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(vigência a partir de 13/11/2017)



JORNADA DE TRABALHO 
(Tempo à Disposição)

• As empresas, que não exigirem a troca de roupa ou uniforme nas suas dependências, poderão
determinar que o registro do ponto somente seja efetuado, conforme o caso, antes ou depois do
empregado terminar de se trocar. Assim, o tempo despendido para esse procedimento não será
considerado como período de trabalho.

• Também não será considerado como período de trabalho, o tempo que o empregado
permanecer nas dependências da empresa por conta de práticas religiosas; descanso; lazer;
estudo; alimentação; atividades de relacionamento social; e higiene pessoal.

• Foi eliminada a figura da jornada in itinere, ou seja, o tempo correspondente ao percurso entre a
casa do empregado e seu local de trabalho e vice-versa, quando este último estiver localizado em
local de difícil acesso ou não servido por transporte público regular, sendo o transporte fornecido
pelo empregador. Esta inovação eliminará uma grande injustiça que ocorria quando o
empregador, fornecendo transporte gratuito aos seus empregados que trabalhavam em local de
difícil acesso ou sem transporte público regular, era condenado a pagar o tempo de deslocamento
como hora extra.



JORNADA DE TRABALHO 
(Tempo Parcial)

• O contrato de trabalho em tempo parcial passa de 25 horas semanais para 30 horas semanais
sem a possibilidade de realização de horas extras ou para 26 horas semanais, com a
possibilidade de realização de 6 horas extras semanais.

• Foram fixados limites e parâmetros aos contratos de tempo parcial com jornada inferior a 26
horas. Assim, por exemplo, para um empregado que tenha sua jornada semanal contratada de 20
horas, serão devidas como extras as horas excedentes à vigésima hora trabalhada, ficando ainda
mantida limitação de que podem ser realizadas apenas seis horas extras por semana.

• Foi, ainda, estabelecido uma espécie de banco de horas para os empregados contratados em
tempo parcial, autorizando-se a compensação, independentemente de convenção ou acordo
coletivo, das horas extras trabalhadas em uma semana até o final da semana seguinte. Caso as
horas não sejam compensadas no prazo concedido, devem ser quitadas juntamente como salário
do mês subsequente ao da realização da jornada suplementar.



JORNADA DE TRABALHO 
(Compensação / Banco de Horas)

• Pela nova redação da CLT, o Banco de Horas pode ser pactuado por meio de acordo individual
escrito, desde que o prazo de compensação seja de, no máximo, 6 (seis meses). Bancos de Horas
com prazos superiores (mais de 6 meses até o máximo de 1 ano), continuam a depender de
acordo coletivo ou convenção coletiva.

• Ficou ainda definido que é possível estabelecer regime de compensação de jornada por simples
acordo individual escrito, para a compensação de jornada no mesmo mês. Antes, havia o limite
de uma semana.

• A nova lei estabelece expressamente que, na hipótese de descumprimento das condições
pactuadas para a compensação da jornada, somente serão consideradas como extraordinárias as
horas trabalhadas além das 44 semanais e para as horas trabalhadas até o módulo semanal de 44
horas será devido apenas o adicional de horas extras e não a hora acrescida do adicional.



JORNADA DE TRABALHO 
(Intervalos)

• Alteração muito importante, determina que eventuais horas extras decorrentes da supressão,
parcial ou total, do intervalo para refeição e descanso têm natureza indenizatória, não sendo,
portanto, base de cálculo para o pagamento de contribuições fiscais (IR) e previdenciárias (INSS),
nem se incorporando à remuneração do empregado. Ficou ainda determinado que seja pago
apenas o período suprimido do intervalo e não a sua integralidade, ao contrário do que a
jurisprudência atual tem entendido. Assim, por exemplo, um empregado que tenha uma hora de
intervalo e que tenha gozado apenas 40 minutos deste intervalo, deverá receber apenas 20
minutos como hora extra e não os 60 minutos integrais como atualmente acontece.

