




- A QUESTÃO DA REFORMA TRABALHISTA SOB A ÓTICA DO D IREITO 
FUNDAMENTAL DO TRABALHO

a) Limites ao poder de reformar

b) Núcleo intangível dos direitos fundamentais de s egunda geração

c) Princípios constitucionais do direito do trabalh o e o artigo 7o da CF
– Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
– Valor social do Trabalho
– Vedação ao Retrocesso Social
– Progressividade
- Princípio da irredutibilidade salarial

d) Princípios do direito do trabalho
– Proteção: aplicação de norma estatais heterônomas
– Condição mais benéfica: cláusula contratual
– Inalterabilidade contratual lesiva



- APLICAÇÃO DA LEI N.13.467/2017

a) Lei de Introdução às normas no direito brasileir o: Art. 6º A Lei em vigor 
terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jur ídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada.

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado  segundo a lei vigente ao 
tempo em que se efetuou.

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que  o seu titular, ou alguém 
por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do  exercício tenha têrmo 
pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável,  a arbítrio de outrem.

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decis ão judicial de que já não 
caiba recurso.

PROPOSTA TST: Aplicação das normais processuais a p artir de 11/11/2017, 
de forma imediata, sem atingir situações pretéritas  iniciadas ou consolidadas 
sob a égide da lei revogada.



EMENTA CONAMAT:
A LEI Nº 13.467/17 NAO É UMA LEI SUPERIOR ÀS DEMAIS . NÃO FAZ LETRA 
MORTA DA CONSTITUIçãO FEDERAL E DOS TRATADOS INTERN ACIONAIS 
RELATIVOS AOS DIREITOS HUMANOS E AOS DIREITOS SOCIA IS, NEM SE 
SOBREPÕE AOS PRINCÍPIOS, CONCEITOS E INSTITUTOS JUR íDICOS DO 
DIREITO DO TRABALHO. NãO TEM O PODER DE ANIQUILAR A  
INDEPENDêNCIA DOS JUíZES, DE MODO A IMPEDIR QUE CUM PRAM O SEU 
DEVER DE APLICAR O DIREITO, INTERPRETANDO AS LEIS, EM SUA 
TOTALIDADE, SEGUNDO AS REGRAS DA HERMENêUTICA, OS P RINCíPIOS, 
CONCEITOS E INSTITUTOS JURíDICOS, E AS NORMAS CONST ITUCIONAIS E 
INTERNACIONAIS, CUMPRINDO-LHES, SE FOR O CASO, DECL ARAR AS 
INCONSTITUCIONALIDADES OU INCONVENCIONALIDADES DA L EI. A 
INDEPENDêNCIA DOS JUíZES é UMA GARANTIA DA CIDADANI A CONTRA O 
AUTORITARISMO E O ABUSO DOS PODERES POLíTICOs.



- FONTES DO DIREITO DO TRABALHO
Art. 8o da CLT:
Art. 8o............................................ .....................

§ 1ºO direito comum será fonte subsidiária do direi to do trabalho.

ATENÇÃO:
A alteração do parágrafo primeiro do art. 8 o , da CLT deve ser 
compatibilizada com os princípios, regras e singula ridades do Direito do 
Trabalho. Se norma civilista conflitar com a trabal hista, mesmo havendo 
omissão da CLT, ela não deverá ser aplicável.

§ 2o. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência  editados pelo Tribunal 
Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do  Trabalho não poderão 
restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam 
previstas em lei.

ATENÇÃO:
CF. Art. 5o.XXXV - a lei não excluirá da apreciação  do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito;



CPC. Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua j urisprudência e mantê-la 
estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressuposto s fixados no regimento 
interno, os tribunais editarão enunciados de súmula  correspondentes a sua 
jurisprudência dominante.

§ 2o Ao editar enunciados de súmula, os tribunais d evem ater-se às 
circunstâncias fáticas dos precedentes que motivara m sua criação.



QUESTIONAMENTOS:

* JUIZ BOCA DA LEI?

* COMO FICA A FUNÇÃO INTERPETRATIVA CRIATIVA DA 
JURISPRUDÊNCIA? ESTAMOS RETROCEDENDO PARA INTERPRET AÇÕES 
LITEIRAIS DO DIREITO?

