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 NEGOCIAÇÃO , CONVENÇÃO E ACORDO COLETIVO DE TRABALHO



NEGOCIADO  X  LEGISLADO

Antes
Embora a CF reconheça os Acordos e Convenções Coletivas, na prática 
havia forte interferência do MPT e da JT na interpretação do que 
podia ou não ser objeto da negociação coletiva

Com a Reforma

Especifica-se que a negociação coletiva prevalece sobre a Lei quando ,  
entre outros, dispuser sobre temas que estão ali relacionados (rol 
exemplificativo) e especifica também um rol taxativo de temas sobre 
os quais não se pode negociar ( ilícita a negociação).
A lei ainda estabelece outros mecanismos  de fortalecimento  dos  
acordos e convenções coletivas de trabalho.



O  QUE NÃO PODE SER NEGOCIADO

Com a Reforma

Art 611-B Constituem objeto ilícito da convenção ou 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; 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;



O  QUE NÃO PODE SER NEGOCIADO (continuação 1  )

Com a Reforma

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;



O  QUE  NÃO PODE SER NEGOCIADO (continuação 2  )

Com a Reforma

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 da CLT.



O  QUE PODE SER NEGOCIADO 

Com a Reforma

“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 - tele trabalho, 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;



O  QUE PODE SER NEGOCIADO (Continuação )

Com a Reforma

XIV - prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos
em programas de incentivo; XV - participação nos lucros ou resultados da
empresa. § 1o No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de
trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3o do art. 8o desta
Consolidação. § 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. § 3o Se for
pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva
ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados
contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento
coletivo.§ 4o Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de
convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a
cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição
do indébito.



ACORDO ( X)  CONVENÇAO COLETIVA DE TRABALHO

Antes
As condições estabelecidas em Convenção quando mais favoráveis, 
prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo

Com a 
Reforma

As condições estabelecidas em Acordo Coletivo de trabalho sempre 
prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho (CLT 
art.620)

NEGOCIAÇÃO  INDIVIDUAL ( "HIPERsuficientes" )

Antes A legislação não fazia distinção de empregados de acordo com seus salários

Com a Reforma

Empregados com nível superior e salario mensal igual ou superior a 2 vezes o
teto do INSS (atualmente , R$ 11.062,62) podem firmar clausula
compromissória de arbitragem e negociar, individualmente; é livre a
estipulação das relações contratuais de trabalho com a mesma eficácia legal e
preponderância sobre os instrumentos coletivos relativamente às matérias
cuja negociação coletiva é permitida. (CLT. art 444)



ACORDOS &  CONVENÇÕES COLET. DE TRABALHO - Outras Considerações -

Antes Não havia regulamentação

Com a 
Reforma

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.

Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou 
o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra 
dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. 

Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva 
ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta 
deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito.  
Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho 
deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, 
que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. ( CLT, art. 611-
A, parágrafos 2º. a 4º.)



VIGÊNCIA DA NORMA COLETIVA (Ultratividade)

Antes

As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas
integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser
modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de
trabalho.(Súmula 277 do TST)

Com a Reforma

Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a
ultratividade.” (CLT 614, parágrafo 3o.)



 JORNADA DO TRABALHO



JORNADA DE TRABALHO

Antes Jornada diária 8h, 44 semanais 

Com a Reforma

Obedecido o limite constitucional de jornada , permite , mediante 
acordo individual escrito , convenção ou acordo coletivo, estabelecer 
sistemas alternativos, inclusive jornada de 12h x 36h de descanso (CLT, art. 
611-B, paragrafo Único). Regras sobre duração do trabalho e intervalos  
não são consideradas  como normas de saúde, higiene e segurança do 
trabalho

Jornada 12 x 36hs

Antes Apenas poderia ser pactuada mediante negociação coletiva

Com a Reforma

Pode ser pactuada mediante acordo individual. A remuneração  mensal 
inclui o repouso semanal remunerado e os feriados, sendo considerados  
compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno.   
Excetuam-se da exigência de licença previa as jornadas de 12 h de 
trabalho por 36h de descanso. CLT, arts 59-A,59-B)



Banco de Horas

Antes
Somente poderia ser instituído por negociação coletiva, e as horas deveriam ser 
compensadas dentro de 1 ano; compensações de horas extras individuais teriam que ser 
feitas durante a semana

Com a 
Reforma

Autoriza também a criação de banco de horas mediante acordo individual escrito com o 
empregado, com limite de 6 meses para compensação das horas extras.(CLT,art 59, 
parágrafo 5o.)

