prazos de perícias e audiências, por exemplo. 

 Outra mudança se deu no final do caput do art. 789, na qual foi inserido um teto para as 

custas relativas ao processo de conhecimento, não podendo ultrapassar o máximo de quatro 

vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. 

 O instituto da gratuidade de justiça também foi alterado. Antes, a mera declaração de 

miserabilidade já era suficiente para que a parte recebesse esse tratamento especial. Agora, com 

a novo §4º do art. 790, é necessário que a insuficiência de fundos seja provada. Isso difere do 

art. 99 do CPC, que dispõe que há presunção de hipossuficiência caso a pessoa declare estado 

de miserabilidade. Outra novidade foi a base de cálculo, que mudou do salário igual ou inferior 
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ao dobro do mínimo legal para o salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios 

do Regime Geral de Previdência Social. 

 Sobre o tema, Maurício Godinho Delgado e Gabriela Nunes Delgado (2017, p. 326) 

asseveram que: 

Ora, sabendo-se que a restrição monetária, relativamente aos segmentos sociais sem 

lastro econômico-financeiro, assume o caráter de restrição absoluta ou quase absoluta, 

percebe-se que os comandos constitucionais expressos nos incisos XXXV e LXXIV 

do art. 5º da CF/88 mostram-se flagrantemente desrespeitados pela Lei n. 13.467/2017 

no que conceme à sua regulação do instituto da justiça gratuita no Direito Processual 

do Trabalho. 

 

 Quanto aos honorários periciais, a nova redação do art. 790-B prevê que o sucumbente, 

mesmo que beneficiário da justiça gratuita, deverá arcar com as custas periciais. Ademais, o 

§4ºdo referido artigo prevê que créditos obtidos em outros processos podem ser utilizados para 

o pagamento. Somente no caso do beneficiário da justiça gratuita não ter meios de pagar e nem 

créditos capazes de suportar é que a União arcará com o encargo. 

 A nova previsão de pagamento pericial é contrário ao que dispõe a Súmula nº 457 do 

TST: 

Súmula nº 457 do TST - HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO PAGAMENTO. 

RESOLUÇÃO Nº 66/2010 DO CSJT. OBSERVÂNCIA.  (conversão da Orientação 

Jurisprudencial nº 387 da SBDI-1 com nova redação) – Res. 194/2014, DEJT 

divulgado em 21, 22 e 23.05.2014 

A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte 

sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, 

observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do 

Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT. 

 Ademais, o §3º prevê que não se pode exigir adiantamento de valores para a realização 

de perícia. Trata-se de mera transformação de preceito já utilizado em texto legal, já que essa 

sistemática já era adotada pela OJ 98 da SDI-2 do TST. 

OJ 98- SDI-2 - Mandado de segurança. Cabível para atacar exigência de depósito 

prévio de honorários periciais. (Inserida em 27.09.2002. Nova redação - Res. 

137/2005, DJ 22.08.2005) 

É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a 

incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível o mandado de segurança 

visando à realização da perícia, independentemente do depósito. 

  A gratuidade de justiça também foi afetada pela inserção do art. 791-A na CLT, que 

trata dos honorários sucumbenciais. Segundo o referido artigo, serão devidos honorários de 

sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o máximo de 15% (quinze por 
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cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 

 A problemática é que agora existem grandes riscos econômicos no processo trabalhista. 

O §4º do art. 791-A prevê que o beneficiário da justiça gratuita, caso sucumbente, responderá 

com o valor obtido no processo ou valor obtido em outro processo. Somente deixará de existir 

esse encargo se persistir a insuficiência de recursos após dois anos do trânsito em julgado. A 

regra é similar ao art. 98, §3º do CPC, sendo que no âmbito civilista o prazo é de cinco anos. 

 Ademais, a vedação da compensação em caso de procedência parcial tem o condão de 

evitar que as partes disponham de direitos que pertencem ao advogado. 