*PODE O LEGISLADOR RESTRINGIR A ATUAÇÃO JUDICIÁRIA?

§ 3o. No exame de convenção coletiva ou acordo cole tivo de trabalho, a 
Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conf ormidade dos elementos 
essenciais do negócio jurídico, respeitado o dispos to no art. 104 da Lei no 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo 
princípio da intervenção mínima na autonomia da von tade coletiva.



ALTERAÇÕES NO CAMPO DO DIREITO MATERIAL DO TRABALHO

- GRUPO ECONÔMICO:
Art.2o ............................................ ..........................................
§ 2o. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embor a, cada uma delas, 
personalidade jurídica própria, estiverem sob a dir eção, controle ou 
administração de outra, ou ainda quando, mesmo guar dando cada uma sua 
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsá veis solidariamente 
pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.

§ 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identid ade de sócios, sendo 
necessárias, para a configuração do grupo, a demons tração do interesse 
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atu ação conjunta das 
empresas dele integrantes.

* ÔNUS DA PROVA?



EMENTA APROVADA NO CONAMAT:

A IDENTIDADE DE SóCIOS, TOTAL OU PARCIAL, AS SOCIED ADES 
FAMILIARES OU, AINDA, A IDENTIDADE DE ENDEREçO DE E MPRESAS 
DIVERSAS ACARRETAM INDíCIO DE EXISTêNCIA DE GRUPO E CONôMICO. 
NESTES CASOS, APLICA-SE O §1° DO ARTIGO 818 DA CLT POIS, PELO 
PRINCíPIO DA APTIDãO DA PROVA, CABE AO reclamado O ôNUS DE 
PROVAR A INEXISTêNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 
2°, §§2° E 3° DA CLT (INTERESSE INTEGRADO, EFETIVA COMUNHãO DE 
INTERESSES E ATUAçãO CONJUNTA DAS EMPRESAS).



- TEMPO À DISPOSIÇÃO: Art. 4o. (sem correspondência  na legislação)
Art. 4o ........................................... ....................

§ 1º.Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviç o, para efeito de 
indenização e estabilidade, os períodos em que o em pregado estiver 
afastado do trabalho prestando serviço militar e po r motivo de acidente do 
trabalho.

§ 2o. Por não se considerar tempo à disposição do e mpregador, não será 
computado como período extraordinário o que exceder  a jornada normal, 
ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos prev isto no § 1o do art. 58 
desta Consolidação, quando o empregado, por escolha  própria, buscar 
proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias p úblicas ou más 
condições climáticas, bem como adentrar ou permanec er nas dependências 
da empresa para exercer atividades particulares, en tre outras:

I - práticas religiosas;
II - descanso;
III - lazer;
IV - estudo;
V - alimentação;
VI - atividades de relacionamento social;
VII - higiene pessoal;
VIII - troca de roupa ou uniforme, quando não houve r obrigatoriedade de 



* MUDOU O CRITÉRIO GERAL? (TEMPO À DISPOSIÇÃO X TEM PO DE 
EFETIVO TRABALHO X HORAS DE DESLOCAMENTO)

Súmula nº 366 do TST

CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. MINUTOS QU E 
ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO. (nova re dação) - Res. 
197/2015 - DEJT divulgado em 14, 15 e 18.05.2015. N ão serão descontadas 
nem computadas como jornada extraordinária as varia ções de horário do 
registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite 
máximo de dez minutos diários. Se ultrapassado esse  limite, será 
considerada como extra a totalidade do tempo que ex ceder a jornada normal, 
pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as 
atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do  tempo residual (troca 
de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc).

Súmula nº 429 do TST. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGA DOR. ART. 4º 
DA CLT. PERÍODO DE DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O LOCAL DE 
TRABALHO - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 
Considera-se à disposição do empregador, na forma d o art. 4º da CLT, o 
tempo necessário ao deslocamento do trabalhador ent re a portaria da 
empresa e o local de trabalho, desde que supere o l imite de 10 (dez) minutos 
diários.



- TIPOS CONTRATUAIS
Art. 444. ......................................... ..................

Parágrafo único. A livre estipulação a que se refer e o caput deste artigo 
aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A dest a Consolidação, com a 
mesma eficácia legal e preponderância sobre os inst rumentos coletivos, no 
caso de empregado portador de diploma de nível supe rior e que perceba 
salário mensal igual ou superior a duas vezes o lim ite máximo dos benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social.
* QUAL A QUEBRA DE PARADIGMA?