• A redação anterior da CLT estabelecia que a empregada lactante teria direito a dois intervalos
diários especiais de 30 minutos cada um, para amamentação de seu filho de até seis meses. O
artigo, entretanto, não definia a forma pela qual tais intervalos seriam concedidos. A nova
redação autoriza que empregado e empregador definam, através de acordo individual de
trabalho, a melhor forma de gozo de tais intervalos.

• Por meio de acordo ou convenção coletiva, será possível a fixação de intervalo de apenas 30
minutos para empregados com jornadas de mais de 6 horas diárias, independentemente de
autorização do Ministério do Trabalho, como ocorria anteriormente.



JORNADA DE TRABALHO 
(Outras Disposições)

• A nova legislação autoriza o trabalho, inclusive mediante acordo individual escrito, em jornada de
12 x 36, ou seja, doze horas de trabalho e trinta e seis horas de descanso. Até então tal jornada
somente era permitida mediante acordo ou convenção coletiva.

• Observados os limites constitucionais, a jornada de trabalho poderá ser objeto de livre
estipulação em acordo ou convenção coletiva. Por exemplo, poderá ser regulado o trabalho em
regime de sobreaviso, o período em que o intervalo deve ser concedido (no início, no meio ou no
fim da jornada), as folgas em domingos e feriados, formas de registro de ponto etc.

• Ainda por meio de acordo ou convenção coletiva será possível definir objetivamente os critérios
para enquadramento do empregado na condição de cargo de confiança, sem direito ao
recebimento de horas extras.

• A nova lei cria facilidade para a realização de horas extras além de duas diárias em caso de
necessidade imperiosa ou motivos de força maior, dispensando a empresa de comunicar à
delegacia do trabalho a realização de horas extras além do limite máximo.



REMUNERAÇÃO 
(Não Incorporação de Parcelas)

• Foram excluídas da integração ao salário as importâncias pagas a título de gratificações
ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador, reduzindo o risco de pedidos de
integração de tais benefícios aos salários.

• O legislador expressamente exclui da remuneração os valores pagos a título de ajuda de custo,
auxílio-alimentação, diárias para viagem, prêmios pagos por liberalidade e abonos. A definição
da natureza não salarial de tais verbas deve por fim a inúmeras discussões judiciais que
pretendem a inclusão destes valores ao salário dos empregados. Além disso, a lei determina que
os valores pagos não se incorporam ao contrato de trabalho, ou seja, podem ser suprimidos ou
alterados.

• Cuidou-se de se deixar claro que as despesas eventualmente realizadas pelo empregador em
favor de seus empregados com tratamentos de saúde, serviços médicos ou odontológicos não
podem ser considerados como salários, nem mesmo para fins de apuração de contribuições
previdenciárias.



REMUNERAÇÃO 
(Equiparação Salarial)

• Foi alterado o conceito de equiparação salarial, que deixa de ser para trabalhadores localizados
na mesma localidade para trabalhadores lotados no mesmo estabelecimento empresarial. Com
esta alteração, será possível ter salários diferentes para empregados nas mesmas funções, desde
que estes empregados estejam lotados em estabelecimentos distintos.

• O legislador introduz um novo requisito para estabelecer a equiparação salarial entre
empregados. A existência de tempo de serviço superior a quatro anos para o empregador,
independentemente do cargo ocupado, também passa a ser suficiente para descaracterizar a
equiparação.

• A empresa poderá, por fim, evitar completamente problemas com equiparação salarial, bastando
organizar quadro de carreira por meio de norma interna ou plano de cargos e salários mediante
acordo coletivo de trabalho, sem qualquer necessidade de intervenção do Ministério do Trabalho,
como acontecia até a edição da nova lei.



REMUNERAÇÃO 
(Outras Disposições)

• Alteração põe fim à discussão acerca da incorporação ao salário do empregado de gratificação de
função paga, independentemente do tempo pelo qual a função gratificada foi exercida. Ficou
estabelecido que a gratificação de função não será incorporada ao salário quando o empregado
deixar de exercer a função gratificada.

• Por meio de acordo ou convenção coletiva, poderá ser:

a) regulada a remuneração por produtividade e desempenho individual;

b) disciplinada as gorjetas;

c) criado programa de prêmios e incentivos;

d) instituído programa de participação em lucros e resultados; e

e) pactuada a redução de salários e jornada.



