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- Prevalência dos Acordos e Convenções Coletivas

- Horário e Jornada de Trabalho (Tempo à Disposição)

- Fim da Contribuição Sindical Obrigatória

- Representação dos Empregados nas Empresas

- Prêmios e Outras Parcelas – Alteração do Artigo 457 da CLT

- Parcelamento de Férias

- Equiparação Salarial – Quadro de Carreira

- Empregada Gestante e Lactante

- Dano Extrapatrimonial – Dano Moral

- Teletrabalho / Home Office

- Trabalho Intermitente

- Fim da “Homologação” da Rescisão Contratual

- Término de Contrato de Trabalho (Distrato)

- Quitação Anual das Verbas Trabalhistas

- Livre Negociação e Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos

- Terceirização de Atividade-Fim

- Mudanças no Processo do Trabalho

REFORMA TRABALHISTA
SÍNTESE DAS ALTERAÇÕES DA CLT

- Prevalência dos Acordos e Convenções Coletivas

- Horário e Jornada de Trabalho (Tempo à Disposição)

- Fim da Contribuição Sindical Obrigatória

- Representação dos Empregados nas Empresas

- Prêmios e Outras Parcelas – Alteração do Artigo 457 da CLT

- Parcelamento de Férias

- Equiparação Salarial – Quadro de Carreira

- Empregada Gestante e Lactante

- Dano Extrapatrimonial – Dano Moral

- Teletrabalho / Home Office

- Trabalho Intermitente

- Fim da “Homologação” da Rescisão Contratual

- Término de Contrato de Trabalho (Distrato)

- Quitação Anual das Verbas Trabalhistas

- Livre Negociação e Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos

- Terceirização de Atividade-Fim

- Mudanças no Processo do Trabalho



REFORMA TRABALHISTA
MANIFESTAÇÃO MINISTROS TST NO SENADO

Representados pelo Ministro Maurício Godinho Delgado,
17 Ministros do TST se pronunciaram perante o Senado
Federal em 11/05/2017 acerca da Reforma Trabalhista.
Síntese do pronunciamento:

 a reforma retoma a autonomia da vontade do Código
Civil de 1916, revogado em 2002 pelo Congresso
Nacional;

 alarga e retira as amarras do poder individual do
empregador;

 exclui a natureza salarial de determinadas parcelas,
rebaixando o ganho econômico do trabalhador e a
arrecadação do Estado;

 acarreta definitivamente o fim da isonomia entre o
empregado e o trabalhador terceirizado;

 implica na redução do patamar civilizatório mínimo que
havia sido alcançado pela legislação brasileira;

 poderá criar um “passivo trabalhista às avessas”, pois a
lei não poderia originar riscos ao trabalhador que
ingressa com uma reclamação trabalhista.
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REFORMA TRABALHISTA
NOTA DOS MINISTROS TST SOBRE REFORMA

 Legislação deveria regular e restringir a terceirização
 Reforma implica em redução de direitos como

- nova leitura do tempo à disposição
- eliminação das horas in itinere
- ampliação do trabalho em tempo parcial
- admissão de horas extras no regime de tempo parcial
- regime de compensação por acordo tácito
- banco de horas e regime 12x36 por acordo individual
- eliminação feriados no regime 12x36
- indenização do intervalo para repouso e alimentação
no regime 12x36
- redução do intervalo para repouso e alimentação
- e “muitos” outros...

 Eliminação das “garantias trabalhistas” dos empregados
brasileiros

 Criação de regras restritivas no âmbito do Direito
Processual do Trabalho
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MPT Notícias (www.mpt.gov.br)
04/08/17 Procuradoria-Geral do Trabalho
PGT discute impactos da reforma trabalhista
Evento foi o primeiro debate de procuradores e magistrados do Trabalho
após as mudanças na CLT

REFORMA TRABALHISTA
COMO O MPT ENCARA A REFORMA DA CLT

Ronaldo Fleury, Procurador Geral do
MPT, alertou que a nova lei traz um
problema grave que é de não ter limites
para os patrões. “É o caso da
pejotização. Agora qualquer trabalhador
pode ser pessoa jurídica. Até a
empregada doméstica também pode ser
contratada por essa modalidade”. Ele
ainda citou que países como Espanha e
México, que fizeram suas reformas, não
tiveram êxito. “Não houve aumento da
geração de emprego. O que teve foi a
precarização do trabalho”.
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REFORMA TRABALHISTA
NOTA TÉCNICA Nº 8 MPT
INCONSTITUCIONALIDADES DA REFORMA

 Desvirtuamento do regime de emprego.
Negação de direitos fundamentais.

