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Apresentação

A Reforma Trabalhista de 2017 é a mais importante mudança 
na legislação laboral brasileira desde o Decreto do Governo 
Getúlio Vargas que criou a CLT, em 1943.

Entendendo a sua importância e o impacto que traria para a vida 
das empresas, nosso escritório buscou (desde a publicação da 
legislação)  aprimoramento técnico, através do profundo estudo da 
nova legislação.

Movido pela intenção de informar e dar formação aos nossos 
clientes e parceiros, o setor trabalhista do Tavares e Giro Advocacia 
encampou, desde julho de 2017, o projeto de promover um curso de 
formação para clientes e parceiros, inaugurando o nosso auditório e 
colocando em prática uma nova tendência de aprofundar ainda mais 
a troca de conhecimento e o estreitamento da relação com os clientes 
e parceiros.

Uma grata surpresa foi a procura pelos cursos de formação, que foram 
divididos em 04 módulos com 03 turmas cada, o que correspondeu a 
uma média de 100 pessoas inscritas para cada módulo.

Esses cursos sinalizam uma parte dos nossos novos projetos 
para o escritório, que completa 15 anos, trazendo a experiência 
aliada à vontade de fazer melhor e aprimorar ainda mais nossos 
relacionamentos, oferecendo novas formas de contato e formação 
preventiva judicial.

O curso também nos permitiu observar a relevância da produção 
desta cartilha, com breves comentários à nova legislação, de modo 
a apoiar o dia a dia das empresas com informações acessíveis e 
rápidas, já atualizadas com as mudanças da Medida Provisória nº 808 
de 14/11/2017.

Aproveitamos para agradecer às pessoas que prestigiaram e 
participaram do curso, enriquecendo os encontros ao compartilhar 
apontamentos e situações reais.

Esperamos que esse trabalho contribua para o espírito da Reforma 
Trabalhista, aprimorando as relações da empresa com os empregados 
e trazendo justiça, prevenindo passivos trabalhistas e demandas 
futuras.

Tavares e Giro Advocacia
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GRUPO ECONÔMICO

“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.”

COMO FICOU

Nota Tavares e Giro A nova disposição legal buscou 
conferir contornos objetivos para o chamado grupo econômico, 
esclarecendo que a mera identidade de sócios entre as empresas 
não implicará no reconhecimento de grupo econômico se não 
houver: interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e 
atuação conjunta das empresas integrantes.

REFORMA TRABALHISTA
- LEI 14.467/17, atualizada com a MP 808/2017* –

* O prazo de vigência da MP é de sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual período, quando 
então terá sua vigência vinculada à aprovação ou não pelo Congresso.
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Nota Tavares e Giro O referido artigo esclarece que 
o intervalo temporal em que o funcionário utilizar para o 
desenvolvimento de atividades particulares no ambiente 
de trabalho, ou mesmo o período em que buscar proteção 
pessoal na empresa (seja em razão de insegurança pública ou 
condições climáticas), não será computado na jornada de labor 
(nem mesmo para fins de cômputo de jornada extraordinária). 
Atentar, todavia, que quanto ao item “troca de uniforme” o 
tempo destinado à aludida troca somente será computado se 
houver obrigatoriedade de que essa troca seja realizada dentro 
da empresa, a exemplo de empresas alimentícias, onde há 
obrigação determinada pela Vigilância Sanitária.

PERMANÊNCIA DO EMPREGADO NA 
EMPRESA PARA ATENDER INTERESSES 

PESSOAIS

“Art. 4º (...)
§ 2o Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não 
será computado como período extraordinário o que exceder a jornada 
normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto 
no § 1o do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por 
escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança 
nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar 
ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades 
particulares, entre outras:  
I - práticas religiosas;  
II - descanso; 
III - lazer; 
IV - estudo; 
V - alimentação; 
VI - atividades de relacionamento social;  
VII - higiene pessoal;  
VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade 
de realizar a troca na empresa.”

COMO FICOU
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MULTAS ADMINISTRATIVAS

“Art. 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos 
termos do art. 41 desta Consolidação ficará sujeito a multa no valor de 
R$ 3.000,00 (três mil reais) por empregado não registrado, acrescido 
de igual valor em cada reincidência.  
§ 1o  Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste 
artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800,00 (oitocentos 
reais) por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa 
ou empresa de pequeno porte. 
§ 2o  A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao 
critério da dupla visita.”
“Art. 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se 
refere o parágrafo único do art. 41* desta Consolidação, o empregador 
ficará sujeito à multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) por empregado 
prejudicado.” 

*Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o 
registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas 
ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério 
do Trabalho.

Nota Tavares e Giro No sentido de exaltar a importância 
da formalização do contrato de trabalho, a reforma aumentou o 
valor da multa aplicável no caso da ausência de registro, fazendo, 
contudo, uma diferenciação em relação às microempresas 
e empresas de pequeno porte. Pontuou também sobre a 
importância da atualização dos livros de registros ao instituir 
uma nova modalidade de multa especificamente para esse fim, 
sendo, inclusive, necessário esclarecer que o livro de registro 
dos funcionários deve permanecer na empresa por força de 
normativa do Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de 
autuação.

COMO FICOU
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HORAS IN ITINERE

“Art. 58. (...)
§ 2o O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência 
até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, 
caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido 
pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não 
ser tempo à disposição do empregador.”

Nota Tavares e Giro   A partir da reforma trabalhista, o 
tempo despendido  pelo empregado de sua residência até a empresa 
e para o seu retorno, AINDA QUE POR MEIO DE TRANSPORTE 
FORNECIDO PELO EMPREGADOR, independentemente se a 
empresa encontra-se em local de difícil acesso ou não servido 
por transporte público, não será computado na jornada de 
trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador.

COMO FICOU
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Nota Tavares e Giro A modalidade de contratação em 
regime de trabalho em tempo parcial já era uma modalidade 
existente antes mesmo da Reforma Trabalhista, contudo a 
duração do trabalho era limitada ao máximo de 25 horas 
semanais, sem a possibilidade de prestação de serviços 
extraordinários. Com o advento da lei 13.467/17, o limite 
subiu para 30 horas semanais, vedadas horas suplementares, 
OU o labor de até 26 horas semanais, com a possibilidade de 
prestação de até 6 horas extraordinárias na semana (com o 
máximo de 2 horas extras diárias), devendo ser respeitado, em 
ambas alternativas, o salário mínimo proporcional à duração do 
trabalho pactuada entre as partes. A reforma inovou também 
quanto à possibilidade de compensar as eventuais horas extras 
realizadas até a semana imediatamente posterior. E, por fim, 
retirou a distinção que havia entre os empregados contratados 
pelo regime parcial e os demais, igualando-os na regra geral do 
art. 130 da CLT, independentemente da duração da semana.