CONTRATO DE TRABALHO 
(Teletrabalho)

• Trata-se de inovação que define e autoriza o teletrabalho, como sendo aquele prestado fora das
dependências do empregador, com a utilização de ferramentas tecnológicas. De acordo com a
nova lei, o fato do empregado comparecer às dependências do empregador para a realização de
trabalhos específicos não descaracteriza o teletrabalho.

• A contratação em regime de teletrabalho e suas especificações devem constar expressamente no 
contrato de trabalho do empregado.

• Os ajustes relacionados ao fornecimento, aquisição e manutenção dos equipamentos e
infraestrutura necessários ao teletrabalho devem ser previstos no contrato de trabalho, assim
como o reembolso das despesas arcadas pelo empregado. As utilidades fornecidas não serão
consideradas como salário, evitando que sejam formulados pedidos de integração de tais valores
à remuneração dos empregados.

• A lei exclui da aplicação das regras que disciplinam a duração do trabalho os empregados em
regime de teletrabalho, ou seja, determina que estes empregados não estão sujeitos a controle
de ponto, o que, na prática, faz com que não lhes sejam devidas horas extras.



CONTRATO DE TRABALHO 
(Trabalho Intermitente)

• Inovação que cria a figura do contrato de trabalho intermitente, assim considerado como aquele em
que o empregado trabalha de forma não contínua, variando períodos trabalhados (horas, dias ou
meses) com períodos (horas, dias ou meses) sem trabalho. A remuneração do empregado se dará
apenas com relação aos períodos trabalhados. Esta nova modalidade de trabalho poderá se mostrar
interessante para que a empresa mantenha em seus quadros, por exemplo, profissional bastante
especializado, mas cujo trabalho não tenha demanda em tempo integral. A contratação como trabalho
intermitente o fará vinculado à empresa, mas apenas remunerado nas ocasiões em que seu trabalho
for efetivamente necessário.

• O trabalhador intermitente deverá ser contratado por escrito e o valor de sua remuneração por hora
não poderá ser inferior ao piso da categoria ou ao salário-hora dos demais empregados que exerçam a
mesma função, em contrato intermitente ou não. A convocação do empregado intermitente deve ser
realizada com antecedência de três dias e este poderá recusar a convocação em até um dia útil, sem
que lhe seja imposta qualquer penalidade. Findo o período de prestação de serviço, o trabalhador
deverá receber, além de sua remuneração, as proporcionalidades de férias + 1/3 e 13º salário;
descansos semanais remunerados; e eventuais outros adicionais legais, com, por exemplo, adicional de
insalubridade/periculosidade. O INSS e o FGTS incidentes sobre os valores pagos ao empregado
intermitente devem ser recolhidos mensalmente e o empregado, a cada doze meses de contrato de
trabalho, fará jus a um período de descanso de um mês, período em que não poderá ser convocado
para prestar serviços.



CONTRATO DE TRABALHO 
(Hipótese de Livre Estipulação)

• Importante inovação retira o caráter hipossuficiente dos empregados com formação universitária
e salário superior a aproximadamente R$ 11.000,00, estabelecendo que estes empregados
poderão negociar diretamente com seu empregador os aspectos que, para os demais
empregados, devem ser negociados através de acordo coletivo ou convenção coletiva de
trabalho. Para esta nova categoria de empregados, as negociações diretas realizadas com o
empregador, prevalecerão sobre a lei quando dispuserem sobre diversas matérias.

• As controvérsias decorrentes das relações de emprego mantidas com tais empregados sejam
submetidas à arbitragem e não à Justiça do Trabalho, desde que por solicitação ou concordância
expressa do empregado.



CONTRATO DE TRABALHO 
(Autônomo)

• Inovação que estabelece que a contratação de autônomo, desde que respeitadas as formalidades
legais, com ou sem exclusividade não o transformará em empregado. Este dispositivo nos parece
pouco preciso e com grandes chances de ser considerado como letra morta entre os juízes do
trabalho, já que não são claramente definidas as formalidades legais que devem ser respeitadas
na contratação e é possível que a interpretação judicial sobre o termo “formalidades legais” seja
exatamente aquela que hoje é praticada, qual seja, a existência de pessoalidade, habitualidade,
subordinação e onerosidade na relação, requisitos previstos no artigo 3º da CLT.