 Terceirização de atividade-fim.
 Flexibilização da jornada de trabalho.
 Salário mínimo. Desvirtuamento de

verbas salariais.
 Derrogação da proteção jurídica ao

“hipersuficiente”.
 Representação dos trabalhadores por

local de trabalho fragiliza a proteção.
 Exclusão ou redução da responsabilidade

do empregador no regime do
teletrabalho.

 Restrição de acesso à Justiça do Trabalho.
 Afronta à autonomia funcional da Justiça

do Trabalho.
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REFORMA TRABALHISTA
NOTA TÉCNICA Nº 8 MPT - DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS

 Artigo 1º, incisos III e IV
 Artigo 3º, incisos I, II e III
 Artigo 5º, caput, incisos XXIII, LXXVIII e § 2º
 Artigo 6º
 Artigo 7º, caput, incisos I, III, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XXI,

XXII e XXIV
 Artigo 8º, incisos II e IV
 Artigo 9º
 Artigo 24, inciso XIV
 Artigo 37, inciso II
 Artigo 60, § 4º, inciso IV
 Artigo 170, incisos III, VII e VIII
 Artigo 173, § 1º, inciso II
 Artigo 193
 Artigo 211, § 1º
 Artigo 212, § 5º
 Artigo 217, § 3º
 Artigo 218, § 4º
 Artigo 227
 Artigo 239
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REFORMA TRABALHISTA
NOTA TÉCNICA Nº 8 MPT - OUTRAS REGRAS
LEGAIS EM TESE DESRESPEITADAS

 Declaração Universal dos Direitos do Homem (artigo XXIV –
“vedação à jornada ilimitada”)

 Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, Sociais
e Culturais (artigo 7º, alínea “d” – “limitação razoável do
trabalho”)

 Convenção Americana sobre Direitos Humanos

 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos

 Convenção nº 29, da OIT
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trabalho”)
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REFORMA TRABALHISTA
CONFERÊNCIA ABERTURA – DEBATE NACIONAL
DA REFORMA TRABALHISTA – AMATRA IV (ago/17)

vídeo



REFORMA TRABALHISTA
MAIS NOVIDADES



REFORMA TRABALHISTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5766

Ajuizada pelo Procurador-Geral da República

Pedido de liminar visando suspender efeitos de algumas expressões lançadas
em dispositivos da Reforma Trabalhista, pois implicariam em “restrições
inconstitucionais à garantia de gratuidade judiciária aos que comprovem
insuficiência de recursos, na Justiça do Trabalho”.

Tese da Procuradoria-Geral: violação das garantias constitucionais de amplo
acesso à jurisdição e à assistência judiciária integral aos necessitados.

Os preceitos constitucionais supostamente violados:

- artigo 1º, inciso III (créditos trabalhistas auferidos em demandas propostas
por trabalhadores pobres assumiriam caráter de mínimo existencial,
compatível com o princípio constitucional da dignidade humana);
- artigo 5º, caput (princípio constitucional da isonomia);
- artigo 5º, inciso LV (princípio constitucional da ampla defesa);
- artigo 5º, inciso LIV (princípio constitucional do devido processo legal);
- artigo 5º, inciso XXV (princípio constitucional inafastabilidade da jurisdição).
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REFORMA TRABALHISTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5766

Dispositivos questionados:

- artigo 790-B, caput e § 4º (responsabiliza a parte sucumbente pelo
pagamento de honorários periciais, ainda que beneficiária da justiça gratuita)

- artigo 791-A (devidos honorários advocatícios de sucumbência por
beneficiário de justiça gratuita, sempre que tenha obtido em juízo, ainda que
em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa)

- artigo 844, § 2º (responsabilidade do beneficiário da justiça gratuita pelo
pagamento de custas caso o processo seja arquivado em razão de não
comparecimento à audiência, como condição para aparelhamento de nova
reclamação trabalhista)

Relator Ministro Roberto Barroso

Despacho de 29/08/2017: concessão prazos de 5 dias para manifestação do
Congresso Nacional e do Presidente da República e de 3 dias para o
Advogado-Geral da União. Após, o Ministro apreciaria o pedido de liminar.
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REFORMA TRABALHISTA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5766

Cinco (por enquanto) pedidos de amicus curiae:

CENTRAL BRASILEIRA DO SETOR DE SERVIÇOS - CEBRASSE

CENTRAL GERAL DOS TRABALHADORES DO BRASIL - CGTB

UNIÃO BRASILEIRA DOS AGRARISTAS UNIVERSITÁRIOS - UBAU

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO -

ANAMATRA

CENTRAL DOS SINDICATOS BRASILEIROS - CSB

Status do processo: 10/10/2017 autos conclusos ao Ministro Relator, ao que

tudo indica para se pronunciar sobre os pedidos de ingresso como amicus

curiae e sobre o pedido de liminar.
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REFORMA TRABALHISTA
Status de Tratado Internacional Ratificado Brasil

CF 1988 – nenhuma regra sobre relações entre Direito Internacional e

Direito Interno.

Doutrina e jurisprudência - tratados internacionais são incorporados no

ordenamento jurídica brasileiro como normas infraconstitucionais.

O que fazer em caso de conflito entre estas normas?

Havendo conflito entre lei anterior e tratado promulgado posteriormente,

prevalece o tratado. Quando, porém, o tratado é anterior e a lei é posterior,

prevalece a lei, podendo haver consequências pelo descumprimento do

tratado no plano internacional. A lei nova derroga o tratado anterior, se

disciplinar de forma distinta a matéria.
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REFORMA TRABALHISTA
Status de Tratado Internacional Ratificado Brasil

Emenda Constitucional 45/2004

Artigo 5º, § 3º: tratados internacionais sobre direitos humanos devem
ser aprovados por 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, para que sejam equiparados às emendas constitucionais. Do
contrário, não podem ser comparados às normas constitucionais.

Julgamento do RE 466343

Condição de supralegalidade aos tratados e convenções de direitos
humanos. São infraconstitucionais, mas têm um atributo de
supralegalidade. Não podem afrontar a supremacia da Constituição,
mas também não podem ser equiparados à legislação ordinária.
Possuem “lugar especial reservado no ordenamento jurídico” brasileiro.

Tratados internacionais sobre direitos humanos internalizados no
ordenamento jurídico brasileiro por meio do procedimento de
ratificação se sobrepõem às normas infraconstitucionais, ou seja, às
leis ordinárias.
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REFORMA TRABALHISTA
Status de Tratado Internacional Ratificado Brasil

Convenções da OIT são internalizadas por Decreto do Presidente da

República e denunciadas da mesma forma.

Não passam por qualquer rito no âmbito do Congresso Nacional.

Não possuem, portanto, natureza supralegal, menos ainda status

constitucional, pois não são “tratados de direitos humanos”,

caracterizando-se como “normas internacionais de trabalho”.

Se as convenções da OIT podem ser denunciadas pelo Presidente e

não possuem status de norma constitucional ou preceito supralegal,

estão equiparadas às leis ordinárias.

Logo, podem ser derrogadas por leis posteriores que venham a

disciplinar de maneira distinta a matéria, ainda mais se específicas.
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REFORMA TRABALHISTA
DIREITO INTERTEMPORAL – APLICAÇÃO DA LEI
TRABALHISTA NO TEMPO

Irretroatividade  da lei = a lei nova não se aplica aos contratos de trabalho já extintos.

Também não se aplica aos atos jurídicos já praticados nos contratos de trabalho em curso no

dia do início da sua vigência. A segurança jurídica, como normalmente a lei é modificada

para beneficiar o empregado, é prerrogativa do empregador. CF Artigo 5º, inciso XXXVI.

Efeito imediato da lei = quando um ato jurídico, num contrato em curso, não tiver ainda sido

praticado, deverá observar as regras da lei nova. Entrando em vigor, após o período de

vacatio legis, a lei se aplica de imediato às relações de emprego que se encontrarem em

curso.

No caso da reforma, com a “revisão” de algumas regras anteriormente mais favoráveis aos

trabalhadores, o empregado tem direito à segurança jurídica. Direitos já

assegurados/alcançados aos trabalhadores anteriormente à efetiva vigência da lei, não

poderão ser suprimidos.
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REFORMA TRABALHISTA
DIREITO INTERTEMPORAL – APLICAÇÃO DA LEI
TRABALHISTA NO TEMPO

Exercício: horas in itinere

Com a mudança da lei os empregadores serão obrigados a manter o

pagamento para aqueles que já recebiam a parcela (não por previsão

em norma coletiva)?

E para os empregados admitidos após a vigência da reforma?

Como fica neste caso o princípio constitucional da isonomia?
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