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Introdução

Visão Geral



PL 6787/2016

Relator: Dep. Rogério Marinho

1340 emendas ao projeto e ao 

substitutivo

Na Câmara dos 

Deputados 

No Senado 

Federal

PLC 38/2017

Relator: Sen. Ricardo Ferraço

864 emendas

LEI 13.467/17 – Modernização da 

Legislação Trabalhista

Origem



- Promulgação da Lei 13.467 de 11 de julho de 2017

- “Vacatio Legis” - 120 dias

- Modificações significativas:

Modificados 

54

Novos 

43
106 artigos da 

CLT sofreram 

alterações (total de 

922)

Revogados 

09

Outros ajustes na legislação, incluindo 

alterações na Lei 6.019/74

LEI 13.467/17 – Modernização da 

Legislação Trabalhista

Considerações Iniciais



Relações 

Individuais do 

Trabalho

Novas 

modalidades de 

contratação

Processo do 

Trabalho

Relações 

Coletivas do 

Trabalho

Novas Linhas de Atuação

Entidades Sindicais

Empresas

Advogados 

Negociadores

LEI 13.467/17 – Modernização da 

Legislação Trabalhista

Estamos falando de...



LEI 13.467/17 – Modernização da 

Legislação Trabalhista

Olhar para o futuro

Menor intervenção 
estatal nas 

negociações

Valorização das 
negociações 

coletivas

Novos  Entendimentos

Tribunais (TRT´s, TST, STF)

Decisões - Jurisprudências



• Aprimorar  as relações entre empregado e empregador;

• Estimular as relações baseadas no diálogo;

• Valorizar a Negociação Coletiva;

• Adequar as relações de trabalho ao mundo atual;

• Privilegiar o Princípio da Intervenção Mínima na Autonomia da 

Vontade;

• Aumentar a responsabilidade das partes nos processos 

judiciais.

Maior 

Segurança 

Jurídica

LEI 13.467/17 – Modernização da 

Legislação Trabalhista

E a razão para tudo isso?



LEI 13.467/17 – Modernização da 

Legislação Trabalhista

Novo ambiente para negociações coletivas

• Particularidades e especificidades de 

cada setor

• O cuidado com o “envoltório dos 

máximos”

• Estrutura / dados / informações

• Custo x benefício

• Ferramenta para minimizar conflitos



Lei 13.467/2017 –Modernização 
Trabalhista

Relações Coletivas 



Acordo 
Coletivo

Convenção 
Coletiva

Legislação

• Convenção Coletiva: Desde que não

ultrapasse os limites do artigo 611-B (direitos

constitucionais), poderá inclusive prever

redução de jornada com redução de salário.

• Acordo Coletivo: As condições estabelecidas

em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre

as estipuladas em Convenção Coletiva;

Negociação individual: Possível para empregados com

salário superior a 2 vezes o limite máximo do RGPS ( hoje

R$ 11.062,62) e com diploma de nível superior.

Prevalência do Negociado



- Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;

- Banco de Horas anual;

- Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos;

- Teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;

- Troca de dia de feriado;

- Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos;

- Participação nos lucros ou resultados da empresa.

Prevalência do Negociado

Exemplos do que pode negociar



- Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na CTPS;

- Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS;

- Salário mínimo;

- Valor nominal do 13º salário;

- Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

- Repouso semanal remunerado;

- Número de dias de férias devidas ao empregado;

- Normas de Saúde e Segurança (Normas Regulamentadoras)

Prevalência do Negociado

Exemplos do que NÃO pode negociar



- Justiça do Trabalho deverá analisar apenas a conformidade do elementos essenciais do negócio

jurídico

– Agente capaz

– Objeto lícito

– Forma prescrita ou não defesa em lei

Regras sobre duração do 

trabalho e intervalos não são 

considerados como normas de 

saúde, higiene e segurança do 

trabalho para os fins do disposto 

nesse artigo.

Prevalência do Negociado

Ausência de contrapartidas não ensejará nulidade

No caso de redução de salário ou jornada, deve prever 

proteção dos empregados contra dispensa imotivada 

durante o prazo de vigência da norma coletiva



Em 2012 o Tribunal Pleno do TST alterou a redação da

súmula 277, no sentido de que, a partir de então, as cláusulas

de um instrumento coletivo passavam a integrar os contratos

de trabalho daquela categoria, e só poderiam ser suprimidas

ou alteradas mediante uma nova negociação coletiva. Por fim,

em 2016 o STF suspendeu a aplicação da ultratividade.