TRABALHO EM REGIME PARCIAL

“Art. 58-A.  Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele 
cuja duração não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade 
de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração 
não exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de 
acréscimo de até seis horas suplementares semanais.
§ 3º  As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal 
serão pagas com o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o 
salário-hora normal.  
§ 4º  Na hipótese de o Contrato de Trabalho em regime de tempo parcial 
ser estabelecido em número inferior a vinte e seis horas semanais, 
as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas 
extras para fins do  pagamento  estipulado  no § 3º, estando também 
limitadas a seis horas suplementares semanais.  
§ 5º  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. 
§ 6º  É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo 
parcial converter um terço do período de Férias a que tiver direito em 
abono pecuniário. 
§ 7º  As Férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto 
no art. 130 desta Consolidação.”

COMO FICOU
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HORAS EXTRAS

“Art. 59.  A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas 
extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, 
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 
§ 1o  A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta 
por cento) superior à da hora normal.”

Nota Tavares e Giro O referido dispositivo adequou o 
percentual para pagamento das horas extras realizadas àquilo 
que já estava estabelecido na Constituição Federal (art. 7º, XVI).

BANCO DE HORAS

“Art. 59 (...)
§ 2o  Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de 
acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um 
dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de 
maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das 
jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o 
limite máximo de dez horas diárias.       
§ 5o  O banco de horas de que trata o § 2o deste artigo poderá 
ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação 
ocorra no período máximo de seis meses.”

Nota Tavares e Giro  A compensação do excesso de 
horas extras em um dia pela diminuição de trabalho em outro 
já estava prevista originariamente na CLT. Contudo, a inovação 
da reforma ficou por conta da inserção da possibilidade de 
adotar o Banco de Horas não só por meio de acordo coletivo ou 
convenção coletiva, mas também por meio de acordo individual. 
E, optando pelo acordo individual, a compensação das horas 
trabalhadas deverá ocorrer em até seis meses. Ao final do 
período de compensação ou na rescisão, se o empregador não 
compensou todas as horas correspondentes, pagar-se-á o valor 
correspondente à hora mais o adicional legal ou convencional.

COMO FICOU

COMO FICOU
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COMPENSAÇÃO DE JORNADA

“Art. 59 (...)
§ 6o  É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por 
acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo 
mês.”
“Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação 
de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não 
implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada 
normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo 
devido apenas o respectivo adicional.  
Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não 
descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de 
horas.”

Nota Tavares e Giro  Quanto à compensação, a reforma 
possibilita de igual forma o que fora possibilitado no Banco de 
Horas: a realização da compensação por meio de acordo coletivo, 
convenção coletiva e também por meio de acordo individual, 
devendo as horas serem compensadas no intervalo de um mês. 
E embora a legislação possibilite a realização de tal compensação 
(inclusive por meio de acordo tácito), a orientação é que todas 
as tratativas realizadas entre empregado e empregador sejam 
devidamente formalizadas e documentadas.

COMO FICOU
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Nota Tavares e Giro Quanto à jornada de 12x36, 
anteriormente, embora não houvesse regulamentação legal 
sobre o tema, o TST havia consolidado entendimento que tal 
jornada era válida, em caráter excepcional,  se existisse previsão 
em lei ou ajustamento mediante mediante acordo coletivo ou 
convenção coletiva de trabalho. Com a reforma trabalhista, no 
intuito de eliminar a intensa discussão que havia acerca desse 
tema, estabeleceu-se, por fim, a possibilidade de realização da 
escala 12x36 mediante acordo coletivo, convenção coletiva e 
acordo individual do trabalho, prevendo ainda que, nesse regime, 
a remuneração mensal pactuada abrangeria o DSR, descanso 
em feriados, bem como consideraria compensados os feriados e 
as prorrogações de trabalho noturno.

JORNADA 12X36

“Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, 
é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de 
trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas 
de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e 
alimentação.  
Parágrafo único.  A remuneração mensal pactuada pelo horário 
previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo 
descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão 
considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho 
noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 
desta Consolidação.”

ALERTA  A MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 alterou a 
redação do art. 59-A para repor o comando constitucional do Art. 
7º, inciso XIV, da CF, que somente admite jornada de 12 horas, 
com 36 de descanso, mediante convenção ou acordo coletivo, 
RETIRANDO ASSIM A POSSIBILIDADE DE PACTUAR A JORNADA 
12X36 POR MEIO DE ACORDO INDIVIDUAL DO TRABALHO. Porém, 
essa restrição foi parcial, pois as entidades que atuam na área de 
saúde poderão adotá-la por meio de acordo individual, além do 
acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho. ...

COMO FICOU
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REDAÇÃO TRAZIDA PELA MEDIDA 
PROVISÓRIA 808/2017

Art. 59-A.  Em exceção ao disposto no art. 59 e em 
leis específicas, é facultado às partes, por meio de 
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, 
estabelecer horário de trabalho de doze horas 
seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de 
descanso, observados ou indenizados os intervalos 
para repouso e alimentação.
§ 1º  A remuneração mensal pactuada pelo horário 
previsto no caput abrange os pagamentos devidos 
pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso 
em feriados e serão considerados compensados os 
feriados e as prorrogações de trabalho noturno, 
quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do 
art. 73.
§ 2º  É facultado às entidades atuantes no setor de 
saúde estabelecer, por meio de acordo individual 
escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho, horário de trabalho de doze horas 
seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de 
descanso, observados ou indenizados os intervalos 
para repouso e alimentação.

“
“

...
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PAGAMENTO DO INTERVALO
INTRAJORNADA

“Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 
(seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso 
ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo 
acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 
de 2 (duas) horas.
§ 4o  A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada 
mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, 
implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período 
suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor 
da remuneração da hora normal de trabalho.”

Nota Tavares e Giro    O disposto no art. 71 da lei 
13.467/2017 determina a natureza do pagamento do intervalo 
suprimido, esclarecendo que se trata de verba de caráter 
indenizatório e que, portanto, não integrará o salário do 
trabalhador. Estabelece ainda que, em caso de supressão, 
somente será devido o valor correspondente ao período 
efetivamente suprimido.

COMO FICOU
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Nota Tavares e Giro A Reforma Trabalhista inovou e 
se adequou à realidade dos dias atuais ao trazer essa nova 
modalidade de trabalho, TELETRABALHO. Estabeleceu, como 
tal, o serviço prestado fora das dependências do empregador, 
COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLÓGIAS DE INFORMAÇÃO E DE 
COMUNICAÇÃO que, por natureza, não constitua trabalho externo 
(não descaracterizando tal modalidade o comparecimento às 
dependências do empregador). Ressalta ainda que para essa 
modalidade também não se aplica o controle de jornada, tal 
como especificado no art. 61 da CLT. Atentar quanto aos demais 
procedimentos discriminados nos artigos 75-B a 75-E.