1) CONTRATO AUTÔNOMO
Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas po r este todas as 
formalidades legais, com ou sem exclusividade, de f orma contínua ou não, 
afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3o  desta Consolidação.



QUESTIONAMENTOS:
* MERO PREENCHIMENTOS DE REQUISITOS FORMAIS DESCARACTERIZAM 
O VÍNCULO EMPREGATÍCIO?

REQUISITOS DO TRABALHADOR AUTÔNOMO: Ausência de sub ordinação 
jurídica
(i) os indivíduos contratados são os próprios respon sáveis pela 
organização de seus insumos e dos métodos de produç ão a serem 
utilizados;

(ii) assumem os riscos inerentes à sua atividade eco nômica;

(iii)  auferem para si, efetivamente, os dividendos resultantes desta última; e 
não se inserem na estrutura hierárquica e produtiva  do tomador de serviços



EMENTA CONAMAT:
A REDAçãO DADA PELA REFORMA TRABALHISTA AO ART. 442 -B DA CLT, 
COM A CRIAçãO DO AUTôNOMO EXCLUSIVO, DE FORMA CONTí NUA OU 
NãO, PRIORIZA A PEJOTIZAçãO E GERA A DESPROFISSIONA LIZAçãO DAS 
CATEGORIAS, O QUE VIOLA INDIRETAMENTE A CONVENçãO 9 8 DA OIT, 
ART. 1º, ii, “A”, PORQUE SUBORDINA O TRABALHADOR à CONDIçãO DE 
NãO SE FILIAR A UM SINDICATO OU DE DEIXAR DE FAZER PARTE DE UM 
SINDICATO. NESSE CONTEXTO, O ART. 442-B DA CLT DEVE  SER 
INTERPRETADO NO SENTIDO DA EXISTêNCIA DE CONTRATO D E 
TRABALHO, QUANDO HOUVER PRESTAçãO DE SERVIçOS DE MO DO 
EXCLUSIVO OU NãO, COM A AUSêNCIA DE AUTONOMIA E PRE SENçA DOS 
REQUISITOS DO CONTRATO DE TRABALHO (ART. 9º, 2º E 3 º DA CLT), 
AFASTANDO-SE A PEJOTIZAçãO PARA POSSIBILITAR QUE O EMPREGADO 
FAçA JUS AOS BENEFíCIOS PREVISTOS PARA A CATEGORIA 
PROFISSIONAL À QUAL PERTENCE, VALORIZANDO A SUA 
SINDICALIZAçãO.



2) CONTRATO INTERMITENTE (REGULAMENTAÇÃO ARTIGOS 45 2-A a 452-H)

Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou 
expressamente, verbalmente ou por escrito, por praz o determinado ou 
indeterminado, ou para prestação de trabalho interm itente.

....................................................................................

§ 3o .Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a 
prestação de serviços, com subordinação, não é cont ínua, ocorrendo com 
alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, 
determinados em horas, dias ou meses, independentem ente do tipo de 
atividade do empregado e do empregador, exceto para  os aeronautas, 
regidos por legislação própria.



QUESTIONAMENTO: É constitucional a nova figura?

OJ 358. TST. SDI-I:
358. SALÁRIO MÍNIMO E PISO SALARIAL PROPORCIONAL À JORNADA 
REDUZIDA. EMPREGADO. SERVIDOR PÚBLICO (redação alte rada na sessão 
do Tribunal Pleno realizada em 16.02.2016) - Res. 2 02/2016, DEJT divulgado 
em 19, 22 e 23.02.2016

I - Havendo contratação para cumprimento de jornada  reduzida, inferior à 
previsão constitucional de oito horas diárias ou qu arenta e quatro semanais, 
é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário  mínimo proporcional ao 
tempo trabalhado.

II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional não é válida 
remuneração de empregado público inferior ao salári o mínimo, ainda que 
cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do  Supremo Tribunal 
Federal.



Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente dev e ser celebrado por escrito 
e deve conter especificamente o valor da hora de tr abalho, que não pode ser 
inferior ao valor horário do salário mínimo ou àque le devido aos demais 
empregados do estabelecimento que exerçam a mesma f unção em contrato 
intermitente ou não.