• Prazo máximo de vigência da convenção ou acordo coletivo: 02 anos

• Vedação expressa da ultratividade

Ultratividade

Vale lembrar 



• Não se fala em um número que defina uma despedida coletiva.

• Dispensas individuais, plúrimas ou coletivas passam a ter conceitos

equiparados,

• Previsão expressa:

Não há necessidade de comunicação / autorização prévia do laboral

Não há necessidade de celebrar Acordo ou Convenção Coletiva

Demissões Coletivas



• Passa a ser regulamentado;

• Aplicável para dispensas individuais, plúrimas ou coletivas;

• Previsão em convenção ou acordo coletivo;

Programa de Demissão Voluntária

ou Incentivada - PDV

Quitação plena e irrevogável dos direitos 
decorrentes da relação empregatícia



• Deve ser acordado entre o empregado e empregador

• Trata-se de uma faculdade, e não uma obrigação

• Na vigência ou não do contrato de emprego

• Necessariamente deve ser feito perante o sindicato dos trabalhadores

Termo de Quitação Anual

Serão discriminadas as obrigações 
cumpridas mensalmente

Constará a quitação anual dada pelo 

empregado



• Finalidade de promover entendimento direto com empregadores

• Mandato de 01 ano

• Estabilidade desde a candidatura até 01 ano após o fim do mandato

• Vedada candidatura durante 02 períodos subsequentes

Comissão de Trabalhadores

• Previsão Constitucional: artigo 11, CF/88

• Empresas com mais de 200 empregados

200 a 3.000 empregados: 03 representantes

Mais de 3.000 a 5.000 empregados: 05 representantes

Acima de 5.000 empregados: 07 representantes

Não implica na 
suspensão ou 

interrupção do 
contrato de trabalho, 

devendo o empregado 
permanecer em suas 

funções



• representar os empregados perante a administração da empresa;

• aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos princípios

da boa-fé e do respeito mútuo;

• promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir

conflitos;

• buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma rápida e

eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e contratuais;

• assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de

discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical;

• encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação;

• acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções

coletivas e acordos coletivos de trabalho.

Comissão de Trabalhadores

Atribuições da Comissão



Contribuição Sindical

As contribuições devidas aos sindicatos pelos 

participantes das categorias econômicas ou 

profissionais serão pagas e recolhidas 

desde que prévia e expressamente autorizadas

Passa a ser 

facultativa

Vale para 

Laboral e 

Patronal



Lei 13.467/2017 –Modernização 
Trabalhista

Relações Individuais



Alterações: natureza indenizatória

• A falta de concessão ou concessão parcial do intervalo intrajornada implica o pagamento

apenas do período suprimido + acréscimo de 50% no mínimo (hora normal)

• Possibilidade de Negociação por

• Limite Mínimo: 30 minutos – jornadas superiores a 6 horas.

Acordo Coletivo

Convenção Coletiva

Intervalo intrajornada

Onde: art.71, §4º e art. 611-A, III



• Via negociação coletiva: anual

• Via acordo individual: compensação deve se dar em no máximo 06 meses

• Horas extras habituais não descaracterizam o banco de horas

Banco de Horas

Onde: art. 59 e 59-B



Não será mais computada na jornada de trabalho o tempo despendido pelo

empregado desde a sua residência até o posto de trabalho e para o seu

retorno, por qualquer meio de transporte.

Inclusive o fornecido 

pelo empregador 

Horas in itinere

Onde: art.58, §2º e §3º



• Não serão consideradas como tempo à disposição:

Período que o empregado permanece na empresa para exercer atividades particulares;

Quando por vontade própria se mantem na empresa, em razão de más condições

climáticas e insegurança nas vias públicas.

• Atividades Particulares

estudo, descanso, proteção pessoal, higiene pessoal, troca de uniforme 

quando não houver a obrigatoriedade de trocar no trabalho.

Onde: art. 4º, §2º

Tempo à disposição



• Requisitos

mediante convenção coletiva ou acordo coletivo;

Exceção: entidades atuantes no setor de saúde, por meio de acordo individual escrito.

Remuneração Mensal

Abrange os pagamentos devidos pelo DSR e descanso em feriados.

Considera como compensados os feriados e prorrogações de trabalho noturno.

• Observação

Dispensa a licença prévia do MTE para a realização da jornada em atividade insalubre.

Onde: art. 59 A e 60 p. ún.

Jornada 12 x 36



Parcelamento em até 3 vezes – com concordância do 

empregado.

Não poderá ser inferior a 14 dias corridos e os demais não 

inferiores a 5 dias corridos.