 A litigância de má-fé foi tratada nos arts. 793-A a 793-D da CLT. Os dispositivos são 

praticamente uma réplica dos arts. 79 a 81 do CPC. De acordo com o texto legal, é litigante de 

má-fé aquele que: deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 

incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; 

opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em 

qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; 

interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 

 A lei é rígida no tratamento do litigante de má-fé, podendo o mesmo ser condenado a 

pagar multa (que deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, a indenizar 

a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, a arcar com os honorários advocatícios e a 

arcar ainda com todas as despesas que efetuou. 

 Além disso, a Reforma Trabalhista trouxe a possibilidade da testemunha ser 

responsabilizada por dano processual nos casos em que alterar a verdade dos fatos ou omitir 

fatos essenciais ao julgamento da causa, conforme art. 793-D da CLT. 

 Trata-se de novidade legislativa. Como exposto anteriormente, a Reforma usou como 

base o texto legal do CPC. Acontece que não existe a possibilidade da punição da testemunha 

na seara civilista. O rigor das normas foi estendido dentro da justiça do trabalho. 

 Todas essas mudanças, tanto na gratuidade da justiça, quanto na litigância de má-fé tem 

o objetivo de suprimir as reclamações dos trabalhadores. Segundo Vólia Bomfim Cassar (2017, 

p. 101/102) 

A dificuldade de concessão de gratuidade de justiça ao reclamante conjugada com a 

litigância de má-fé que lhe pode ser aplicada, conjugada com o temor da testemunha 
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do exorbitante valor, foram as medidas que o legislador da Reforma Trabalhista 

encontrou para inibir demandas trabalhistas desnecessárias ou ações “aventureiras 

 Outra modificação no Título X da CLT se deu no art. 800, que trata da exceção de 

incompetência territorial. O rito antigo previa que a exceção devia ser feita na audiência 

inaugural, tendo o juiz 24 horas improrrogáveis para ter vista ao processo, devendo a decisão 

ser proferida na próxima audiência. 

 A nova redação prevê um rito mais complexo. O reclamado deve apresentar, no prazo 

de cinco dias a contar da citação, antes da audiência designada, em petição própria, a sua 

exceção de incompetência territorial. A petição deverá conter os motivos e documentos que 

considerar necessários para que seja provada a competência de outra Vara Trabalhista. Em 

seguida, o magistrado intimará o reclamante para se manifestar em cinco dias. Além disso, 

poderá designar audiência para a produção de provas. Quando decidida a exceção o processo 

retomará seu curso normal. Quanto a recorribilidade da decisão, aplica-se ainda a Súmula nº 

214 do TST. 

Súmula nº 214 do TST - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE 

(nova redação) - Res. 127/2005, DJ 14, 15 e 16.03.2005 

Na Justiça do Trabalho, nos termos do art. 893, § 1º, da CLT, as decisões 

interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão: a) de 

Tribunal Regional do Trabalho contrária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do 

Tribunal Superior do Trabalho; b) suscetível de impugnação mediante recurso para o 

mesmo Tribunal; c) que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa 

dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo 

excepcionado, consoante o disposto no art. 799, § 2º, da CLT. 

 Quanto à distribuição do ônus da prova, a sistemática do CPC também foi adotada. O 

antigo art. 818 da CLT previa que a prova das alegações incumbia à parte que as fizesse. Com 

a nova redação, o ônus incumbe ao reclamante, quanto ao fato constitutivo do direito, e ao 

reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 

reclamante. 

 Também foi formalizado o instituto da inversão do ônus da prova, sendo resguardado o 

direito da parte contrária se desincumbir da realização, caso seja impossível ou excessivamente 

difícil. 

 A reclamação trabalhista também sofreu alteração. Agora, foi inserido novo requisito 

para a admissibilidade da petição, exigindo que os pedidos sejam certos, determinados e com 

indicação do valor, sob pena de extinção sem resolução do mérito. 
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 Entretanto, a Súmula nº 263 do TST prevê a compatibilidade do art. 321 do CPC com a 

justiça do trabalho. 