§ 1o O empregador convocará, por qualquer meio de c omunicação eficaz, 
para a prestação de serviços, informando qual será a jornada, com, pelo 
menos, três dias corridos de antecedência.

§ 2o Recebida a convocação, o empregado terá o praz o de um dia útil para 
responder ao chamado, presumindo-se, no silêncio, a  recusa.

§ 3o A recusa da oferta não descaracteriza a subord inação para fins do 
contrato de trabalho intermitente.

§ 4o Aceita a oferta para o comparecimento ao traba lho, a parte que 
descumprir, sem justo motivo, pagará à outra parte,  no prazo de trinta dias, 
multa de 50% (cinquenta por cento) da remuneração q ue seria devida, 
permitida a compensação em igual prazo.

§ 5o O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do 
empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes.



§ 6o Ao final de cada período de prestação de servi ço, o empregado receberá 
o pagamento imediato das seguintes parcelas:

I - remuneração;

II - férias proporcionais com acréscimo de um terço ;
III - décimo terceiro salário proporcional;

IV - repouso semanal remunerado; e

V - adicionais legais.

§ 7o O recibo de pagamento deverá conter a discrimi nação dos valores 
pagos relativos a cada uma das parcelas referidas n o § 6o deste artigo.

§ 8o O empregador efetuará o recolhimento da contri buição previdenciária e 
o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço , na forma da lei, com 
base nos valores pagos no período mensal e fornecer á ao empregado 
comprovante do cumprimento dessas obrigações.

§ 9o A cada doze meses, o empregado adquire direito  a usufruir, nos doze 
meses subsequentes, um mês de férias, período no qu al não poderá ser 
convocado para prestar serviços pelo mesmo empregad or.



EMENTA CONAMAT:
O CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE, PREVISTO PELA LEI Nº 
13.467/2017, É INCONSTITUCIONAL POR VIOLAR O REGIME  DE EMPREGO, 
A DIGNIDADE HUMANA, O COMPROMISSO COM A PROFISSIONA LIZAÇÃO E 
O PATAMAR MÍNIMO DE PROTEÇÃO DEVIDO ÀS PESSOAS QUE 
NECESSITAM VIVER DO SEU TRABALHO, FERINDO, AINDA, O  DIREITO DE 
INTEGRAÇÃO NA EMPRESA (ART. 7º, I DA CONSTITUIÇÃO).  A CIDADANIA 
PARA O TRABALHO SE EXPRESSA NO DIREITO À OCUPAÇÃO D IGNA, QUE 
CONTEMPLE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE PROTEÇÃO JURÍDICA, S EGURANÇA 
E IGUALDADE, ALÉM DE PREVISIBILIDADE E PERMANÊNCIA DO 
TRABALHADOR NO MERCADO. O CONTRATO DE TRABALHO 
INTERMITENTE, PELAS MESMAS RAZÕES, VIOLA O “Protoco lo de SAN 
SALVADOR”, QUE POSSUI STATUS DE SUPRALEGALIDADE E É  
REPRESENTATIVO DO COMPROMISSO INTERNACIONAL COM UMA  
POLÍTICA INTERNA CONSISTENTE COM O REGIME DE EMPREG O E COM AS 
CONDIÇÕES CONCRETAS QUE POSSIBILITAM O INCREMENTO D A 
CONDIÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES.



REQUISITOS DO CONTRATO INTERMITENTE:
– Contrato formal

– Estipulação do valor

– Garantia de um mínino de horas contratadas por mês

– Pagamento com base no padrão mês

– Complementação do Inss pelos empregadores

– Impossibilidade de imposição de multa ao empregado

– Rescisão com garantia de pagamento de toda a integ ralidade das verbas



EMENTA CONAMAT:
OBSERVADO O SEU CARÁTER EXCEPCIONAL, É ESSENCIAL A 
FORMALIZAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE, 
CONTEMPLANDO-SE, INCLUSIVE, OS PERÍODOS DE PRESTAÇÃ O DE 
SERVIÇOS, A QUANTIDADE MÍNIMA DE HORAS OU A ESTIMAT IVA DE 
SERVIÇOS A EXECUTAR, SENDO INVIÁVEL A COBRANÇA DE M ULTAS DO 
TRABALHADOR. O TRABALHO INTERMITENTE É INCOMPATÍVEL  COM O 
ATENDIMENTO DE DEMANDA PERMANENTE, CONTÍNUA OU REGU LAR OU 
PARA SUBSTITUIR POSTO DE TRABALHO EFETIVO E NÃO SER VE PARA SE 
ADOTAR A ESCALA MÓVEL E VARIÁVEL DE JORNADA.