FÉRIAS 

• Alteração na forma de concessão das férias, que poderão ser gozadas em até três períodos, desde
que um deles não seja inferior a 14 dias e os outros dois não sejam inferiores a cinco dias.

• Os períodos de férias não poderão ter início em até dois antes de feriados ou de dia de descanso
semanal remunerado.



UNIFORMES 

• Inovação que põe fim às discussões promovidas por alguns empregados sobre a obrigação de
utilização de uniforme com logomarca de seus empregadores. O artigo autoriza e declara lícita a
inclusão do nome e/ou logomarca do empregador ou de empresas parceiras, de forma que não
terão mais lugar pedidos de indenização por conta disso.

• Ficou também estabelecido que a lavagem e higienização dos uniformes é de exclusiva
responsabilidade do empregado. A exceção a esta nova regra refere-se aos casos em que a
higienização do uniforme deve ser realizada com produtos ou técnicas diferentes daqueles
utilizados na lavagem de roupas de uso comum.



DANO EXTRAPATRIMONIAL 

• Importante inovação que define o que hoje comumente se denomina de dano moral, indicando
quais são os direitos tutelados, tanto com relação ao empregado (pessoa física), quanto com
relação ao empregador (pessoa jurídica), autorizando que ambos sejam indenizados na
ocorrência das hipóteses previstas.

• Foram definidos os parâmetros e critérios para fixação da indenização por dano extrapatrimonial,
evitando que os juízes tenham total autonomia nesta definição. As indenizações poderão variar
de até 3 vezes o salário do ofendido em ofensas de natureza leve a até 50 vezes o salário do
ofendido em ofensas de natureza gravíssima. Também na hipótese do ofendido ser o empregador,
deverão ser obedecidos os mesmos parâmetros e critérios, tomando-se como base, entretanto, o
salário contratual do ofensor.



EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

• A Reforma traz diversas alterações na forma como as rescisões dos contratos de trabalho se operam,
sendo importante destacar que:

(i) não se fará mais a homologação das rescisões contratuais nos sindicatos ou nas DRT’s;

(ii) o prazo para pagamento das verbas rescisórias passa a ser de 10 dias para todas as modalidades de
rescisão;

(iii) a simples baixa do contrato de trabalho na carteira de trabalho acrescida da comunicação da
rescisão contratual aos órgãos competentes será suficiente para que o empregado se habilite a
receber o seguro desemprego e levante o FGTS.

• Inovação importante autoriza que as demissões coletivas possam ser realizadas sem qualquer
negociação ou autorização sindical.

• Ficou estabelecido que a adesão de empregados a Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada,
previsto em Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, terá o condão de quitar plena e
irrevogavelmente os direitos decorrentes do contrato de trabalho, não sendo possível ao empregado
reclamar mais nenhum valor, salvo por previsão expressa em sentido contrário.



EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

• O legislador cria nova e importante modalidade de rescisão dos contratos de trabalho, que
ocorrerá quando a rescisão se der por acordo entre empregado e empregador. Nestes casos o
empregador pagará 50% do aviso prévio e da multa incidente sobre o saldo do FGTS e a
integralidade dos demais valores rescisórios. O empregado poderá levantar o saldo de seu FGTS,
mas não receberá o seguro desemprego. Esta nova modalidade, em tese, deverá inibir a adoção
por empregados que não desejam mais permanecer no emprego, mas que não pretendem pedir
demissão, de atos deliberadamente danoso ao empregador, com o objetivo de “forçar” sua
demissão por iniciativa do empregador.

• É criado um novo motivo para as demissões por justa causa, qual seja a perda de habilitação ou
requisitos previstos em lei para o exercício de um uma profissão, desde que em decorrência de
conduta dolosa do empregado. Assim, por exemplo, o motorista profissional que perde sua
habilitação por ter sido flagrado dirigindo embriagado poderá ter seu contrato de trabalho
rescindido por justa causa.



QUITAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

• Inovação extremamente importante e que poderá minimizar o risco de passivos trabalhistas nos
contratos de trabalho. Foi autorizado que, a cada ano, seja elaborado termo de quitação de
obrigações trabalhistas, através do qual e com a anuência do sindicato da categoria, se
discriminará as obrigações mensalmente cumpridas e se mencionará a quitação outorgada pelo
empregado. Este termo isentará a empresa de realizar novos pagamentos com relação às parcelas
nele especificados.

• O legislador passa a autorizar as Varas do Trabalho a homologar acordos extrajudiciais, ou seja,
acordos negociados entre empregado e empregador, assistidos por advogados, que podem
disciplinar sobre matéria trabalhista, inclusive dando quitação ao contrato de trabalho. A
homologação judicial de acordo extrajudicial poderá impedir o empregado de procurar
novamente a Justiça para discutir seu contrato de trabalho.



RELAÇÕES SINDICAIS 

• Os empregados das empresas que tenham mais de 200 empregados passam a ser representados
por uma “Comissão de Empregados”, que terá como principal objetivo promover o entendimento
direto entre empregados e empregadores. A comissão terá 3 membros nas empresas que tenham
entre 200 e 3.000 empregados; 5 membros nas empresas que tenham entre 3.000 e 5.000
empregados; e 7 membros nas empresas com mais de 5.000 empregados. O mandado dos
integrantes da comissão será de um ano e estes gozarão de estabilidade desde o registro de sua
candidatura até um ano após o encerramento do mandato. Os representantes eleitos não
poderão se candidatar para as duas próximas eleições.

• A nova lei torna facultativa a contribuição (imposto) sindical. Ao estabelecer que as
contribuições somente podem ser descontadas da folha de pagamento com a autorização do
empregado, na prática, impede-se que as empresas repassem as contribuições aos sindicatos,
salvo por aqueles empregados que expressamente tenham formalizado sua autorização de
desconto.



CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS 

• Submetido algum instrumento coletivo à apreciação do Judiciário, este deverá analisar apenas a
validade dos aspectos formais das convenções e acordos coletivos de trabalho e, uma vez respeitados
seus requisitos, não deverá interferir na negociação havida ou nas condições estabelecidas.

• O negociado, seja através de convenção, seja através de acordo coletivo de trabalho, tem
prevalência sobre a lei, desde que não restrinja direitos constitucionais ou trate de medicina e
segurança do trabalho.

• Foi vedada a ultratividade dos acordos e convenções coletivas. Assim, as normas coletivas passam a
estabelecer regras apenas durante seu período de vigência, não se incorporando eventuais direitos aos
contratos de trabalho dos empregados a elas submetidos.

• O legislador cuidou de fazer valer a vontade das partes. Anteriormente a convenção coletiva se
sobrepunha ao acordo coletivo, caso suas condições fossem mais benéficas aos empregados. A nova
redação, invertendo esta lógica, determina que as condições do acordo coletivo sempre prevalecerão
sobre as previsões da convenção coletiva. Tal raciocínio leva em conta que o acordo coletivo atende às
necessidades específicas em uma determinada empresa e não às necessidade de toda a categoria, de
forma que deve prevalecer.



INSALUBRIDADE 

• A lei disciplina a permanência ou afastamento de empregada grávida ou lactante das atividades
consideradas insalubres. Mesmo nas hipóteses de afastamento das atividades insalubres, o adicional
de insalubridade deverá continuar sendo pago.

• Na impossibilidade de substituição do local de trabalho insalubre para local de trabalho salubre, a
gravidez será considerada como de risco e a empregada grávida afastada de suas atividades com a
percepção de auxílio-maternidade.

• Acordo ou convenção coletiva poderão dispor sobre o enquadramento do grau de insalubridade, assim
como permitir a prorrogação de jornada em ambiente insalubre.

• Alteração processual bastante importante e que deve reduzir os pedidos de adicionais de insalubridade
e periculosidade. Os honorários periciais passam a ser pagos pela parte sucumbente na pretensão
objeto da perícia, ainda que seja beneficiária da justiça gratuita. Assim, caso não reconhecida a
existência, por exemplo, de condição de trabalho insalubre ou perigosa os honorários periciais serão
pagos pelo reclamante. Outro aspecto interessante diz respeito à impossibilidade dos juízes exigirem o
pagamento de honorários prévios para a realização da perícia, o que tem se tornado bastante comum e
acaba por onerar as empresas.