Súmula nº 263 do TST - PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INSTRUÇÃO 

OBRIGATÓRIA DEFICIENTE (nova redação em decorrência do CPC de 2015) – 

Res. 208/2016, DEJT divulgado em 22, 25 e 26.04.2016 

Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de 2015 (art. 295 do CPC de 1973), o 

indeferimento da petição inicial, por encontrar-se desacompanhada de documento 

indispensável à propositura da ação ou não preencher outro requisito legal, somente é 

cabível se, após intimada para suprir a irregularidade em 15 (quinze) dias, mediante 

indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado, a parte não o fizer (art. 

321 do CPC de 2015). 

 Sendo assim, o juiz não deve extinguir sem resolução do mérito de plano. Somente 

deverá fazê-lo após dar prazo para a parte emendar a inicial. 

 A Reforma também inseriu texto normativo para positivar a apresentação de defesa 

escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico. O sistema eletrônico já vinha sendo usado, 

mas não havia previsão expressa na CLT. Esse cenário muda com o §3º do art. 841, que dispõe 

que “oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o 

consentimento do reclamado, desistir da ação” (grifos nossos). Em relação ao prazo, o parágrafo 

único do art. 847 prevê que a defesa eletrônica poderá ser apresentada até a audiência. 

 Quanto a desistência, ela pode ocorrer de forma voluntária antes da contestação. Após 

apresentada defesa será necessária a anuência da parte contrária. Segundo Leonardo Dias 

Borges (2017, p. 174) 

não é, portanto, a citação o divisor de águas. Vale dizer: ainda que tenha havido 

citação, mas o réu ainda não tiver apresentado contestação, a desistência poderá ser 

formulada sem a concordância da parte reclamada 

 Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 106) esclarece que  

o simples encaminhamento da peça contestatória antes da audiência pelo PJe, com 

sigilo, não obsta a desistência unilateral. De forma contrária, se a defesa foi 

encaminhada sem sigilo, a desistência só será possível com o consentimento do réu. 

 A Reforma Trabalhista, através da inserção do §3º no art. 843, excluiu a necessidade do 

preposto ser empregado da parte reclamada. O novo parágrafo é contrário à Súmula nº 377 do 

TST. 

Súmula nº 377 do TST - PREPOSTO. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE 

EMPREGADO (nova redação) - Res. 146/2008, DJ 28.04.2008, 02 e 05.05.2008 

Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno 

empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. 

Inteligência do art. 843, § 1º, da CLT e do art. 54 da Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006. 
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 Importante ressaltar que, sendo empregado ou não, o preposto não é um substituto 

processual, como parece pela leitura do §1º do art. 843. Ele apenas é um representante no ato 

processual. 

 O art. 844 da CLT, que trata do não comparecimento à audiência, ganhou novos pontos. 

O seu antigo parágrafo único foi transformado em §1º, mas com a mesma redação. A novidade 

começa no §2º, que prevê que o reclamante, em caso de ausência, será condenado ao pagamento 

das custas, mesmo sendo beneficiário de justiça gratuita. O reclamante pode se desincumbir 

desse ônus caso prove, no prazo de 15 dias, que a ausência se deu por motivo legalmente 

justificável. 

 Ainda em relação a este assunto, o reclamante somente poderá propor nova ação 

mediante o pagamento das custas. 

 A revelia não operará seus efeitos quando havendo pluralidade de reclamados, algum 

deles contestar a ação; o litígio versar sobre direitos indisponíveis; a petição inicial não estiver 

acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; as alegações de 

fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova 

constante dos autos. 