• Observação

O início das férias não poderá ocorrer no período de dois

dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal

remunerado.

Retira a obrigatoriedade

de gozo das férias em

período único aos

menores de 18 (dezoito)

anos e aos maiores de 50

(cinquenta) anos de

idade.

Onde: art. 134

Férias



Fica a critério do empregador definir:

Tipo de vestimenta no ambiente de trabalho, com a possibilidade de inclusão

de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e identificação

relacionada à atividade desempenhada.

A higienização do uniforme será de responsabilidade do trabalhador, a não ser 

nos casos em que forem necessários procedimentos ou produtos específicos 

para a lavagem do uniforme.

Onde: Art. 456-A

Uniformes



Onde: art.482-M.

Perda de Habilitação Profissional

Inclui no rol de justa causa, a perda da habilitação ou dos requisitos 

estabelecidos em lei para o exercício da profissão

em decorrência de conduta dolosa do 

empregado. 



Onde: art.394-A

Veda o trabalho da gestante em atividades insalubres,

ficando determinado que exercerá suas atividades em local

salubre, excluído o recebimento de adicional.
IMPORTANTE

O enquadramento do 
grau de insalubridade 
poderá ser negociado 

via acordo ou 
convenção coletiva de 

trabalho

No caso de lactante, deve ser afastada de quaisquer atividades

insalubres se o atestado médico assim recomendar.

Quando não for possível que a gestante ou a lactante exerça

suas atividades em local salubre na empresa, terá direito ao

salário-maternidade, durante todo o período de afastamento.

Gestante e lactante

Trabalho da Mulher

Será permitido exercício de atividades em ambiente

insalubre nos graus médio e mínimo – desde que a

empregada, voluntariamente, apresente laudo de seu médico

autorizando.



Revoga o artigo 384 da CLT

Desobriga as empresas a concederem o intervalo de 15 minutos antes 

do início do período extraordinário do trabalho.

Jornada extraordinária

Trabalho da Mulher



Onde: art. 457

Não integram a remuneração,

Não se incorporam ao contrato de trabalho, 

Não constituem base de incidência de qualquer 

encargo trabalhista e previdenciário

Integram a base de incidência de IR e outros 

encargos tributários

Integram o Salário

- Importância fixa estipulada

- Gratificações legais e de função

- Comissões pagas pelo empregador

- Ajuda de custo - limitada a 50% da remuneração

- Auxílio-alimentação – vedado pagamento em dinheiro

- Diárias para viagem 

- Prêmios – até duas vezes por ano

Reflexos salariais

Salário



Não integrará o salário, nem o salário de contribuição

O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio ou não,

inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses,

órteses, despesas médico-hospitalares e outras similares, mesmo quando concedido em

diferentes modalidades de planos e coberturas.

Onde: Art. 458 par. 5º

Salário

Parcelas que não integram o salário



Onde: Art. 461

Passa a equiparar empregados

que prestem atividade no mesmo

estabelecimento empresarial.

Mesmo que o empregador possua

mais de um estabelecimento em

um mesmo município

Equiparação Salarial

Trabalho de igual valor
igual produtividade

mesma perfeição técnica

diferença de tempo de serviço para mesmo

empregador não superior a 4 anos

diferença de tempo na função não superior a 2

anos

Idêntica função

Mesmo empregador (no mesmo estabelecimento)



• Não se aplica, quando houver:

Previsão do quadro de carreira

ou

Plano de cargos e salários por meio de norma interna da empresa ou de negociação

coletiva, dispensando qualquer forma de homologação ou registro em órgão público .

• Equiparação entre os empregados contemporâneos no cargo ou na função. 

Veda a indicação de paradigmas remotos, mesmo que o paradigma contemporâneo

tenha obtido êxito em ação judicial própria.

Equiparação Salarial



• No prazo de 10 dias do término do contrato, deverão ser efetuados:

Onde: Art. 477

• Afasta a obrigatoriedade da homologação.

• Na extinção do contrato de trabalho, deve ser feita:

1. A anotação na Carteira de Trabalho;

2. A comunicação da dispensa aos órgãos competentes;

3. A realização do pagamento das verbas rescisórias;

1. O pagamento dos valores da rescisão

2. Entrega dos documentos que comprovem a comunicação da extinção

contratual aos órgãos competentes.

IMPORTANTE

Multa parágrafo 8º do 

artigo 477 foi mantida.

Extinção do Contrato de Trabalho

A anotação da extinção do 
contrato na Carteira de 
Trabalho é documento 
hábil para requerer o 
benefício do seguro-

desemprego e a 
movimentação da conta 

vinculada no FGTS, desde 
que a comunicação aos 

órgãos tenha sido 
realizada



Onde: Art. 484-A

• Cria-se uma nova modalidade de extinção do contrato de trabalho por acordo entre

empregado e empregador.