TELETRABALHO

“Art.75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços 
preponderantemente fora das dependências do empregador, com a 
utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua 
natureza, não se constituam como trabalho externo.   
Parágrafo único.  O comparecimento às dependências do empregador para 
a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado 
no estabelecimento não descaracteriza o regime de teletrabalho.” 
“Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho 
deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que 
especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.  
§ 1o Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de 
teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em 
aditivo contratual.   
§ 2o Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para 
o presencial por determinação do empregador, garantido prazo de 
transição mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo 
contratual.”
“Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, 
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da 
infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, 
bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão 
previstas em contrato escrito.
Parágrafo único.  As utilidades mencionadas no caput deste artigo não 
integram a remuneração do empregado.”
“Art. 75-E.  O empregador deverá instruir os empregados, de maneira 
expressa e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar 
doenças e acidentes de trabalho.
Parágrafo único.  O empregado deverá assinar termo de responsabilidade 
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.”

COMO FICOU
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PARCELAMENTO DE FÉRIAS

“Art. 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em 
um só período, nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o 
empregado tiver adquirido o direito.
§ 1º  Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão 
ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá 
ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não poderão ser 
inferiores a cinco dias corridos, cada um. 
§ 2º  É vedado o início das Férias no período de dois dias que antecede 
feriado ou dia de repouso semanal remunerado.”

Nota Tavares e Giro    No sentido de conferir maior 
autonomia ao trabalhador, a reforma trabalhista revogou o artigo 
em que determinava a vedação de parcelamento das férias dos 
funcionários menores de 18 e maiores de 60 anos, bem como 
concedeu ao funcionário a faculdade de optar pelo parcelamento 
em três vezes do período de férias. É bom ressaltar que o período 
de gozo de férias, quem determina, ainda que parcelado, é a 
empresa. Inclusive, tendo em vista que a regra é a concessão 
das férias em um único momento, a empresa poderá negar o 
parcelamento das férias, caso não seja interessante para a sua 
estrutura organizacional.

COMO FICOU
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TRABALHO DA EMPREGADA 
GESTANTE E LACTANTE

“Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor 
do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: 
I - atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto 
durar a gestação; 
II - atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, 
quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança 
da mulher, que recomende o afastamento durante a gestação; 
III - atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando 
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da 
mulher, que recomende o afastamento durante a lactação.”

Nota Tavares e Giro    Quanto a esse tópico, é bom 
destacar que, dependendo do grau de insalubridade a qual a 
gestante ou lactante é submetida no desenvolvimento de sua 
função, nenhuma conseqüência trará ao desenvolvimento do 
bebê, o que permitirá que a mesma continue a desempenhar 
suas atividades normalmente, sem qualquer restrição. Por 
via reflexa, ao contrário do que fora veiculado, a gestante ou 
lactante poderá sim ser afastada das atividades insalubres 
caso o médico de confiança da mulher assim ateste. Logo, o 
trabalho em atividades insalubres por gestante ou lactante não 
será indiscriminado e a saúde do bebê não será prejudicada. O 
afastamento ou manutenção da gestante ou lactante se vinculará 
ao que o seu próprio médico atestar. 

ALERTA  A MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 alterou a 
redação do art. 394-A para, ao contrário do que havia sido 
determinado, estipular a OBRIGATORIEDADE de afastamento 
da gestante de atividades insalubres, independentemente do 
grau a que estará sujeita, excluído nesse caso o pagamento do 
adicional de insalubridade. A exceção a regra partirá da própria 
gestante, quando então a mesma, caso optar, voluntariamente, 
por continuar laborando em atividades insalubres de grau 
mínimo ou médio, devendo para tanto apresentar atestado de 
saúde possibilitando tal situação. Já as funcionárias lactantes 
só serão afastadas das atividades insalubres, em qualquer grau, 
se o médico de sua confiança assim o recomendar. ...

COMO FICOU
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REDAÇÃO TRAZIDA PELA MEDIDA 
PROVISÓRIA 808/2017

Art. 394-A.  A empregada gestante será afastada, 
enquanto durar a gestação, de quaisquer atividades, 
operações ou locais insalubres e exercerá suas 
atividades em local salubre, excluído, nesse caso, 
o pagamento de adicional de insalubridade.
§ 2º  O exercício de atividades e operações insalubres 
em grau médio ou mínimo, pela gestante, somente 
será permitido quando ela, voluntariamente, 
apresentar atestado de saúde, emitido por médico 
de sua confiança, do sistema privado ou público de 
saúde, que autorize a sua permanência no exercício 
de suas atividades.
§ 3º  A empregada lactante será afastada de 
atividades e operações consideradas insalubres em 
qualquer grau quando apresentar atestado de saúde 
emitido por médico de sua confiança, do sistema 
privado ou público de saúde, que recomende o 
afastamento durante a lactação.

“
“

...
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DESCANSO PARA AMAMENTAÇÃO

“Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 
(seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de 
trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um.
§1º Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses 
poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente.
§ 2o Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo 
deverão ser definidos em acordo individual entre a mulher e o 
empregador.”

Nota Tavares e Giro    A legislação trabalhista, antes da 
reforma, não havia definido de forma clara os parâmetros de 
concessão dos intervalos para amamentação, gerando muitas 
vezes dúvidas acerca da correta concessão. Assim, no sentido 
de esclarecer melhor a forma de concessão, estabelece que os 
referidos intervalos para amamentação poderão ser definidos 
em acordo individual entre a mulher e o empregador, da forma 
que melhor lhes convierem.

COMO FICOU
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TRABALHO AUTÔNOMO

“Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas 
as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua 
ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3o desta 
Consolidação.”

Nota Tavares e Giro    A legislação trabalhista, pela 
primeira vez, tratou a respeito do trabalhador autônomo, 
caracterizando-o e estabelecendo os parâmetros direcionadores 
de sua contratação, embora não tenha trazido previsão expressa 
dos direitos que lhes são cabíveis. Importante ressaltar que o 
requisito primordial desse tipo de contratação é a AUTONOMIA 
do prestador de serviços na execução de suas tarefas. A 
ausência de tal requisito poderá levar a caracterização do vínculo 
empregatício e o reconhecimento de seus consectários.

ALERTA  A MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 alterou a 
redação do art. 442-B, trazendo algumas ponderações e 
esclarecimentos acerca dessa modalidade de contratação. 
Veda a cláusula de exclusividade, estipula algumas 
categorias que não possuirão qualidade de empregado desde 
que cumpridos os requisitos do contrato de autônomo, e 
traz nada mais que o óbvio: que, existindo a subordinação 
jurídica, o vínculo empregatício será reconhecido, ainda 
que o contrato formalizado tenha sido de autônomo. ...