 Por fim, os documentos e a contestação apresentados pelos advogados serão aceitos, 

mesmo que o reclamado não esteja presente. Segundo Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 109) 

A nova regra modifica o conceito de revelia no processo do trabalho, pois deixa de 

ser a incomparência do réu para passar a ser a ausência de defesa, tal como no processo 

civil. Por outro lado, diferencia o réu ausente que sequer contrata advogado, 

despreocupado com sua defesa, para prestigiar aquele que se preparou para a 

audiência, contratando o procurador. De qualquer forma, a confissão será aplicada ao 

réu ausente, limitada aos fatos controvertidos, isto é, devem ser observados os 

documentos e superados ou julgados os requerimentos contidos na contestação 

 O maior problema nessas mudanças consiste na possibilidade do beneficiário da justiça 

gratuita pagar as custas. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado (2017, p. 345) 

dizem que: 

O grave no preceito introduzido na CLT consiste na apenação do beneficiário da 

justiça gratuita. Essa medida desponta como manifestamente agressora da 

Constituição da República, por ferir o art. 5º, LXXIV, da CF/88, que assegura 

"assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos" - instituto da justiça gratuita. Conforme se sabe, não pode a Lei acanhar ou 

excluir direito e garantia fundamentais assegurados enfaticamente pela Constituição 

da República. Pontue-se que determinar o pagamento das custas pelo trabalhador 

faltoso à audiência inaugural relativa a processo em que figura como reclamante é, 

sem dúvida, um dispositivo, em si, válido, regra geral. O que não se mostra válido, 

porquanto manifestamente inconstitucional, é a extensão desse encargo para o 
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beneficiário da justiça gratuita, pois este está protegido por um direito e garantia de 

natureza e autoridade constitucionais. 

 A Reforma Trabalhista também inseriu a seção IV, que contém o art. 855-A tratando da 

desconsideração da personalidade jurídica. Esse instituto foi trazido pelo CPC/15, que trata da 

responsabilização do sócio no processo de execução.  

 Segundo o texto, aplica-se ao processo do trabalho o previsto nos arts. 133 a 137 do 

CPC. Ademais, prevê que a interposição de recurso da decisão interlocutória que acolher ou 

rejeitar o incidente de desconsideração depende da fase em que se encontrar o processo.  

Na fase de execução, o recurso de agravo de petição é cabível em qualquer hipótese, 

independentemente de garantia do juízo. Por outro lado, não cabe recurso de imediato na fase 

de conhecimento, conforme preconiza o art. 893, §1º da CLT. 

 A instauração do incidente suspende o processo. Entretanto, ainda é possível a 

concessão de tutela de urgência. 

 Outra inserção se deu na forma do processo de jurisdição voluntária para homologação 

de acordo extrajudicial. Esse tópico está previsto no art. 855-B até o art. 855-E da CLT e na 

alínea “f” no art. 652 da CLT. 

 O acordo pode ser apresentado de forma conjunta, mas cada parte deve possuir seu 

advogado, sendo que o advogado do sindicato pode representar o trabalhador. Após a 

apresentação, o juiz possui 15 dias para proferir sentença. Enquanto correr esse decurso de 

tempo, o prazo prescricional da ação, referente aos direitos especificados, ficará suspenso, 

voltando a correr após o trânsito em julgado. 

 Importante ressaltar que o magistrado não está vinculado ao estipulado no acordo, 

podendo a recusa ser parcial ou integral. 

 A Reforma Trabalhista também alterou profundamente o processo de execução na 

justiça do trabalho. A primeira mudança se deu com a nova redação do parágrafo único do art. 

876, que agora segue a linha da Súmula Vinculante 53 do STF: 

 

Súmula Vinculante 53 

A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição 

Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao 

objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela 

homologados. 
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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.   

Sendo assim, foi reconhecida a competência da Justiça do Trabalho para executar a 

contribuição previdenciária decorrente das suas condenações ou acordos homologados. 

A nova redação do art. 878 da CLT trouxe consigo uma limitação gigantesca na 

execução ex officio. Agora, o magistrado só pode executar a decisão de ofício caso as partes 

não possuam advogado. Sendo assim, a celeridade e a efetividade das decisões encontram-se 

ameaçadas. 

