Reforma Trabalhista:
E agora?

Introdução









A CLT foi aprovada por meio do Decreto 5.452 de 1º
de maio de 1943;
Reforma trabalhista – Lei 13.467 de 2017,
sancionada pelo Presidente no dia 13 de julho de
2017.
MP 808 – fim de sua vigência por não ter sido
convertida em lei no prazo legal
Aplicação – contratos novos e vigentes – limites –
Princípios de proteção ao trabalhador – Art. 7º CF e
Art. 468 da CLT

“Negociado sobre Legislado”








Art. 611-A.
A convenção coletiva e o acordo
coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei
quando, entre outros, dispuserem sobre: (15
itens)
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;

Negociado sobre Legislado – Diálogo Capital e Trabalho










V - plano de cargos, salários
VI - regulamento empresarial;
VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e
trabalho intermitente;
IX - remuneração por produtividade
.....
§ 2o A inexistência de expressa indicação de
contrapartidas recíprocas em convenção coletiva
ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua
nulidade por não caracterizar um vício do
negócio jurídico.

Limites da Negociação – Princípio da boa-fé








Art. 611-B.
Constituem objeto ilícito de
convenção coletiva ou de acordo coletivo de
trabalho, exclusivamente, a supressão ou a
redução dos seguintes direitos:
III - valor dos depósitos mensais e da
indenização rescisória do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS);
IV - salário mínimo;
.......

Tempo a disposição – Mudança de Paradigma





“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;

Jornada de Trabalho





“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.
“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.

Jornada de Trabalho








Art. 59.
§ 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.
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.”

Jornada 12X36 e Intervalo
“Art. 60..............................
Parágrafo único.
Excetuam-se da exigência de
licença prévia as jornadas de doze horas de trabalho
por trinta e seis horas ininterruptas de descanso.”
- MP 808 e sua eficácia
“Art. 71. ...........................
§ 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.

Contribuição Sindical





“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.”

Sobreposição da Negociação individual sobre a Negociação
Coletiva




Art.
444. ...........................................................
Parágrafo único. A livre estipulação a que se
refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses
previstas no art. 611-A desta Consolidação, com
a mesma eficácia legal e preponderância
sobre os instrumentos coletivos, no caso de
empregado portador de diploma de nível superior
e que perceba salário mensal igual ou superior a
duas vezes o limite máximo dos benefícios do
Regime Geral de Previdência Social.”

Terceirização







Lei no 6.019
Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a
transferência feita pela contratante da execução de quaisquer
de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa
jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua
capacidade econômica compatível com a sua execução.
“Art. 4o-C. São asseguradas aos empregados da empresa
prestadora de serviços a que se refere o art. 4o-A desta Lei,
quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer
uma das atividades da contratante, forem executados nas
dependências da tomadora, as mesmas condições:

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.
§ 1o Poderá ser realizada a alteração entre regime
presencial e de teletrabalho desde que haja mútuo
acordo entre as partes, registrado 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.

Remuneração







Art.457. ......................
§ 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.

Conclusões











Assimetria nas relações de trabalho
Coerência na aplicação das normas
Tecnologias e novas relações de trabalho
Mudança de paradigma e conceito de Categoria (art.
511 da CLT)
Responsabilidade do Empregador – Regimentos,
normas e Código de Conduta (compliance)
Dignidade da Pessoa Humana – como direito
fundamental
Relações harmônicas e diálogo constante Capital e
Trabalho
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