COMO FICOU
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REDAÇÃO TRAZIDA PELA MEDIDA 
PROVISÓRIA 808/2017

Art. 442-B.  A contratação do autônomo, cumpridas por este 
todas as formalidades legais, de forma contínua ou não, 
afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta 
Consolidação.
§ 1º  É vedada a celebração de cláusula de exclusividade no 
contrato previsto no caput.
§ 2º Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no 
art. 3º o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um 
tomador de serviços.
§ 3º  O autônomo poderá prestar serviços de qualquer 
natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou 
não a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade 
de contrato de trabalho, inclusive como autônomo.
§ 4º  Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa 
de realizar atividade demandada pelo contratante, garantida 
a aplicação de cláusula de penalidade prevista em contrato.
§ 5º  Motoristas, representantes comerciais, corretores de 
imóveis, parceiros, e trabalhadores de outras categorias 
profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a 
atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que 
cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade 
de empregado prevista o art. 3º.
§ 6º  Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o 
vínculo empregatício. 
§ 7º  O disposto no caput se aplica ao autônomo, ainda 
que exerça atividade relacionada ao negócio da empresa 
contratante.

“
“

...
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TRABALHO INTERMITENTE

“Art. 443.  O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita 
ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou 
indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente.
§ 3o  Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação 
de serviços, com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de 
períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, 
dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do 
empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria.”
“Art. 452-A.  O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito 
e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode 
ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais 
empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato 
intermitente ou não. 
§ 1o  O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação eficaz, para 
a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, 
três dias corridos de antecedência. 
§ 2o  Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para 
responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa. 
§ 3o  A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do 
contrato de trabalho intermitente.  
§ 4o  Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, 
sem justo motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 
50% (cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, permitida a 
compensação em igual prazo.  
§ 5o  O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do 
empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.  
§ 6o  Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado receberá 
o pagamento imediato das seguintes parcelas: 
I - remuneração; 
II - férias proporcionais com acréscimo de um terço;  
III - décimo terceiro salário proporcional; 
IV - repouso semanal remunerado; e 
V - adicionais legais.  
§ 7o  O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos 
relativos a cada uma das parcelas referidas no § 6o deste artigo. 
§ 8o  O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária 
e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, na forma da lei, 
com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado 
comprovante do cumprimento dessas obrigações. 
§ 9o  A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze 
meses subsequentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser 
convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.” ...

COMO FICOU
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Nota Tavares e Giro    O contrato de trabalho intermitente 
é mais uma nova modalidade de contratação trazida pela reforma 
trabalhista, sendo uma importante alternativa principalmente 
para empresas que atuam em eventos específicos, ou que 
necessitem, em períodos sazonais, de um aumento de mão de 
obra. Tal modalidade possibilita certa liberdade ao trabalhador, 
pois poderá manter esse tipo de contratação com diversas 
empresas, bem como poderá recusar a oferta de trabalho, caso 
não lhe seja interessante.

ALERTA  A MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 alterou a 
redação do art. 452-A e acrescentou os artigos 452-B a 452-
H, no sentido de esclarecer os procedimentos necessários 
na adoção desse tipo de modalidade de contratação, 
suprindo ainda as omissões da Lei 13.47/2017, mormente 
quanto ao tempo de inatividade, à extinção de contrato 
e às verbas rescisórias. Altera o prazo para o empregado 
responder ao chamado do empregador de 1 dia útil para 
24 horas, estabelece a possibilidade de usufruir as férias 
em até três períodos, dispõe acerca das verbas devidas na 
extinção do contrato, esclarecendo ainda que a extinção 
do contrato de trabalho intermitente NÃO autoriza o 
ingresso no Programa de Seguro Desemprego, bem como 
que a modalidade de aviso prévio concedida será somente 
indenizado. 

REDAÇÃO TRAZIDA PELA MEDIDA 
PROVISÓRIA 808/2017

Art. 452-A.  O contrato de trabalho intermitente será celebrado 
por escrito e registrado na CTPS, ainda que previsto acordo 
coletivo de trabalho ou convenção coletiva, e conterá:
I - identificação, assinatura e domicílio ou sede das partes; “ ...

...



REFORMA TRABALHISTA 2017

Tavares e Giro Advocacia | 28 3522 9592 | tavaresegiro.com.br20

II - valor da hora ou do dia de trabalho, que não poderá 
ser inferior ao valor horário ou diário do salário mínimo, 
assegurada a remuneração do trabalho noturno superior à 
do diurno e observado o disposto no § 12; e
III - o local e o prazo para o pagamento da remuneração.

§ 2º  Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 
vinte e quatro horas para responder ao chamado, presumida, 
no silêncio, a recusa. 

§ 6º  Na data acordada para o pagamento, observado o 
disposto no § 11, o empregado receberá, de imediato, as 
seguintes parcelas: 
§ 10.  O empregado, mediante prévio acordo com o 
empregador, poderá usufruir suas férias em até três períodos, 
nos termos dos § 1º e § 2º do art. 134.
§ 11.  Na hipótese de o período de convocação exceder um 
mês, o pagamento das parcelas a que se referem o § 6º 
não poderá ser estipulado por período superior a um mês, 
contado a partir do primeiro dia do período de prestação de 
serviço. 
§ 12.  O valor previsto no inciso II do caput não será inferior 
àquele devido aos demais empregados do estabelecimento 
que exerçam a mesma função.
§ 13.  Para os fins do disposto neste artigo, o auxílio-doença 
será devido ao segurado da Previdência Social a partir da data 
do início da incapacidade, vedada a aplicação do disposto § 
3º do art. 60 da Lei nº 8.213, de 1991.
§ 14.  O salário maternidade será pago diretamente pela 
Previdência Social, nos termos do disposto no § 3º do art. 72 
da Lei nº 8.213, de 1991. 
§ 15.  Constatada a prestação dos serviços pelo empregado, 
estarão satisfeitos os prazos previstos nos § 1º e § 2º.” 
“Art. 452-B.  É facultado às partes convencionar por meio do 
contrato de trabalho intermitente:

...