Segundo Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 114): 

Dessa forma, não poderá o juiz determinar a penhora on-line (Bacen-Jud) ou a penhora 

sem o prévio requerimento da parte; não poderá tomar a iniciativa de desconsiderar a 

personalidade jurídica; de praticar atos sem que a parte tenha requerido. O não 

cumprimento pelo autor das determinações do juiz pode levá-lo a conhecer de ofício 

a prescrição intercorrente (art. 11-A da CLT). Com a revogação do parágrafo único 

do artigo em estudo, foi eliminada a possibilidade de o Ministério Público do Trabalho 

tomar iniciativa da execução. 

 Outra mudança se deu no §2º do art. 879, que agora torna obrigatória a concessão de 

vista, por prazo comum de 8 dias, às partes das contas tornadas líquidas. A antiga redação previa 

que a vista era facultativa, sendo o prazo sucessivo e de 10 dias. 

 Apesar de estimular o contraditório, a nova redação acaba por retardar a consumação da 

prestação jurisdicional. 

 Também houve a inserção do §7º, que trata do índice de atualização dos créditos. Vólia 

Bomfim Cassar (2017, p. 115/116) dispõe que:  

Por outro lado, o § 7o do art. 879 da CLT visou afastar a aplicação do índice de 

atualização conhecido como IPCA. A mudança está de acordo com a decisão do STF, 

apesar de injusta, pois de fato não corrige como a inflação. O Ministro Dias Toffoli, 

nos autos da Reclamação (RCL 22.012), deferiu liminar para suspender os efeitos de 

decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que determinou a 

substituição dos índices de correção monetária aplicada aos débitos trabalhistas. A 

decisão do TST era no sentido de afastar o uso da Taxa Referencial Diária (TRD) e 

determinar a adoção do índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 

Portanto, a alteração legislativa consagra o entendimento do STF e pacifica as 

controvérsias. 

 Quanto à garantia da execução, a nova redação do art. 822 veio harmonizar o processo 

do trabalho à jurisprudência e ao disposto no CPC. 
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Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a 

execução mediante depósito da quantia correspondente, atualizada e acrescida das 

despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens 

à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei n° 13.105, 

de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil. 

OJ-SDI2-59 MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. CARTA DE FIANÇA 

BANCÁRIA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL (nova redação em decorrência do 

CPC 2015) 

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA. CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA. 

SEGURO GARANTIA JUDICIAL (nova redação em decorrência do CPC 2015) – 

Res. 209/2016 – DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 

A carta de fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior 

ao do débito em execução, acrescido de trinta por cento, equivalem a dinheiro para 

efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecida no art. 835 do CPC de 2015 

(art. 655 do CPC de 1973). 

 Importante ressaltar que, de acordo com o art. 835 do CPC, a ordem preferencial pode 

ser alterada pelo magistrado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, essa 

alteração não poderá na penhora em dinheiro, que será sempre prioritária. 

 Outra alteração que veio a inserir preceitos do CPC dentro da CLT foi o art. 883-A. O 

novo artigo trata do protesto do título jurídico/inscrição do nome do executado em órgãos de 

proteção ao crédito. 

 Apesar de colocar fim na discussão sobre a aplicabilidade desse instituto dentro da seara 

trabalhista, o referido artigo previu prazo de 45 dias da citação do executado, prazo esse três 

vezes maior do que o previsto no CPC (art. 517 c/c 523). O prazo para a inclusão do devedor 

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas também está restrito ao prazo de 

45 dias. 

 Para haver protesto da decisão é preciso que esta tenha transitado em julgado. 

Entretanto, o protesto não poderá ocorrer caso o executado garanta o juízo. 

 No tocante à garantia de juízo, o art. 844, §6º excluiu a exigência da garantia ou penhora 

para as entidades filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas 

instituições. Para tanto, a entidade deverá comprovar seu título de filantropia para que esteja 

isenta da garantia judicial. 

 Também houveram alterações no recurso de revista. A primeira mudança se deu na 

inserção do inciso IV no §1º-A do art. 896. Agora, sob pena do recurso não ser conhecido, deve-

se: 

Art. 896. (...) 

§ 1º-A. (...) 