3) TELETRABALHO

NOVIDADE?

CLT. Art. 6º Não se distingue entre o trabalho real izado no estabelecimento 
do empregado, o executado no domicílio do empregado  e o realizado a 
distância, desde que estejam caracterizados os pres supostos da relação de 
emprego.

Parágrafo Único. Os meios telemáticos e informatiza dos de comando, 
controle e supervisão se equiparam, para fins de su bordinação jurídica, aos 
meios pessoais e diretos de comando, controle e sup ervisão do trabalho 
alheio (Redação conferida pela Lei n. 12.551, de 15 .12.2011).

Art. 75-A.A prestação de serviços pelo empregado em  regime de teletrabalho 
observará o disposto neste Capítulo.

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de  serviços 
preponderantemente fora das dependências do emprega dor, com a utilização 
de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não 
se constituam como trabalho externo.

Parágrafo único. O comparecimento às dependências d o empregador para a 
realização de atividades específicas que exijam a p resença do empregado no 



Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de  teletrabalho deverá 
constar expressamente do contrato individual de tra balho, que especificará 
as atividades que serão realizadas pelo empregado.

§ 1o Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de 
teletrabalho desde que haja mútuo acordo entre as p artes, registrado em 
aditivo contratual.

§ 2o Poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o 
presencial por determinação do empregador, garantid o prazo de transição 
mínimo de quinze dias, com correspondente registro em aditivo contratual.

Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilid ade pela aquisição, 
manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnoló gicos e da 
infraestrutura necessária e adequada à prestação do  trabalho remoto, bem 
como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregad o, serão previstas 
em contrato escrito.

Parágrafo único. As utilidades mencionadas no caput  deste artigo não 
integram a remuneração do empregado.



Art. 75-E. O empregador deverá instruir os empregad os, de maneira expressa 
e ostensiva, quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e 
acidentes de trabalho.

Parágrafo único. O empregado deverá assinar termo d e responsabilidade 
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador.

* QUAIS AS DIFERENÇAS ENTRE O TELETRABALHO E O TRAB ALHO 
EXTERNO?

* CUSTOS – A NOÇÃO DE ASSUNÇÃO DOS RISCOS ECONÔMICO S PELO 
EMPREGADOR?

* COMO APURAR A RESPONSABILIDADE POR ACIDENTE DE TR ABALHO?
 

* CRÍTICA: o teletrabalho não será abrangido pela l egislação sobre limites e 
compensação da jornada de trabalho.



- JORNADA DE TRABALHO

a) HORAS ITINERE: REFORMA: 

Art. 58. § 2º O tempo despendido pelo empregado des de a sua residência até 
a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o se u retorno, caminhando ou 
por qualquer meio de transporte, inclusive o fornec ido pelo empregador, não 
será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 
empregador.

EMENTA CONAMAT:
HORAS DE PERCURSO. SUBSISTêNCIA. A MUDANçA NA REDAç ãO DO § 2º, 
DO ARTIGO 58 DA CLT NãO ELIMINOU O DIREITO à remune ração dAS 
HORAS DE PERCURSO. PERMANêNCIA DA INTERPRETAçãO DA SúMULA 90 
DO TST, CASO O TRANSPORTE SEJA FORNECIDO PELO EMPRE GADOR E 
ESTANDO O LOCAL DE TRABALHO SITUADO EM LOCAL de DIF íCIL 
ACESSO OU se NãO HOUVER TRANSPORTE PúBLICO REGULAR.



b) PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO

b.1) Simples prorrogação: por acordo individual, co nvenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho (2h a mais pagas como h oras extras)

Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser ac rescida de horas extras, 
em número não excedente de duas, por acordo individ ual, convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

b.2) Compensação: Poderá ser dispensado o acréscimo  de salário se, por 
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em 
um dia for compensado pela correspondente diminuiçã o em outro dia, de 
maneira que não exceda, no período máximo de um ano , à soma das 
jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja u ltrapassado o limite 
máximo de dez horas diárias.



b) PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO

b.1) Simples prorrogação: por acordo individual, co nvenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho (2h a mais pagas como h oras extras)

Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser ac rescida de horas extras, 
em número não excedente de duas, por acordo individ ual, convenção 
coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

b.2) Compensação: Poderá ser dispensado o acréscimo  de salário se, por 
força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em 
um dia for compensado pela correspondente diminuiçã o em outro dia, de 
maneira que não exceda, no período máximo de um ano , à soma das 
jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja u ltrapassado o limite 
máximo de dez horas diárias.