Minutos que antecedem  e/ou sucedem à Jornada

Antes
Súmula 429 do TST -Considera-se tempo à disposição do empregador, o tempo necessário 
ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde 
que supere o limite de 10 minutos diários

Com a 
Reforma

Não será computado como período extraordinário (jornada de trabalho) o que exceder a
jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58
da CLT, 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 - praticas religiosas; II - descanso; III- lazer; IV - estudo; V - alimentação; VI -
atividade de relacionamento social; VII -higiene pessoal; VIII - troca de roupa ou uniforme
quando não houver obrigatoriedade de realizar troca na empresa. (CLT, art 457, parágrafo
2o.)



Horas in itinere

Antes

Súmula 90 - HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO (incorporadas as Súmulas
nºs 324 e 325 e as Orientações Jurisprudenciais nºs 50 e 236 da SBDI-1) - Res.
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 . I - O tempo despendido pelo empregado, em
condução fornecida pelo empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou
não servido por transporte público regular, e para o seu retorno é computável na
jornada de trabalho. (ex-Súmula nº 90 - RA 80/1978, DJ 10.11.1978)

Com a Reforma

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(CLT, art 58, parágrafos 2o. e 3o.)



Intervalo intrajornada

Antes

A não-concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para 
repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total 
do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, 
no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 
da CLT)
Sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração, é 
inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a 
supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de 
higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública 
(art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva (Súmula 
437 TST).

Com a Reforma

Para quem trabalha em jornada acima de 6 horas pode ser negociado o intervalo de 
até 30 minutos com saída mais cedo.            
A não concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada implica no 
pagamento indenizatório apenas do período suprimido, como acréscimo de 50%. A 
prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação  
de jornada e o o banco de horas. (CLT, art 71, 611-A-,III)



 REMUNERAÇÃO  / FÉRIAS



Remuneração

Antes
O salário era integrado pela importância fixa estipulada, comissões, percentagens, 
gratificações  ajustadas e abonos pagos pelo empregador. Diárias para viagens eram 
consideradas salário se excedessem 50% do valor do salário do empregado.

Com a 
Reforma

O salário passa a ser integrado apenas  pela importância fixa estipulada, gorjetas 
gratificações legais e comissões pagas pelo empregador. Diárias para viagem 
deixam de ter natureza salarial, independentemente do seu valor mensal. Prêmios  
e abonos podem ser negociados livremente entre as partes, sem natureza salarial 
e sem se incorporar à remuneração do empregado, ainda que pagos com 
habitualidade. (CLT, art 457 parágrafo 2o.). No caso de vale alimentação , proíbe o 
pagamento em dinheiro. Gratificação de função também não se incorpora.

Equiparação Salarial

Antes
Entre outros requisitos, empregados deveriam ter  menos de 2 anos de diferença  
na mesma função. Se os empregados fossem organizados em quadro de carreira 
homologado pelo MTE , a equiparação salarial não era devida.