IV - transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado 

por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que 

foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário 

e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo 

e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. 
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 A transcrição tem o intuito de auxiliar o julgamento por parte dos ministros do TST, já 

que facilitará a localização do trecho impugnado. 

 Também houve a exclusão da sistemática de uniformização jurisprudencial nos 

Tribunais Regionais do Trabalho, o chamado Incidente de Uniformização de Jurisprudência, 

que acontecia por meio da devolução de processos pelo TST quando houvesse divergência 

interna na jurisprudência dos TSTs. Tal exclusão se deu por conta da revogação dos §§ 3º, 4º, 

5º e 6º do art. 896. Agora, a uniformização de jurisprudência é poder exclusivo do Tribunal 

Pleno, conforme art. 702, alínea f, da CLT. 

 Além disso, o novo §14 prevê que o relator pode, em decisão monocrática, denegar o 

seguimento do recurso nos casos de intempestividade, deserção, irregularidade de 

representação ou de ausência de qual pressuposto de admissibilidade, seja ele intrínseco ou 

extrínseco. 

 Outro novo instituto trazido para o recurso de revista foi a transcendência, prevista no 

novo art. 896-A da CLT. Dispõe o art. 896-A que: 

Art. 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará 

previamente se a causa oferece transcendência, com relação aos reflexos gerais de 

natureza econômica, política, social ou jurídica.  

§1° São indicadores de transcendência, entre outros:  

I - econômica, o elevado valor da causa; 

II - política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal 

Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; 

III - social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social 

constitucionalmente assegurado; 

IV - jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação 

trabalhista. 

§2° Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que 

não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. 

§3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o 

recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência, durante 

cinco minutos em sessão. 

§4° Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado 

acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá decisão irrecorrível no âmbito 

do tribunal. 

§5° É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em 

recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria. 

§ 6° O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela Presidência dos 

Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e 

extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência das questões nele 

veiculadas.  
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 Como exposto, a análise da transcendência é exclusiva do TST, visto que o §6º prevê 

que o juízo de admissibilidade realizado no TRT é reduzido a certas matérias. 

 Quanto aos indicadores de transcendência, o rol apresentado pelo artigo é 

exemplificativo, conforme denotado pela expressão “entre outros”, contida no §1º. Entretanto, 

essa nova exigência acaba por diminuir o acesso às instâncias superiores. Segundo Vólia 

Bomfim Cassar (2017, p. 122) 

Com isso, ainda mais difícil será o conhecimento dos recursos de revista, pois 

extremamente restritivas as hipóteses. Além disso, é irrecorrível a decisão que negar 

seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista que recusar a 

transcendência 

 Por fim, a Reforma Trabalhista também alterou o depósito recursal, através de 

modificações no art. 899 da CLT. Agora, o depósito não mais será feito na conta vinculada ao 

FGTS do empregado, mas sim em uma conta vinculada ao juízo. Isso altera a correção que 

incide sobre o valor, pois passa dos 3% de juros ao ano (conta do FGTS) para 0,5% ao mês3 

(valor da poupança). Essa nova redação deve culminar no cancelamento da Súmula nº 426 do 

TST: 

Súmula nº 426 do TST - DEPÓSITO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DA GUIA GFIP. 

OBRIGATORIEDADE (editada em decorrência do julgamento do processo TST-

IUJEEDRR 91700-09.2006.5.18.0006) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 

31.05.2011 

Nos dissídios individuais o depósito recursal será efetivado mediante a utilização da 

Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, nos 

termos dos §§ 4º e 5º do art. 899 da CLT, admitido o depósito judicial, realizado na 

sede do juízo e à disposição deste, na hipótese de relação de trabalho não submetida 

ao regime do FGTS. 