RESPONSABILIDADE TRABALHISTA 

• Alteração estabelece as condições objetivas que são necessárias para a caracterização de grupo
econômico entre empresas. Esta alteração poderá evitar a decretação de grupo econômico para
fins de responsabilização de uma empresa por dívidas da outra. A partir de agora, não basta a
mera identidade de sócios para se caracterizar o grupo econômico. Será necessário demonstrar o
interesse integrado entre as empresas, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta
das empresas integrantes do grupo econômico.

• O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas
ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de
averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:

I – a empresa devedora;

II – os sócios atuais; e

III – os sócios retirantes.



RESPONSABILIDADE TRABALHISTA 

• Inovação, disciplina a responsabilidade pelos contratos de trabalho na hipótese de sucessão de
empresas (aquisição, fusão, sucessão etc.). Pela nova redação, a empresa sucessora passa a
responder integralmente pelos contratos de trabalho dos empregados da empresa sucedida,
inclusive pelas obrigações contraídas anteriormente à sucessão. Na hipótese de fraude na
transferência das empresas, a empresa sucedida também responde solidariamente pelas
obrigações.

• A nova lei estabelece o rito que deverá ser obedecido pelo juiz para a desconsideração de
personalidade jurídica, igualando-o ao quanto determinado pelo Código de Processo Civil. Tal
previsão é importante para evitar que juízes do trabalho desconstituam a personalidade jurídica
das reclamadas sem qualquer fundamentação ou motivo justificável.



PROCESSO DO TRABALHO 

• Inserida disposição que pretende evitar que o Judiciário “legisle”, criando normas e regras não
previstas em lei ou estendendo exageradamente a proteção conferida aos trabalhadores.

• Alterações esclarecem pontos polêmicos relacionados à prescrição, como a forma de interrupção
da prescrição ou a contagem do prazo prescricional para prestações sucessivas, como, por
exemplo, a supressão do pagamento de comissões.

• Inovação muito importante que autoriza a declaração da prescrição intercorrente na justiça do
trabalho. Assim, caso o credor de um processo trabalhista deixe de adotar medidas determinadas
pelo juiz no curso da execução pelo prazo de dois anos, o juiz decretará a ocorrência da prescrição
intercorrente e extinguirá a execução. Esta situação é bastante comum nos casos de empresas
insolventes ou encerradas, em que o credor não localiza patrimônio suficiente para a quitação do
débito trabalhista.



PROCESSO DO TRABALHO 

• Os prazos judiciais passam a ser contados em dias úteis e não mais em dias corridos.

• A lei reduz a possibilidade de os reclamantes se beneficiarem da concessão de justiça gratuita, dispensando-os do
recolhimento de custas e demais despesas processuais. A legislação anterior autorizava a concessão dos benefícios
da justiça gratuita àqueles que recebessem salário correspondente a até dois salários mínimos ou que declarassem
que não tinham condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, ou
seja, qualquer um que prestasse esta declaração era beneficiado com a justiça gratuita e se livrava do pagamento
das custas. A nova legislação exclui a possibilidade de que a declaração seja prestada, limitando a concessão de
justiça gratuita àqueles que recebam salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do INSS, ou
seja, cerca de R$2.200,00, ou àqueles que comprovem, não bastando declarar, insuficiência de recursos para o
pagamento das custas do processo.

• Passa a ser obrigatória na Justiça do Trabalho a fixação de honorários de sucumbência, entre 5% e 15% do valor
resultante da liquidação da sentença. Na hipótese de procedência parcial dos pedidos, o juiz deverá arbitrar
honorários de sucumbência recíproca, não compensáveis entre si. Espera-se que os reclamantes sejam mais
comedidos em seus pleitos, eis que a declaração de improcedência de algum dos pedidos formulados acarretará a
condenação do reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência revertidos em favor do advogado da
parte contrária e calculados com base no valor do pedido julgado improcedente. O aspecto negativo desta
alteração diz respeito ao acréscimo nas condenações imputadas às empresas reclamadas de valor correspondente
aos honorários de sucumbência de 5% a 15% da condenação havida.