Art. 59: § 5º O banco de horas de que trata o § 2o deste artigo poderá ser 
pactuado por acordo individual escrito, desde que a  compensação ocorra no 
período máximo de seis meses.

Art. 59. § 6o É lícito o regime de compensação de j ornada estabelecido por 
acordo individual, tácito ou escrito, para a compen sação no mesmo mês.

Súmula nº 85 do TST
COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 209/2016, DEJT 
divulgado em 01, 02 e 03.06.2016

I. A compensação de jornada de trabalho deve ser aj ustada por acordo 
individual escrito, acordo coletivo ou convenção co letiva. (ex-Súmula nº 85 - 
primeira parte - alterada pela Res. 121/2003, DJ 21 .11.2003)  

II. O acordo individual para compensação de horas é  válido, salvo se houver 
norma coletiva em sentido contrário. (ex-OJ nº 182 da SBDI-1 - inserida em 
08.11.2000)  

III. O mero não atendimento das exigências legais p ara a compensação de 
jornada, inclusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a 
repetição do pagamento das horas excedentes à jorna da normal diária, se 
não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido  apenas o respectivo 
adicional. (ex-Súmula nº 85 - segunda parte - alter ada pela Res. 121/2003, DJ 



Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de 
jornada, inclusive quando estabelecida mediante aco rdo tácito, não implica a 
repetição do pagamento das horas excedentes à jorna da normal diária se não 
ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido  apenas o respectivo 
adicional.
 
IV. A prestação de horas extras habituais descaract eriza o acordo de 
compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas qu e ultrapassarem a 
jornada semanal normal deverão ser pagas como horas  extraordinárias e, 
quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser  pago a mais apenas o 
adicional por trabalho extraordinário. (ex-OJ nº 22 0 da SBDI-1 - inserida em 
20.06.2001)

Parágrafo único. A prestação de horas extras habitu ais não descaracteriza o 
acordo de compensação de jornada e o banco de horas .”
  
V. As disposições contidas nesta súmula não se apli cam ao regime 
compensatório na modalidade “banco de horas”, que s omente pode ser 
instituído por negociação coletiva.

VI - Não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, 
ainda que estipulado em norma coletiva, sem a neces sária inspeção prévia e 
permissão da autoridade competente, na forma do art . 60 da CLT.



b.3) JORNADA 12X36:

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado 
às partes, mediante acordo individual escrito, conv enção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabal ho de doze horas seguidas 
por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados 
os intervalos para repouso e alimentação.

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo  horário previsto no 
caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pe lo descanso semanal 
remunerado e pelo descanso em feriados, e serão con siderados 
compensados os feriados e as prorrogações de trabal ho noturno, quando 
houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73  desta Consolidação.

Art. 60: Excetuam-se da exigência de licença prévia  as jornadas de doze 
horas de trabalho por trinta e seis horas ininterru ptas de descanso.



Súmula nº 444 do TST
Jornada de trabalho. NORMA COLETIVA. LEI. Escala de  12 por 36. Validade. - 
Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.201 2 - republicada em 
decorrência do despacho proferido no processo TST-P A-504.280/2012.2 - 
DEJT divulgado em 26.11.2012

É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze  horas de trabalho por 
trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajust ada exclusivamente 
mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção c oletiva de trabalho, 
assegurada a remuneração em dobro dos feriados trab alhados. O empregado 
não tem direito ao pagamento de adicional referente  ao labor prestado na 
décima primeira e décima segunda horas. 