Acordo para Extinção do 

Contrato de Trabalho

metade do aviso prévio, se indenizado

metade da indenização sobre o saldo do FGTS

Integralidade das demais verbas trabalhistas

Levantamento de 80% do 

valor dos depósitos do 

FGTS

Não poderá receber o 

seguro desemprego



Possibilita a pactuação de cláusula compromissória de arbitragem nos contratos individuais de

trabalho, desde que:

Remuneração seja superior a duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do

Regime Geral de Previdência Social

Atenção!

A Lei 9.307/96 (arbitragem) só 

permite a arbitragem em direitos 

patrimoniais disponíveis

Onde: Art. 507-A

Arbitragem

iniciativa do empregado
ou

mediante a sua concordância expressa



Onde: Arts. 444 § único e 507-A

Requisito: Formação superior, com remuneração acima do dobro do limite máximo para

benefício do RGPS (hoje - R$ 11.062,62).

Efeito: Possibilidade de negociar com o empregador livremente suas condições de trabalho,

prevalecendo esta pactuação sobre Acordos e Convenções Coletivas.

Negociação Individual

Livre estipulação 

Possibilidade de  estabelecer 

cláusula compromissória de 

arbitragem para solução de 

divergências. 



Lei 13.467/2017 –Modernização 
Trabalhista

Novas Modalidades de Contrato, 
Alterações dos Modelos Atuais e 
Terceirização



O que é :

Modalidade de contratação onde a prestação de serviços, com subordinação, não acontece de

modo contínuo, alternando períodos de prestação de serviço e inatividade em

Hora, dias ou meses

Forma:

Contrato para trabalho intermitente será celebrado sempre por escrito e registrado na

CTPS

Deve conter: identificação, assinatura e domicílio das partes, o valor da hora ou do dia

trabalhado (que não poderá ser inferior ao salário mínimo ou àquele devido aos

empregados do estabelecimento que desempenham a mesma função), o local e o

prazo para pagamento da remuneração.

Trabalho Intermitente

Vedado aos 
Aeronautas

Exceção a regra  
contida na CLT



Como funciona:

Empregador convoca por qualquer

meio eficaz, informando a data de

prestação e jornada. Antecedência

mínima de 3 dias.

Empregado recebe a convocação e

deve responder se a aceita em 01 dia

útil. A ausência de resposta será

considerada recusa.

Na data acordada entre as partes, o

empregado receberá a remuneração,

férias proporcionais + 1/3, 13º

proporcional, DSR e adicionais legais.

Trabalho Intermitente

A recusa não 
descaracteriza a 

subordinação

Obrigatório 
fornecer recibo



• Depois de aceita a proposta, a parte que descumprir o acordado compensará a outra na

forma prevista entre as partes em contrato;

• Período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador e não

poderá ser remunerado, sob pena de descaracterização. Nestes períodos é permitida a

prestação de serviços a outros;

• Depósito de FGTS e recolhimento do INSS próprios e do empregado terão por base a

remuneração paga no mês. O empregador deverá fornecer ao empregado os comprovantes

de recolhimento.

Pontos de Atenção 

Trabalho Intermitente



• Na hipótese do período de convocação exceder um mês, o pagamento da remuneração e

demais parcelas não poderá ser realizado em período superior a um mês, contado da data

de inicio da prestação;

• Caso não haja convocação durante o período de um ano, contato da celebração do contrato

ou da última convocação, o que for mais recente, o contrato de trabalho intermitente será

considerado rescindido;

Pontos de Atenção 

Trabalho Intermitente

• Até 31/12/2020, o empregado admitido em contrato de trabalho por prazo indeterminado

que venha a ser demitido, não poderá ser recontratado sob a modalidade de contrato de

trabalho intermitente pelo mesmo empregador antes de decorrido o prazo de 18(dezoito)

meses contados da data da demissão.



Pontos de Atenção 

Trabalho Intermitente

• Exceto no caso de justa causa ou rescisão indireta, serão devidas as seguintes verbas ao

final do contrato de trabalho intermitente:

Pela metade:

• O aviso prévio, necessariamente na modalidade indenizada, calculado com base na média

dos valores recebidos durante o contrato;

• Indenização sobre o saldo de depósitos da conta vinculada do FGTS;

Demais verbas: Integrais.