PROCESSO DO TRABALHO 

• O processo do trabalho passa a estabelecer a aplicação de multa e a obrigação de indenizar por perdas
e danos o litigante que aja de má-fé. A multa pela litigância de má-fé será fixada em valor corresponde
a de 1% a 10% do valor corrigido da causa, sem prejuízo da obrigação do litigante de má-fé indenizar a
parte contrária pelos prejuízos que esta tenha sofrido e a arcar com honorários advocatícios e demais
despesas efetuadas. A expectativa do legislador com esta previsão é a de reduzir a quantidade de
demandas e de pedidos formulados, eis que os litigantes terão receio de iniciarem demandas
temerárias ou não fundamentadas. Há, ainda, previsão de aplicação de multa (1% a 10% do valor
atualizado da causa) às testemunhas que intencionalmente mintam ou se omitam sobre fatos
essenciais ao julgamento da causa.

• O legislador altera a forma de processamento de exceções de incompetência em razão do lugar.
Arguida a exceção de incompetência em razão de lugar, o processo será suspenso até a decisão da
exceção, com a consequente declaração do foro competente para julgar a ação e somente então a
demanda seguirá seu curso normal.

• A lei passou a expressamente autorizar a utilização de seguro-garantia judicial para garantir a
execução, pondo fim a controvérsia existente no Judiciário Trabalhista, eis que alguns juízes aceitavam
esta modalidade de garantia e outros não.



PROCESSO DO TRABALHO 

• Nova disposição determina que os pedidos formulados pelo reclamante sejam, diferentemente
do que se praticava até então, certos, determinados e com a indicação de seu valor, sob pena de
serem declarados extintos sem julgamento do mérito.

• A lei tornou desnecessário que o preposto seja empregado da empresa reclamada para
representá-la em audiência, bastando para tanto que ele tenha conhecimento dos fatos.

• A Reforma traz inovações acerca da necessidade de comparecimento das partes às audiências,
sendo interessante destacar que (i) a ausência do reclamante à audiência o tornará devedor das
custas do processo, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar que a ausência
se deu por motivo justificável; (ii) a ausência da reclamada não a tornará obrigatoriamente revel e
confessa, sendo possível ao juiz relativizar tal penalidade em algumas circunstâncias; e (iii) ainda
que ausente a reclamada, caso o advogado esteja presente na audiência será aceita a contestação
juntamente com os documentos protocolados.

• Consignou-se determinação expressa de que os créditos trabalhistas são atualizados pela TR,
excluindo o risco de que eles passem a ser atualizados pelo IPCA como se pretendeu no passando
recente.



PROCESSO DO TRABALHO 

• A lei traz alterações sobre a forma de realizar o depósito recursal necessário ao conhecimento
dos recursos, valendo destacar que (i) o depósito recursal passará a ser realizado em conta
vinculada ao juízo e não mais em conta do FGTS do reclamante; (ii) os depósitos serão corrigidos
pelos índices de correção da poupança; (iii) o valor do depósito será reduzido pela metade para
entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais,
microempresas e empresas de pequeno porte; e (iv) são isentos do depósito recursal as empresas
filantrópicas, os beneficiários da justiça gratuita e as empresas em recuperação judicial.



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

• A Reforma ajusta a Lei de Custeio da Previdência Social à alteração promovida na CLT excluindo
do salário de contribuição as diárias de viagem pagas ao empregado e que excedam a 50% de seu
salário.

• Declara, ainda, que não integram o salário de contribuição as diárias para viagem, os valores
relacionados à assistência médica e odontológica fornecidas pelo empregador, assim como os
prêmios e/ou abonos.



MULTAS ADMINISTRATIVAS 

• O empregador que mantiver empregado não registrado 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. 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.

• Houve a introdução de nova multa, no valor de R$ 600,00 por empregado prejudicado, para a
hipótese de lançamento incompleto das informações relacionadas ao contrato de trabalho no
livro de registro de empregados.