Com a 
Reforma

Além de ter menos de 2 anos na função empregados devem trabalhar no mesmo 
estabelecimento  e ter menos de 4 anos de diferença de tempo de serviço no 
mesmo empregador. Possibilita a criação de quadro de carreira por regulamento 
interno da empresa ou via norma coletiva de trabalho , como óbice à equiparação 
salarial. (CLT 461parágrafos 1o.,2o. )



Férias

Antes
Somente em caso excepcionais serão as férias concedidas em 2 períodos, um dos 
quais não poderá ser inferior a 10 dias. Aos menores de 18 anos e aos maiores de 
50 anos de   idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez

Com a Reforma

Exclui  a proibição de parcelamento para menores de 18 e maiores de 50 anos.  
Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em 
até 3 períodos , sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os 
demais não poderão ser inferiores a 5 dias cada um. É vedado o inicio das férias no 
período de 2 dias que antecede  feriado ou dia de repouso semanal (CLT art 134, 
parágrafos 1o. e 3o.)



 MODALIDADES ESPECIAIS DE CONTRATO





MODALIDADES ESPECIAIS DE TRABALHO - Trabalho Intermitente

Antes Não era regulamentado

Com a Reforma

A lei define como sendo aquele no qual a prestação de serviços, com
subordinação , não é continua, ocorrendo com alternância de períodos de
prestação de serviços e inatividade. O contrato (escrito) deve conter o valor da
hora de trabalho (não inferior ao mínimo-hora); o empregado deve ser chamado
até 3 dias antes, tendo 1 dia para resposta; é devida indenização recíproca de
50% da remuneração devida em caso de cancelamento da oferta de trabalho
aceita; deve ser feito pagamento proporcional de direitos trabalhistas (férias,
13o.,repouso semanal remunerado, adicionais legais, etc.) ao final de cada
período de trabalho; são garantidas férias obrigatórias para as quais o
trabalhador intermitente não pode ser chamado ao trabalho. O trabalhador
intermitente pode prestar serviços a outros empregadores. (CLT, arts 443, caput
e parágrafo 3o., e art 452-A)



MODALIDADES ESPECIAIS DE TRABALHO – Trabalhador Autônomo

Antes
AUTÔNOMO é todo aquele que exerce sua atividade profissional
sem vinculo empregatício por conta própria e com assunção de seus
próprios riscos. A prestação de serviços é de forma eventual e não habitual

Com a Reforma
Afasta a qualidade de empregado a contração de autônomo quando
cumpridas por este todas as formalidade legais, de forma continua ou
não, com ou sem exclusividade. (CLT 442-B)



 TRABALHO DA MULHER





DESCANSO PARA AMAMENTAÇÃO

Antes

Não havia previsão legal especifica quanto à forma de definir os descanso 
especiais para amamentação do filho da empregada lactante. A CLT prevê 
que para amamentar o próprio filho, até que complete 6  meses, a 
mulher tem direito, durante a jornada de trabalho a 2 descanso especiais 
de meia hora cada (art.360)

Com a Reforma
Prevê que os horários para amamentação serão definidos em acordo
individual entre a mulher e o empregador (art 396, parágrafo 2º. , CLT)



 RESCISÃO DE CONTRATO



RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - Homologação

Antes
Necessidade de assistência pelo sindicato ou MTE nas rescisões de contrato 
de empregados com mais de 1 ano de vinculo empregatício com a empresa 

Com a Reforma
Acaba com a assistência e com a homologação de rescisões contratuais 
(CLT art 477)

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - Verbas rescisórias

Antes

O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo 
de quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos: a) até o primeiro dia 
útil imediato ao término do contrato; b) até o décimo dia, contado da data 
da notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, 
indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento

Com a Reforma
Fixa o prazo em 10 dias, a contar do término do contrato, o prazo para 
pagamento das verbas rescisórias (CLT art 477)



EXTINÇÃO CONTRATUAL  por MÚTUO ACORDO

Antes Não previsto  em Lei

Com a Reforma

O empregador e o empregado podem convencionar (acordo para rescisão
do contrato) a extinção do contrato de trabalho. Nessa hipótese, a
empresa arcará POR METADE: o aviso prévio (se indenizado); a
indenização sobre o saldo FGTS (20%); na integralidade as demais verbas
trabalhistas. O trabalhador poderá sacar 80% da sua conta do FGTS,
porém não poderá se habilitar para o seguro desemprego. (CLT art 484-A)

DEMISSÃO COLETIVA

Antes Necessária prévia negociação coletiva com o sindicato

Com a Reforma Desnecessária a negociação coletiva (CLT, 477-A-)







REPRESENTAÇÃO DOS  EMPREGADOS NA EMPRESA

Antes

Não  havia regulamentação para o dispositivo da CF que estabelece que nas empresas 
com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um representante 
destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os 
empregadores.