Seguro desemprego: Não terá direito



Antes: Aquele cuja duração não excedia 25 horas semanais

Agora: 58-A

Trabalho em Regime de Tempo Parcial

• 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras;

• 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 06 horas extras semanais;

• Inferior à 26 horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até 06 horas extras

semanais;

Horas extras: acrescidas de 

50% sobre o salário-hora 

normal

Compensação das horas 

suplementares na semana 

imediatamente posterior à execução

Na hipótese de não compensação, 

pagamento deverá ser feito na folha 

do mês subsequente



Prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a

utilização de tecnologias de informação e comunicação que não se constituam como trabalho

externo.

O comparecimento às dependências do empregador para realização de

atividades específicas não descaracteriza o regime de teletrabalho;

O Empregador deverá instruir os empregados quanto as precauções a tomar com o fim de

evitar doenças e acidentes do trabalho.

Teletrabalho

Exceções quanto à observância de regras gerais sobre a duração do trabalho



Condições e características:

• A inscrição da modalidade constará do contrato de trabalho, que especificará quais

atividades serão desenvolvidas pelo empregado (descrição de cargo – > relevância);

• É possível a alteração do regime presencial para o teletrabalho, desde que por mútua

vontade das partes e formalizada por meio de aditivo;

• O contrário é faculdade exclusiva do empregador, com prazo de transição mínimo de 15

dias. Necessário celebrar aditivo ao contrato;

• Responsabilidade pela compra, manutenção ou fornecimento de equipamentos ou

infraestrutura, bem como reembolso de despesas, deverá ser detalhada no contrato ou

aditivo;

Teletrabalho

Termo de responsabilidade assinado pelo 

empregado – compromisso em seguir as instruções 



Onde: Art. 442-B

Pontos relevantes:

• Atividade pode ser prestada com ou sem exclusividade;

• Cumpridos os requisitos legais, afasta a qualidade de empregado (art. 3º);

• Não poderá haver a restrição à atividade do autônomo, impedindo que ele preste,

eventualmente, serviços para outras companhias;

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de

natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário

Autônomo



• Súmula 331 TST – vedação de contratação por empresa interposta, figura da atividade-meio;

• Cenibra x MPT – Recurso no STF que definiria a questão;

• Projeto de Lei 4330/2004 – Propõe regulamento para a terceirização. Aprovado na Câmara;

• Lei 13.429/2017 – Projeto proposto em 1998, aprovado na Câmara e Senado, sancionado em

2017. Passa a regular a terceirização;

• Lei 13.467/2017 – Modernização da Legislação Trabalhista complementa o disposto na Lei

13.429.

Terceirização

Contexto



Ação Direta

de 
Inconstitucionalidade 

5 ações 

propostas

Inconstitucionalidade 

formal

Inconstitucionalidade 

material

Terceirização

Contexto



• Transferência de execução de quaisquer atividades;

• Empresas prestadoras devem atender requisitos legais para contratar;

• Se os serviços foram executados nas instalações da contratante, serão garantidas aos

terceirizados as mesmas condições oferecidas aos funcionários da tomadora quanto a:

Alimentação, quando em refeitório;

Transporte,

Atendimento médico ou ambulatorial existente na unidade;

Treinamentos, quando necessário;

Condições sanitárias e de medidas de proteção à saúde e segurança.

Terceirização

Pontos relevantes



• Contratante e contratada poderão estabelecer que os empregados terceiros farão jus ao

recebimento de salários equivalentes aos dos empregados da contratante;

• Permissão para contratar empresa prestadora de serviço cujos sócios tenham sido empregados

ou trabalhador sem vínculo com a contratante: somente após 18 meses contados da extinção da

relação - Exceção: hipótese do sócio ser aposentado;

• Empregado demitido não poderá prestar serviços para o ex-empregador na qualidade de

empregado da prestadora de serviços, antes do decurso de prazo de dezoito meses, contados

a partir da demissão.

Terceirização

Pontos relevantes



Lei 13.467/2017 –Modernização 
Trabalhista

Processo do Trabalho



- Elaboração de Súmulas e Jurisprudência Uniforme: Regulamenta a sua forma e edição

pelo Tribunal;

- Preposto;

- Litigância de má-fé

- Garantia do Juízo: Autoriza a apresentação de seguro-garantia judicial, além dos

demais aplicáveis;

- Depósito recursal: reduzido pela ½ para microempreendedores individuais e

microempresas. Redução também abrange entidades sem fins lucrativos,

empregadores domésticos e empresas em recuperação judicial.

LEI 13.467/17 – Modernização da 

Legislação Trabalhista

Processo do Trabalho
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