B.4) HORA INTERVALAR SUPRIMIDA: Art. 71. § 4º A não  concessão ou a 
concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo,  para repouso e alimentação, 
a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento,  de natureza indenizatória, 
apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% ( cinquenta por cento) sobre 
o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

Súmula nº 437 do TST

INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO 
ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações Jurisprud enciais nºs 307, 342, 354, 
380 e 381 da SBDI-1) - Res. 185/2012, DEJT divulgad o em 25, 26 e 27.09.2012

 I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-conces são ou a concessão parcial do 
intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alime ntação, a empregados 
urbanos e rurais, implica o pagamento total do perí odo correspondente, e não 
apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no míni mo, 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.

II - É inválida cláusula de acordo ou convenção col etiva de trabalho contemplando 
a supressão ou redução do intervalo intrajornada po rque este constitui medida de 
higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido p or norma de ordem pública 
(art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infen so à negociação coletiva.  



III - Possui natureza salarial a parcela prevista n o art. 71, § 4º, da CLT, com redação 
introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 19 94, quando não concedido ou 
reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajo rnada para repouso e 
alimentação, repercutindo, assim, no cálculo de out ras parcelas salariais.

IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis h oras de trabalho, é devido o 
gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a 
remunerar o período para descanso e alimentação não  usufruído como extra, 
acrescido do respectivo adicional, na forma previst a no art. 71, caput e § 4º da CLT. 

- FÉRIAS: Parcelamento em até três vezes e proibiçã o de concessão em até dois 
dias antes de feriado e RSR.

REFORMA: Art. 134. § 1º Desde que haja concordância  do empregado, as férias 
poderão ser usufruídas em até três períodos, sendo que um deles não poderá ser 
inferior a quatorze dias corridos e os demais não p oderão ser inferiores a cinco 
dias corridos, cada um.



- REMUNERAÇÃO

Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do emprega do, para todos os 
efeitos legais, além do salário devido e pago diret amente pelo empregador, 
como contraprestação do serviço, as gorjetas que re ceber.

§ 1o Integram o salário a importância fixa estipula da, as gratificações legais e 
as comissões pagas pelo empregador.

* ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO

§ 2o As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, 
auxílio-alimentação, vedado seu pagamento em dinhei ro, diárias para 
viagem, prêmios e abonos não integram a remuneração  do empregado, não 
se incorporam ao contrato de trabalho e não constit uem base de incidência 
de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.



§ 4o Consideram-se prêmios as liberalidades concedi das pelo empregador em 
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empr egado ou a grupo de 
empregados, em razão de desempenho superior ao ordi nariamente esperado no 
exercício de suas atividades.

Art.458. .......................................... .........................................

§ 5o O valor relativo à assistência prestada por se rviço médico ou odontológico, 
próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas c om medicamentos, óculos, 
aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas médico-hospitalares e outras 
similares, mesmo quando concedido em diferentes mod alidades de planos e 
coberturas, não integram o salário do empregado par a qualquer efeito nem o 
salário de contribuição, para efeitos do previsto n a alínea q do § 9o do art. 28 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

Súmula nº 342 do TST

DESCONTOS SALARIAIS. ART. 462 DA CLT (mantida) - Re s. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003

Descontos salariais efetuados pelo empregador, com a autorização prévia e por 
escrito do empregado, para ser integrado em planos de assistência 
odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de prev idência privada, ou de 
entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associ ativa de seus trabalhadores, 
em seu benefício e de seus dependentes, não afronta m o disposto no art. 462 da 



- EQUIPARAÇÃO SALARIAL
Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao 
mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresar ial, corresponderá 
igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacion alidade ou idade.

§ 1o Trabalho de igual valor, para os fins deste Ca pítulo, será o que for feito 
com igual produtividade e com a mesma perfeição téc nica, entre pessoas 
cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo emp regador não seja 
superior a quatro anos e a diferença de tempo na fu nção não seja superior a 
dois anos.

§ 2o Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador 
tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou a dotar, por meio de norma 
interna da empresa ou de negociação coletiva, plano  de cargos e salários, 
dispensada qualquer forma de homologação ou registr o em órgão público.

§ 3o No caso do § 2o deste artigo, as promoções pod erão ser feitas por 
merecimento e por antiguidade, ou por apenas um des tes critérios, dentro de 
cada categoria profissional.
......................................................................................