Com a 
Reforma

Amplia o dispositivo constitucional, estabelecendo a eleição de uma Comissão de
empregados para promover o entendimento com o empregador. Seus membros terão
mandato de 1 ano, não podendo ser demitidos imotivadamente desde o registro da
candidatura à comissão até 1 ano após o término do mandato.
Empresas que possuam mais de um estabelecimento por Estado e no Distrito
Federal, devem estabelecer a Comissão por Estado ou Distrito Federal, na seguinte
proporção: Com mais de 200 e até 3.000 empregados - 3 membros-. Com mais de
3.000 e até 5.000 empregados - 5 membros-. Com mais de 5.000 empregados, 7
membros. Dentre as atribuições , destacam-se: Representar os empregados perante
administração da empresa, Encaminhar reivindicações dos empregados; Assegurar
tratamento justo e imparcial e impedir discriminação; Aprimorar o relacionamento
entre empresas e empregados, evitar ou buscar solução para os conflitos;
Acompanhar as negociações coletivas. (CLT 510 -A)



 TERCEIRIZAÇÃO

 CONTRIBUIÇAO SINDICAL



TERCEIRIZAÇÃO

Antes
A Lei 13.429 de 31/03/ 2017 não era expressa quanto à admissao da 
terceirizaçao  nas atividades-fim da empresa

Com a 
Reforma

Torna explicita a possibilidade de terceirização na atividade-fim da 
empresa. Veda a contratação de ex-empregado com terceirizado   no prazo 
de 18 meses a partir da sua demissão.( Lei no. 6019/74, art. 4º. A, C. Art 5-
A); 
São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços, 
quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma das 
atividades da contratante, forem executados nas dependências da 
tomadora, as mesmas condições: I - relativas a: a) alimentação garantida 
aos empregados da contratante, quando oferecida em refeitórios; b) direito 
de utilizar os serviços de transporte; c) atendimento médico ou 
ambulatorial existente nas dependências da contratante ou local por ela 
designado; d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a 
atividade o exigir; II - sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de 
segurança no trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço; 



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Antes Obrigatória para empregados e empregadores

Com a Reforma
A contribuição sindical somente será devida mediante previa adesão 
do empregado ou do empregador (CLT, art. 578)



 JUSTIÇA DO TRABALHO

 PROCESSO TRABALHISTA



JUSTIÇA DO TRABALHO - Homologação de Acordos Extrajudiciais

Antes JT não  fazia homologação de Acordos 

Com a Reforma
Permite que as partes peçam à JT a homologação de uma acordo 
extrajudicial em matéria de competência trabalhista (CLT,art. 652)

JUSTIÇA DO TRABALHO - Honorários de Sucumbência / Litigância de má fé

Antes
Nas reclamações trabalhistas eram devidos apenas quando o empregado 
era beneficiário de gratuidade de justiça e estivesse assistido pelo 
sindicato da sua categoria

Com a Reforma

Passam a ser devidos em todos os processos (5% a 15 % sobre o valor da 
sentença), ainda que a parte sucumbente seja  beneficiária de gratuidade 
de justiça , inclusive em beneficio das empresas, admitindo-se a 
sucumbência reciproca. Prevê ainda a indenização por má fé .(CLT -arts. 
790-B, 793-A a 793-D), estende a penalidade à testemunha por má fé.







PROCESSO DO TRABALHO  - Preposto

Antes
O preposto da empresa tem que ter vinculo empregatício com ela

Com a Reforma
O preposto não precisa ser empregado da parte reclamada (CLT, 
843, parágrafo 3º.)



ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Antes

O artigo 39 da Lei n. 8.177/91 estabelece que os débitos trabalhistas de qualquer
natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim
definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula
contratual sofrerão juros de mora equivalentes à taxa referencial diária (TRD)
acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e
o seu efetivo pagamento. Não obstante, em 2015 o TST afastou a aplicação da
TRD e determinou a incidência do IPCA-E. Já nos autos da Reclamação n.
22.012/RS, que tramita no STF, foi concedida liminar para suspender a
implementação do IPCA-E como índice atualização monetária de débitos,
mantendo o TRD. Quanto às multas administrativas, não havia um critério
uniforme de atualização.

Com a 
Reforma

Adota como referência para a atualização dos créditos decorrentes de
condenação judicial a taxa referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do
Brasil, conforme a Lei no 8.177/91.
Quanto às multas administrativas, prevê que os valores, expressos em moeda
corrente, serão reajustados anualmente pela Taxa Referencial (TR), divulgada
pelo Banco Central do Brasil, ou pelo índice que vier a substituí-lo (arts. 634, §2º,
879, §7º, da CLT).



GRUPO ECONÔMICAO 

Antes

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelecia que sempre que uma ou
mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria,
estivessem sob a direção, controle ou administração de outra constituindo grupo
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, seriam para os
efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal
e cada uma das subordinadas (art. 2º, §2º).

Com a Reforma

Define que 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. Acrescenta, todavia, que 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
(art. 2º, §§2º e 3º, da CLT)



RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Pedido e Desistência

Antes

A CLT estabelecia que a reclamação trabalhista poderia ser escrita ou verbal, e,
sendo escrita, deveria conter a designação do Presidente da Junta, ou do juiz
de direito a quem fosse dirigida, a qualificação do reclamante e do reclamado,
uma breve exposição dos fatos de que resultasse o dissídio, o pedido, a data e
a assinatura do reclamante ou de seu representante (art. 840). Não havia
previsão legal específica na legislação trabalhista para a desistência da ação,
mas se aplicava a legislação processual civil (art. 485, §§ 4º e 5º), segundo a
qual oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do
réu, desistir da ação.

Com a 
Reforma

Mantém a regra atual, inclusive no que se refere à possibilidade do jus
postulandi, mas estabelece que o pedido deverá ser certo, determinado e com
indicação de seu valor, sob pena de o pedido ser julgado extinto sem resolução
do mérito. Ainda incorpora a regra de que, oferecida a contestação, mesmo
que eletronicamente, o reclamante não poderá sem o consentimento do
reclamado desistir da ação (art. 840 e 841, §3º da CLT).



DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (Incidente de Desconsideração)

Antes
Esgotadas as tentativas de execução do patrimônio da empresa, o procedimento era 
automaticamente redirecionado para os sócios.

Com a Reforma
Para desconsiderar  a personalidade jurídica é necessário instaurar o incidente previsto no 
Código de Processo Civil.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (Sócio Retirante)

Antes
A jurisprudência era vacilante a aceitar a exoneração da responsabilidade do ex-sócio após 
sua saída da sociedade.

Com a Reforma
Apenas responde pelo período em que foi sócio; ações ajuizadas até 2 anos após sua saída  
não podem mais ser direcionadas contra ele.

DEPÓSITO RECURSAL

Antes Não havia tratamento diferenciado pelo porte da empresa.

Com a Reforma
Reduz pela metade o depósito para microempresas e empresas de pequeno porte, além de 
poder  ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial (CLT,art 899).



Em Síntese...

Demos um passo importante na direção da modernização das relações 
de trabalho

 Precisamos divulgar, com precisão, esses avanços

 A implantação dessa Reforma exigirá equilíbrio, paciência  e 
determinação 

 Os atores sociais do campo do trabalho precisam dialogar sobre os 
pontos polêmicos

 Esperamos a redução dos conflitos, redução do Custo Brasil, atração de 
investimentos, melhoria da produtividade e geração de empregos.



O b r i g a d o