Porém, a Reforma tratou de forma diferente, mais uma vez, os empregados e 

empregadores. Segundo o art. 844, §2º e §3º da CLT, o empregado é obrigado, mesmo que seja 

beneficiário da gratuidade de justiça, a pagar as custas, condicionando a propositura de futuras 

ações a esse pagamento. Por outro lado, pequenas e médias empresas possuem redução de 50% 

no valor do depósito recursal, sendo que o beneficiário de gratuidade de justiça, as entidades 

filantrópicas e as empresas em recuperação judicial estão isentas. 

                                                 
3 http://portalbrasil.net/poupanca_mensal.htm; http://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp 
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Vólia Bomfim Cassar (2017, p. 124) diz que a mudança legislativa demonstra o 

tratamento desigual entre empregado e patrão, prestigiando o devedor ao credor; o 

hipersuficiente ao hipossuficiente: uma verdadeira inversão de valores. 

Ademais, agora é possível a substituição do depósito recursal por fiança bancária ou 

seguro garantia judicial, na forma do §11 do art. 899 da CLT. 

2.10 - Balanço da Reforma 

 

 Cerca de 6 meses após o início da vigência da Reforma Trabalhista, ainda vivemos um 

período nebuloso dentro do Direito do Trabalho. A incerteza paira sobre o ordenamento 

jurídico, quase como andar sobre areia movediça.  

Ao sancionar a lei da Reforma Trabalhista, Michel Temer afirmou que ela se tratava de 

uma revolução que objetivaria a modernização das relações de trabalho. Afinal, segundo o 

presidente, a CLT estava ultrapassada, uma vez que o texto de 1943 não mais atendia as novas 

realidades. Temer, na cerimônia em que sancionou a lei 13.467/2017, afirmou que "não são 4 

anos, 8 anos, são 14 meses que, deixando toda a modéstia de lado estão revolucionando o país" 

(PARAGUASSU, 2017). 

 Segundo Jorge Luiz Souto Maior, professor livre-docente na Faculdade de Direito da 

USP, o que se viu foi, meramente, o lançamento ao ar de argumentos vazios, no sentido de que 

a suposta lei retrógrada trabalhista brasileira atravanca a oferta de empregos e que a 

modernização das relações de trabalho exigia uma lei moderna, sendo que, com isso, ou seja, 

com a criação de uma nova lei forjada em gabinete (sem que saiba até hoje em qual local e por 

quem foi feita) todos os problemas estariam resolvidos e o desemprego e a crise econômica 

seriam eliminados (MAIOR, 2018). 

O texto original da Reforma, que foi proclamado como salvador pelo governo, se 

mostrou extremamente falho, sendo necessária a edição da Medida Provisória 808 que alterou 

17 artigos da reforma. 

A MP 808 teve a vigência no período de 14 de novembro de 2017 a 24 de abril de 2018. 

Dentre os pontos abordados, um determinante foi o da regra de aplicação intertemporal da 

Reforma, afetando contratos já em curso. Agora, volta-se à discussão da aplicabilidade das 

novas regras. 
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Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), houve um aumento do 

desemprego se comparados o trimestre setembro/novembro de 2017 com o trimestre dezembro 

de 2017/fevereiro de 2018. No total, houve uma alta de 4.4% no número de desempregados 

(UOL, 2018).  

Ademais, o número de empregados com carteira assinada atingiu o menor nível desde 

2012 (UOL, 2018). Segundo o Pnad Contínua, o número de trabalhadores sem carteira e 

trabalhadores por conta própria tiveram crescimento, 598 mil e 1,07 milhão respectivamente, 

enquanto houve uma redução de 685 mil postos com carteira assinada (FOLHA, 2018). O efeito 

é que os números de trabalhadores com carteira assinada (33,3 milhões) está inferior aos 

trabalhadores informais (34,1 milhões) (CORRÊA, 2018). 

Isso tem um reflexo na remuneração do trabalhador, visto que dados do IBGE apontam 

que empregados com carteira assinada receberam 68% a mais do que trabalhadores informais 

no primeiro trimestre de 2018. A discrepância, além de mais comum, tornou-se maior, pois no 

mesmo período de 2017 a diferença salarial era de 60% (DANTAS, 2018). 