...
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I - locais de prestação de serviços;
II - turnos para os quais o empregado será convocado para 
prestar serviços;
III - formas e instrumentos de convocação e de resposta 
para a prestação de serviços; 
IV - formato de reparação recíproca na hipótese de 
cancelamento de serviços previamente agendados nos termos 
dos § 1º e § 2º do art. 452-A.”
“Art. 452-C.  Para fins do disposto no § 3º do art. 443, 
considera-se período de inatividade o intervalo temporal 
distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja 
sido convocado e tenha prestado serviços nos termos do § 1º 
do art. 452-A.
§ 1º  Durante o período de inatividade, o empregado poderá 
prestar serviços de qualquer natureza a outros tomadores de 
serviço, que exerçam ou não a mesma atividade econômica, 
utilizando contrato de trabalho intermitente ou outra 
modalidade de contrato de trabalho.
§ 2º  No contrato de trabalho intermitente, o período de 
inatividade não será considerado tempo à disposição do 
empregador e não será remunerado, hipótese em que restará 
descaracterizado o contrato de trabalho intermitente caso 
haja remuneração por tempo à disposição no período de 
inatividade.”
“Art. 452-D.  Decorrido o prazo de um ano sem qualquer 
convocação do empregado pelo empregador, contado a partir 
da data da celebração do contrato, da última convocação ou 
do último dia de prestação de serviços, o que for mais recente, 
será considerado rescindido de pleno direito o contrato de 
trabalho intermitente.”
“Art. 452-E.  Ressalvadas as hipóteses a que se referem 
os art. 482 e art. 483, na hipótese de extinção do contrato 
de trabalho intermitente serão devidas as seguintes verbas 
rescisórias: 
I - pela metade:

...
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a) o aviso prévio indenizado, calculado conforme o art. 452-
F; e 
b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, prevista no § 1º do art. 18 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio de 1990; e 
II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas.
§ 1º  A extinção de contrato de trabalho intermitente permite 
a movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS 
na forma do inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, 
limitada a até oitenta por cento do valor dos depósitos. 
§ 2º  A extinção do contrato de trabalho intermitente a que 
se refere este artigo não autoriza o ingresso no Programa de 
Seguro-Desemprego.” 
“Art. 452-F.  As verbas rescisórias e o aviso prévio serão 
calculados com base na média dos valores recebidos pelo 
empregado no curso do contrato de trabalho intermitente.
§ 1º  No cálculo da média a que se refere o caput, serão 
considerados apenas os meses durante os quais o empregado 
tenha recebido parcelas remuneratórias no intervalo dos 
últimos doze meses ou o período de vigência do contrato de 
trabalho intermitente, se este for inferior.
§ 2º  O aviso prévio será necessariamente indenizado, nos 
termos dos § 1º e § 2º do art. 487.”
“Art. 452-G.  Até 31 de dezembro de 2020, o empregado 
registrado por meio de contrato de trabalho por prazo 
indeterminado demitido não poderá prestar serviços para 
o mesmo empregador por meio de contrato de trabalho 
intermitente pelo prazo de dezoito meses, contado da data 
da demissão do empregado.” 
“Art. 452-H.  No contrato de trabalho intermitente, o 
empregador efetuará o recolhimento das contribuições 
previdenciárias próprias e do empregado e o depósito do 
FGTS com base nos valores pagos no período mensal e 
fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento 
dessas obrigações, observado o disposto no art. 911-A.

...
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NEGOCIAÇÃO INDIVIDUAL

“Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha 
às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que 
lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes  
Parágrafo único.  A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo 
aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, 
com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos 
coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior 
e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.”

Nota Tavares e Giro    Ainda que a reforma trabalhista 
tenha materializado a autonomia da vontade, do negociado 
sobre o legislado, não o fez de forma indiscriminada, posto que 
adotou um critério mais prudente e cauteloso para os casos 
em que o nível de conhecimento do trabalhador for distinto. 
Assim, a possibilidade conferida pelo legislador ao funcionário 
de deliberar sobre seus direitos por meio de acordo individual, 
inclusive a sobrepor os instrumentos normativos e legais, só 
fora vinculada àquele funcionário que possui diploma de nível 
superior e, cumulativamente, que receba igual ou superior a 2 
(duas) vezes o teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social. Para os demais, prevalece a legislação e os instrumentos 
normativos naquilo que couber.

COMO FICOU
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UNIFORME

“Art. 456-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta 
no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de 
logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros 
itens de identificação relacionados à atividade desempenhada. 
Parágrafo único.  A higienização do uniforme é de responsabilidade 
do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários 
procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização 
das vestimentas de uso comum.”

Nota Tavares e Giro    Este dispositivo traça uma 
importante regulamentação quanto ao poder empresarial de 
direção e organização, na medida em que confere ao empregador 
o poder para definir o uniforme de seus funcionários, desde que 
não contrarie os bons costumes ou exponha o trabalhador a 
situações humilhantes. Estabelece ainda que a responsabilidade 
pela higienização do uniforme é tão somente do trabalhador, 
salvo em hipóteses em que são necessários procedimentos ou 
produtos específicos, a exemplo de empresas alimentícias em 
que há determinação específica nesse sentido, a depender do 
ramo de atuação, dirimindo assim diversos questionamentos 
que haviam sobre esse tema.

COMO FICOU
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PARCELAS QUE NÃO 
INTEGRAM A REMUNERAÇÃO

“Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para 
todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente 
pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que 
receber.                    
§ 1o  Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações 
legais e as comissões pagas pelo empregador. 
§ 2o  As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda 
de custo, auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, 
diárias para viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração 
do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não 
constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e 
previdenciário. 
§ 4o  Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo 
empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a 
empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho 
superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades.” 

Nota Tavares e Giro    A reforma trabalhista alterou a 
natureza de diversas verbas trabalhistas que eram consideradas 
partes integrantes dos salários do empregados, excluindo da 
composição salarial: as gratificações “ajustadas”, as diárias para 
viagens, os abonos pagos pelo empregador, prêmios e as ajudas 
de custo. Nada mudou, portanto, em relação às comissões e 
gratificações legais, que continuam a compor o salário do 
empregado. Ressalta que o prêmio, nessa nova configuração, 
estimula a valorização do funcionário, bem como o melhor 
desempenho do mesmo, na medida em que possibilita ao 
empregador conceder “prêmios” em bens, serviços ou dinheiro”, 
os quais não serão computados para a composição salarial.

...
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ALERTA  A MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 alterou 
a redação do art. 457 no sentido definir os elementos 
constitutivos da remuneração, esclarecendo acerca da 
gorjeta, de sua forma de cômputo e divisão, bem como 
o papel dos empregados e empregador na definição do 
percentual de concessão da gorjeta. Limita a 50% da 
remuneração mensal a importância paga a título de ajuda 
de custo sem que haja a integração à remuneração do 
funcionário. Destaca ainda que o “prêmio” (liberalidade 
concedida pelo empregador) só poderá ser realizado até 
DUAS VEZES AO ANO, excluindo, assim, a possibilidade 
de concessão mensal dessa parcela, posto que, se assim 
o fizer, integrará ao salário.