§ 5o A equiparação salarial só será possível entre empregados 
contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedad a a indicação de 
paradigmas remotos, ainda que o paradigma contempor âneo tenha obtido a 
vantagem em ação judicial própria.
§ 6o No caso de comprovada discriminação por motivo  de sexo ou etnia, o 
juízo determinará, além do pagamento das diferenças  salariais devidas, 
multa, em favor do empregado discriminado, no valor  de 50% (cinquenta por 
cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Ge ral de Previdência 
Social.

- GRATFICAÇÃO DE FUNÇÃO: PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE FINANCEIRA?
Art. 468. ......................................... ....................
§ 1o ................................................................

§ 2o A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo motivo, 
não assegura ao empregado o direito à manutenção do  pagamento da 
gratificação correspondente, que não será incorpora da, independentemente 
do tempo de exercício da respectiva função.



Súmula nº 372 do TST

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMIT ES 
(conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 45 e 303 da SBDI-1) - Res. 
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005

I - Percebida a gratificação de função por dez ou m ais anos pelo empregado, 
se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu  cargo efetivo, não 
poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade 
financeira. (ex-OJ nº 45 da SBDI-1 - inserida em 25 .11.1996)

II - Mantido o empregado no exercício da função com issionada, não pode o 
empregador reduzir o valor da gratificação. (ex-OJ nº 303 da SBDI-1 - DJ 
11.08.2003)

- DANO EXTRAPATRIMONIAL

STJ. Súmula 387. Ementa: É lícita a cumulação das i ndenizações de dano 
estético e dano moral.

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natu reza extrapatrimonial 
decorrentes da relação de trabalho apenas os dispos itivos deste Título.

QUESTIONAMENTO: Como fica a aplicação subsisdiária de outras normas?



Art. 223-B. Causa dano de natureza extrapatrimonial  a ação ou omissão que 
ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa físi ca ou jurídica, as quais são 
as titulares exclusivas do direito à reparação.

QUESTIONAMENTO: Como fica o dano em ricochete?

Art. 223-C. A honra, a imagem, a intimidade, a libe rdade de ação, a autoestima, 
a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade fís ica são os bens juridicamente 
tutelados inerentes à pessoa física.

* ROL EXEMPLIFICATIVO

Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo em presarial e o sigilo da 
correspondência são bens juridicamente tutelados in erentes à pessoa jurídica.

* ROL EXEMPLIFICATIVO

Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimo nial todos os que tenham 
colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou 
da omissão.

QUESTIONAMENTO: Como apurar? A JT do trabalho teria  competência?



Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais  pode ser pedida 
cumulativamente com a indenização por danos materia is decorrentes do 
mesmo ato lesivo.

§ 1o Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao pr oferir a decisão, 
discriminará os valores das indenizações a título d e danos patrimoniais e das 
reparações por danos de natureza extrapatrimonial.

§ 2o A composição das perdas e danos, assim compree ndidos os lucros 
cessantes e os danos emergentes, não interfere na a valiação dos danos 
extrapatrimoniais.

Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considera rá:

QUESTIONAMENTO: Tais parâmetros são cumulativos? El idem a 
responsabilidade?

I - a natureza do bem jurídico tutelado;
II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
III - a possibilidade de superação física ou psicol ógica;
IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da o missão;
V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;
VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prej uízo moral;



VII - o grau de dolo ou culpa;
VIII - a ocorrência de retratação espontânea;
IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa;
X - o perdão, tácito ou expresso;
XI - a situação social e econômica das partes envol vidas;
XII - o grau de publicidade da ofensa.

§ 1o Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a 
cada um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetr os, vedada a 
acumulação:

QUESTIONAMENTO: Tarifação? CF. Artigo 5o. V - é ass egurado o direito de 
resposta, proporcional ao agravo, além da indenizaç ão por dano material, 
moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade , a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indeniza ção pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação;

I - ofensa de natureza leve, até três vezes o últim o salário contratual do 
ofendido;

II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o úl timo salário contratual do 
ofendido;



III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o ú ltimo salário contratual do 
ofendido;

IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta v ezes o último salário contratual 
do ofendido.

§ 2o Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenizaç ão será fixada com observância 
dos mesmos parâmetros estabelecidos no § 1o deste a rtigo, mas em relação ao 
salário contratual do ofensor.

§ 3o Na reincidência entre partes idênticas, o juíz o poderá elevar ao dobro o valor 
da indenização.