A taxa que mede a subutilização da força do trabalho também cresceu entre o quarto 

trimestre de 2017 e o primeiro de 2018, aumentando de 23,6% para 24,7% (GAUCHAZH, 

2018). A subutilização da força de trabalho usa como parâmetros a taxa de desocupação, a taxa 

de subocupação por insuficiência de horas e a taxa da força de trabalho potencial. Esses 24,7%, 

se transformados em números palpáveis, apontam para a falta de trabalho para 27,7 milhões de 

pessoas.  

Também houve impacto no poder de negociação coletiva. Segundo o DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), houve uma queda de 

42,9% entre as convenções coletivas e uma diminuição de 27,2% nos acordos coletivos 

realizados entre janeiro e abril de 2018 e as realizados no mesmo período de 2017. Essa baixa 

se justifica pela insegurança jurídica decorrente das mudanças (DIAP, 2018). 

A Reforma se mostra tão controversa que está sendo alvo de diversos questionamentos 

sobre sua constitucionalidade. O ministro Edson Fachin já demonstrou sua opinião sobre o 

absurdo fim da contribuição sindical. Segundo o ministro, existe a possibilidade da contribuição 

sindical facultativa ser suspensa por decisão monocrática caso o pleno demore a julgar o caso. 

Afirmou que “É, pois, relevante o fundamento arguido pela requerente, no sentido de que há 

possível enfraquecimento dos direitos sociais com a redução da capacidade de financiamento 



 

61 

 

das atividades sindicais” (CARNEIRO; FALCÃO; TEIXEIRA, 2018). No total são 17 ações 

diretas de inconstitucionalidade propostas por entidades sindicais. 

Ademais, o Brasil figura na “lista suja” da OIT, tendo até o mês de novembro para 

esclarecer a denúncia na OIT de que a lei da Reforma Trabalhista fere a Convenção 98 

(ANAMATRA, 2018). Caso não responda ou não comprove a legalidade da lei, passará a ser 

alvo de um intenso exame pela Comissão de Aplicação de Normas da OIT. 

Diante de todo o exposto, fica claro que a Reforma Trabalhista só beneficiou a camada 

mais abastada da sociedade. Os trabalhadores, que sempre foram o lado hipossuficiente da 

relação empregatícia, estão sendo massacrados perante a nova legislação. 
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CONCLUSÃO 

 

Nesta confusão de mudanças legislativas, quem acaba prejudicado é o trabalhador. 

Como demonstrado, os índices de desemprego crescem de maneira desenfreada, a 

informalidade toma conta do país e os empregos com carteira assinada estão cada vez mais 

escassos.  

A flexibilização das normas trabalhistas nunca teve o condão de modernizar o trabalho, 

mas sim de fazer com que empresários e empregadores pudessem dispor de mão de obra 

pagando menos. 

Precário pode ser definido como escassez, insuficiência, fragilidade. Se aplicado no 

Direito do Trabalho, significa uma diminuição de direitos e garantias dos trabalhadores. A 

precarização é um fenômeno que se liga na redução de custos de produção para que a indústria 

tenha lucros significativos. 

Além do mais, a reforma trouxe um mar de incertezas no Direito do Trabalho. O que 

vale hoje, deixa de valer amanhã. E o pior, volta a valer depois de amanhã.  

O desamparo do trabalhador é tão grande que nem o judiciário pode socorrê-lo. O estado 

de necessidade pode fazer com que sejam assinados contratos de trabalho que sejam péssimos 

para os trabalhadores, sendo que com a nova lei o acordado individualmente se sobrepõe a lei.  

Diante da instabilidade política fica difícil mobilizar um contingente suficiente de 

pessoas para que possam ser feitas mudanças verdadeiramente benéficas ao trabalhador.  

O que nos resta é continuar lutando pelo interesse daqueles que mais precisam, tentando 

mitigar ao máximo os efeitos de uma reforma feita claramente com o intuito de beneficiar quem 

já era beneficiado em detrimento da parcela hipossuficiente da equação.  
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