REDAÇÃO TRAZIDA PELA MEDIDA 
PROVISÓRIA 808/2017

Art. 457.
§ 1º  Integram o salário a importância fixa estipulada, as 
gratificações legais e de função e as comissões pagas pelo 
empregador.
§ 2º  As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de 
ajuda de custo, limitadas a cinquenta por cento da remuneração 
mensal, o auxílio-alimentação, vedado o seu pagamento em 
dinheiro, as diárias para viagem e os prêmios não integram a 
remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato 
de trabalho e não constituem base de incidência de encargo 
trabalhista e previdenciário. 
§ 12.  A gorjeta a que se refere o § 3º não constitui receita 
própria dos empregadores, destina-se aos trabalhadores e 
será distribuída segundo os critérios de custeio e de rateio 

“
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definidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho.
§ 13.  Se inexistir previsão em convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho, os critérios de rateio e distribuição da 
gorjeta e os percentuais de retenção previstos nos § 14 e § 
15 serão definidos em assembleia geral dos trabalhadores, 
na forma estabelecida no art. 612.
§ 14.  As empresas que cobrarem a gorjeta de que trata o § 
3º deverão:
I - quando inscritas em regime de tributação federal 
diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, 
facultada a retenção de até vinte por cento da arrecadação 
correspondente, mediante previsão em convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração 
à remuneração dos empregados, hipótese em que o valor 
remanescente deverá ser revertido integralmente em favor 
do trabalhador;
II - quando não inscritas em regime de tributação federal 
diferenciado, lançá-la na respectiva nota de consumo, facultada 
a retenção de até trinta e três por cento da arrecadação 
correspondente, mediante previsão em convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho, para custear os encargos sociais, 
previdenciários e trabalhistas derivados da sua integração 
à remuneração dos empregados, hipótese em que o valor 
remanescente deverá ser revertido integralmente em favor 
do trabalhador; e
III - anotar na CTPS e no contracheque de seus empregados 
o salário contratual fixo e o percentual percebido a título de 
gorjeta. 
§ 15.  A gorjeta, quando entregue pelo consumidor diretamente 
ao empregado, terá seus critérios definidos em convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho, facultada a retenção 
nos parâmetros estabelecidos no § 14. 

...
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§ 16.  As empresas anotarão na CTPS de seus empregados o 
salário fixo e a média dos valores das gorjetas referente aos 
últimos doze meses.
§ 17.  Cessada pela empresa a cobrança da gorjeta de que 
trata o § 3º, desde que cobrada por mais de doze meses, 
essa se incorporará ao salário do empregado, a qual terá 
como base a média dos últimos doze meses, sem prejuízo 
do estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho. 
§ 18.  Para empresas com mais de sessenta empregados, 
será constituída comissão de empregados, mediante previsão 
em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, 
para acompanhamento e fiscalização da regularidade da 
cobrança e distribuição da gorjeta de que trata o § 3º, cujos 
representantes serão eleitos em assembleia geral convocada 
para esse fim pelo sindicato laboral e gozarão de garantia 
de emprego vinculada ao desempenho das funções para que 
foram eleitos, e, para as demais empresas, será constituída 
comissão intersindical para o referido fim. 
§ 19.  Comprovado o descumprimento ao disposto nos § 
12, § 14, § 15 e § 17, o empregador pagará ao trabalhador 
prejudicado, a título de multa, o valor correspondente a um 
trinta avos da média da gorjeta por dia de atraso, limitada 
ao piso da categoria, assegurados, em qualquer hipótese, o 
princípio do contraditório e da ampla defesa. 
§ 20.  A limitação prevista no § 19 será triplicada na hipótese 
de reincidência do empregador.
§ 21.  Considera-se reincidente o empregador que, durante 
o período de doze meses, descumprir o disposto nos § 12, § 
14, § 15 e § 17 por período superior a sessenta dias.
§ 22.  Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo 
empregador, até duas vezes ao ano, em forma de bens, serviços 
ou valor em dinheiro, a empregado, grupo de empregados 
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“ou terceiros vinculados à sua atividade econômica em razão 
de desempenho superior ao ordinariamente esperado no 
exercício de suas atividades. 
§ 23.  Incidem o imposto sobre a renda e quaisquer outros 
encargos tributários sobre as parcelas referidas neste artigo, 
exceto aquelas expressamente isentas em lei específica.

...
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EQUIPARAÇÃO SALARIAL

“Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, 
prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento 
empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, 
nacionalidade ou idade. 
§ 1o Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for 
feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre 
pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador 
não seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não 
seja superior a dois anos.  
§ 2o Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador 
tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de 
norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos 
e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em 
órgão público. 
§ 3o No caso do § 2o deste artigo, as promoções poderão ser feitas 
por merecimento e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, 
dentro de cada categoria profissional. 
§ 5o A equiparação salarial só será possível entre empregados 
contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação 
de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha 
obtido a vantagem em ação judicial própria. 
§ 6o No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou 
etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais 
devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor de 
50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social.”

Nota Tavares e Giro    As alterações trazidas pela Reforma 
Trabalhista quanto à equiparação salarial foram relevantes, de 
modo a eliminar os abusos pela interpretação da regra anterior 
relativa à “equiparação salarial em cascata”. Restringe o direito 
a equiparação ao mesmo estabelecimento empresarial e 
estabelece mais uma excludente ao direito à equiparação salarial, 
qual seja, a diferença de tempo de serviço além do tempo na 
função, possibilitando ao empregador prestigiar o empregado 
“antigo de casa”, sem que para tanto tenha que conviver com o 
risco de condenação à equiparação salarial, como acontecia com 
a antiga redação.

COMO FICOU
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INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO
DE FUNÇÃO

“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.
§1º Não se considera alteração unilateral a determinação do 
empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, 
anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.
§ 2o  A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo 
motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do 
pagamento da gratificação correspondente, que não será incorporada, 
independentemente do tempo de exercício da respectiva função.”

Nota Tavares e Giro    Ao contrário do entendimento 
jurisprudencial, firmado pela Súmula 372/TST, a Reforma 
Trabalhista esclareceu, de forma inequívoca, a respeito da 
inexistência de direito adquirido ao cargo de confiança, 
possibilitando assim a reversão ao cargo efetivo, sem a 
manutenção do pagamento da gratificação correspondente ao 
cargo de confiança outrora desenvolvido.

COMO FICOU
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PROCEDIMENTOS DE RESCISÃO 
CONTRATUAL

“Art. 477.  Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá 
proceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar 
a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas 
rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.  
§ 2º - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a 
causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza 
de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida 
a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.    
§ 4o  O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado:  
I - em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as 
partes; ou  
II - em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto. 
§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior 
não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado.     
§ 6o  A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação 
da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos 
valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão 
ser efetuados até dez dias contados a partir do término do contrato.  
§ 8º - A inobservância do disposto no § 6º deste artigo sujeitará o infrator 
à multa de 160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa 
a favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente 
corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, 
o trabalhador der causa à mora.
§ 10.  A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego 
e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput 
deste artigo tenha sido realizada.”

Nota Tavares e Giro    A Reforma Trabalhista objetivou 
desburocratizar os procedimentos necessários para a rescisão 
contratual, mormente através da revogação dos parágrafos 
1º, 3º e 7º, conferindo assim maior autonomia às partes ao 
não subordiná-las obrigatoriamente à assistência do sindicato. 
Além disso, o prazo do pagamento de rescisão e entrega de 
documentos  necessários para o recebimento de seguro 
desemprego e depósitos fundiários foi simplificado, sendo de 
dez dias contados a partir do término do contrato de trabalho 
(em que não haverá mais prestação efetiva de labor), ou seja, 
se o trabalhador cumprir aviso prévio, a partir do termo final; 
se não cumprir aviso prévio, a partir do dia em que o contrato 
for rescindido.
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EQUIPARAÇÃO DE DISPENSA 
VOLUNTÁRIA OU INCENTIVADA

“Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas 
equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de 
autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.”

Nota Tavares e Giro    A jurisprudência havia 
consolidado entendimento de que a dispensa coletiva deveria 
ser precedida obrigatoriamente de negociação com o sindicato 
dos trabalhadores. Contudo, a Lei 13.467, no intuito de 
promover a segurança jurídica nos negócios jurídicos firmados, 
bem como conceder maior autonomia às partes, equiparou a 
dispensa coletiva à dispensa individual, sem que para tanto haja 
necessidade de autorização prévia sindical ou de celebração de 
convenção coletiva ou acordo coletivo para sua efetivação.

JUSTA CAUSA – PERDA DE 
HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

“Art. 482 - Constituem justa causa para rescisão do contrato de 
trabalho pelo empregador:
m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei 
para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do 
empregado.”    

Nota Tavares e Giro    A Reforma Trabalhista inseriu 
mais uma hipótese de justa causa pelo empregador: poderá 
ser aplicada a qualquer profissão e contratação. Dessa forma, 
havendo perda da habilitação ou dos requisitos legais necessários 
para o desenvolvimento da respectiva função, desde que em 
decorrência de conduta dolosa do funcionário, o empregador 
poderá encerrar o contrato por justa causa nos moldes da alínea 
“m” do art. 482 da CLT.

COMO FICOU
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RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO POR ACORDO

“Art. 484-A.  O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre 
empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes 
verbas trabalhistas:   
I - por metade:  
a) o aviso prévio, se indenizado; e  
b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, 
II - na integralidade, as demais verbas trabalhistas. 
§ 1o  A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a 
movimentação da conta vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor 
dos depósitos.   
§ 2o  A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo 
não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-Desemprego.” 

Nota Tavares e Giro    Embora a tentativa de encerramento 
contratual consensual seja realidade presenciada por muitos 
empregadores, os mesmos ficavam impedidos de efetivá-la por 
não terem dispositivo legal que possibilitasse essa modalidade 
(ou, para beneficiar o trabalhador, acabavam por forjar uma 
rescisão sem justa causa, requerendo a devolução da multa 
fundiária). Diante desse contexto, a legislação, pela primeira 
vez, estipulou a hipótese de rescisão contratual consensual, 
repartindo o ônus do encerramento contratual entre as partes. 
Ou seja, o empregador, ao acordar com o funcionário acerca 
da extinção contratual, deverá pagar somente METADE do 
aviso prévio, se indenizado, e METADE da multa fundiária. A 
concessão, portanto, será mútua. O trabalhador não terá direito 
à totalidade das verbas rescisórias se a dispensa sem justa 
causa for, e o empregador, da mesma forma, não terá que pagar 
a integralidade das verbas rescisórias, no caso de dispensa sem 
justa causa. 
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QUITAÇÃO ANUAL DE OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS

“Art. 507-B.  É facultado a empregados e empregadores, na vigência 
ou não do contrato de emprego firmar o termo de quitação anual 
de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos empregados da 
categoria.   
Parágrafo único.  O termo discriminará as obrigações de dar e fazer 
cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo 
empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas.” 

Nota Tavares e Giro    A Lei 13.467/2017, ao estabelecer 
tal artigo, traz uma faculdade aos empregados e empregadores 
de firmarem um Termo de Quitação Anual de Obrigações 
Trabalhistas perante o sindicato da categoria, o qual deverá 
constar as obrigações cumpridas mensalmente, bem como a 
quitação anual por parte do empregado, com eficácia liberatória 
das parcelas nele especificadas, o que não impede o ajuizamento 
de ações trabalhistas reivindicando parcelas que ali não sejam 
discriminadas.  Observe que esse artigo ratifica a importância do 
papel do sindicato na fiscalização e verificação (pormenorizada) 
das respectivas parcelas envolvidas na quitação, uma vez que 
o Termo de Quitação será concedido sob sua outorga, gerando 
efeito liberatório quanto àquelas parcelas.
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COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO
DOS EMPREGADOS

“Art. 510-A.  Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada 
a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-
lhes o entendimento direto com os empregadores.  
§ 1o  A comissão será composta: 
I - nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados, por três 
membros;  
II - nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados, por cinco 
membros;  
III - nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete membros.  
§ 2o  No caso de a empresa possuir empregados em vários Estados da 
Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de 
representantes dos empregados por Estado ou no Distrito Federal, na mesma 
forma estabelecida no § 1o deste artigo.”
“Art. 510-B.  A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes 
atribuições: 
I - representar os empregados perante a administração da empresa; 
II - aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com 
base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo;  
III - promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim 
de prevenir conflitos;  
IV - buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, 
de forma rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e 
contratuais; 
V - assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo 
qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião 
política ou atuação sindical;  
VI - encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de 
representação;  
VII - acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das 
convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. 
§ 1o  As decisões da comissão de representantes dos empregados serão 
sempre colegiadas, observada a maioria simples.  
§ 2o  A comissão organizará sua atuação de forma independente.” 
“Art. 510-C.  A eleição será convocada, com antecedência mínima de trinta 
dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá 
ser fixado na empresa, com ampla publicidade, para inscrição de candidatura.  
§ 1o  Será formada comissão eleitoral, integrada por cinco empregados, não 
candidatos, para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, 
vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. ...
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Nota Tavares e Giro    A Reforma Trabalhista regulamenta 
o disposto no artigo 11 da Constituição Federal que prevê a eleição 
de representantes dos empregados, cujo objetivo é promover o 
entendimento direto com os empregadores, estabelecendo, dos 
art. 510-A a 510-D, os requisitos e procedimentos necessários 
para a realização da eleição dos representantes, bem como 
estabelecendo as atribuições dos mesmos. Acrescenta ainda 
uma nova modalidade de estabilidade de emprego, posto que 
o funcionário, membro da comissão de representantes, não 
poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a 
que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou 
financeiro (não se confundindo com dispensa sem justa causa), 
desde a candidatura até um ano após o fim do mandato.

§ 2o  Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com 
contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que 
estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado.  
§ 3o  Serão eleitos membros da comissão de representantes dos empregados 
os candidatos mais votados, em votação secreta, vedado o voto por 
representação. 
§ 4o  A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao 
término do mandato anterior.  
§ 5o  Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos 
empregados poderá ser formada com número de membros inferior ao previsto 
no art. 510-A desta Consolidação.  
§ 6o  Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada 
nova eleição no prazo de um ano.”  
“Art. 510-D.  O mandato dos membros da comissão de representantes dos 
empregados será de um ano. 
§ 1o  O membro que houver exercido a função de representante dos empregados 
na comissão não poderá ser candidato nos dois períodos subsequentes.  
§ 2o  O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados 
não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o 
empregado permanecer no exercício de suas funções.  
§ 3o  Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o 
membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer 
despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo 
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.  
§ 4o  Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 
duas vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa 
pelo prazo de cinco anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador 
interessado, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho.”  
“Art. 545.  Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento 
dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as 
contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados.”

...

...
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ALERTA  A MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 acrescenta 
o art. 510-E, no intuito de esclarecer que a comissão de 
representantes dos empregados não substituirá a função 
do sindicato, devendo este ter a participação obrigatória 
nas negociações coletivas de trabalho.

REDAÇÃO TRAZIDA PELA MEDIDA 
PROVISÓRIA 808/2017

Art. 510-E.  A comissão de representantes dos empregados 
não substituirá a função do sindicato de defender os direitos 
e os interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive 
em questões judiciais ou administrativas, hipótese em que 
será obrigatória a participação dos sindicatos em negociações 
coletivas de trabalho, nos termos do incisos III e VI do caput 
do art. 8º da Constituição.

“ “

...
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

“Art. 545.  Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de 
pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente 
autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este 
notificados.”
“Art. 578.  As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes 
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação 
de “contribuição sindical” pagas, recolhidas e aplicadas na forma 
estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente 
autorizadas.”
“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à 
autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada 
categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em 
favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão 
ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta 
Consolidação.”   
“Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da 
contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, 
ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na 
ocasião em que requererem às repartições o registro ou a licença para 
o exercício da respectiva atividade.”

Nota Tavares e Giro    A grande diferença trazida por esse 
artigo (e uma das mais criticadas) é que, a partir da Reforma 
Trabalhista, as contribuições devidas aos sindicados, antes 
conhecidas como “imposto sindical”, somente serão descontadas 
em folha de pagamento dos funcionários se EXPRESSAMENTE 
AUTORIZADOS por estes. A compulsoriedade, portanto, foi 
eliminada, gerando o aspecto espontâneo para todas elas, 
inclusive para a contribuição sindical dos próprios empregadores, 
os quais deverão recolher a respectiva contribuição somente se 
assim optarem.

COMO FICOU
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NEGOCIADO X LEGISLADO

“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.” 
“Art. 611-B.  Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo 
coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes 
direitos:  
I - normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social;  
II - seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;  
III - valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  
IV - salário mínimo;  
V - valor nominal do décimo terceiro salário; 
VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
VII - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção 
dolosa;  
VIII - salário-família;  
IX - repouso semanal remunerado; ...

COMO FICOU
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X - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% 
(cinquenta por cento) à do normal; 
XI - número de dias de férias devidas ao empregado; 
XII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais 
do que o salário normal;  
XIII - licença-maternidade com a duração mínima de cento e vinte dias; 
XIV - licença-paternidade nos termos fixados em lei; 
XV - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei; 
XVI - aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 
trinta dias, nos termos da lei; 
XVII - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou 
em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;  
XVIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou 
perigosas;  
XIX - aposentadoria;  
XX - seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;  
XXI - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com 
prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até 
o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;  
XXII - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador com deficiência; 
XXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de quatorze anos; 
XXIV - medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;  
XXV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso;  
XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive 
o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança 
ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho; 
XXVII - direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender;  
XXVIII - definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições 
legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em 
caso de greve; 
XXIX - tributos e outros créditos de terceiros;  
XXX - as disposições previstas nos arts. 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 
395, 396 e 400 desta Consolidação. 
Parágrafo único.  Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são 
consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os 
fins do disposto neste artigo.”

...

...
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ALERTA  A MEDIDA PROVISÓRIA 808/2017 acrescenta 
o inciso XII e o §6º do art. 611-A, estabelecendo que 
o enquadramento da insalubridade e a prorrogação de 
jornada em ambientes insalubres poderão ser negociados 
coletivamente, com a possibilidade de perícia particular 
(excluindo a do MTE), desde que obedecidas as normas 
regulamentadoras e as normas de saúde, higiene e 
segurança do trabalho, além de proibir o questionamento 
de cláusulas negociadas via acordo coletivo ou convenção 
coletiva via ação individual.

REDAÇÃO TRAZIDA PELA MEDIDA 
PROVISÓRIA 808/2017

Art. 611-A.  A convenção coletiva e o acordo coletivo de 
trabalho, observados os incisos III e VI do caput do art. 8º 
da Constituição, têm prevalência sobre a lei quando, entre 
outros, dispuserem sobre:
XII - enquadramento do grau de insalubridade e prorrogação 
de jornada em locais insalubres, incluída a possibilidade 
de contratação de perícia, afastada a licença prévia das 
autoridades competentes do Ministério do Trabalho, desde que 
respeitadas, na integralidade, as normas de saúde, higiene 
e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
§ 5º  Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de 
acordo coletivo de trabalho participarão, como litisconsortes 
necessários, em ação coletiva que tenha como objeto 
a anulação de cláusulas desses instrumentos, vedada a 
apreciação por ação individual.

“

“

...

Nota Tavares e Giro    A Reforma Trabalhista trouxe uma 
nova ideia: negociado x legislado, em que sobre determinados 
temas os instrumentos coletivos prevalecerão sobre a lei, 
balizando assim, no princípio da intervenção mínima na 
autonomia da vontade coletiva. Traz nesse diapasão então, nos 
artigos 611-a e 611-B, os temas que poderão ou não ser objetos 
de negociação coletiva.
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ULTRATIVIDADE DOS INSTRUMENTOS 
COLETIVOS NORMATIVOS

“Art. 614.
§ 3º  Não será permitido estipular duração de convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a 
ultratividade.”

Nota Tavares e Giro   Torna explícita a cláusula que veda 
a ultratividade da convenção coletiva de trabalho, de forma que 
os direitos estipulados no instrumento normativo coletivo só 
serão devidos durante o período de vigência determinado no 
próprio instrumento.

ACORDO COLETIVO X CONVENÇÃO COLETIVA

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

Nota Tavares e Giro   Por fim, dispõe, ao contrário do que 
era praticado, que o acordo coletivo SEMPRE prevalecerá sobre 
a convenção coletiva, uma vez que o Acordo é o instrumento 
normativo que mais alcança a peculiaridade de cada empresa e 
seus respectivos funcionários.

COMO FICOU

COMO FICOU
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