
RECADO	
Este	número	especial	do	Reação	Química	impresso,	tem	por	finalidade	procurar	informar	e	organizar	a	nossa	
categoria	quanto	as	atuais	“reformas”,	implantadas	pelo	governo	atual.	
Primeiro	vamos	desconstruir	esta	coisa	de	reforma	sindical;	
Somos	a	favor	de	que	você	trabalhador	escolha	qual	o	sindicato	lhe	representa	e	quanto	quer	contribuir	para	que	
o	mesmo	cumpra	suas	obrigações.	
Chega	de	sindicato	fantasma	que	só	serve	para	tirar	dinheiro	de	contribuições	obrigatórias,	no	Brasil	tem	mais	de	
4000(quatro	mil)	sindicatos	que	não	assinam	acordo	ou	convenção	há	mais	de	3(três)	anos.	
Acreditamos	que	devem	ter	perto	de	10000(dez	mil)	que	poderiam	ser	extintos	e	não	fariam	a	menor	falta.	
Para	começar	os	sindicatos	de	profissionais	liberais	ou	de	categorias	especiais.	
Mas	por	outro	lado,	acreditamos	que	as	vitórias	e	vantagens	conquistadas	por	um	sindicato,	devem	ser	somente	
para	os	que	contribuem,	pois	não	é	certo	que	apenas	os	sócios	paguem	por	todos.	
Mas	é	importante	que	você	saiba	também	que	o	imposto	sindical,	financiava	o	“FAT”,	que	é	de	onde	vinha	o	
seguro	desemprego,	agora,	vamos	ver	de	onde	vai	vir	este	dinheiro,	visto	que	temos	tantos	desempregados.	
	
Aonde	você	perde	com	a	reforma	trabalhista.	

 

 

 

                              CLT - GRUPO DE EMPRESAS 
 
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os 
profissionais  liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras 
instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. 
§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade 
jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo 
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos 
da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das 
subordinadas. 

 

                                   LEI Nº 13.467/2017 – REFORMA TRABALHISTA 
                GRUPO DE EMPRESAS  

 
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os 
profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras 
instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. 
§2º: 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. 
§ 3º 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.(NR) 

 

Exemplo	disto	seria	dizer	que	a	Vale	não	
tem	nada	a	haver	com	a	Vale	Fertilizantes	



 

 

 

 

 

                     CLT – JORNADA DE TRABALH0 
 
Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à 
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial 
expressamente consignada. 

 
Parágrafo único - Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de 
indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho 
prestando serviço militar ... (VETADO) ... e por motivo de acidente do trabalho. (Incluído pela Lei 
nº 4.072, de 16.6.1962) 

 

 
                                                         LEI Nº. 13.467/2017 
 
Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à  
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição 
especial expressamente consignada.   
 
§ 1º Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e    
establidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando 
serviço militar e por motivo de acidente do trabalho.  
 
§ 2° Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado 
como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o 
limite de cinco minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, 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 – 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 houver obrigatoriedade de realizer a troca na  
empresa.(NR) 

 

Acaba	com	o	direito,	tanto	ao	tempo	em	transporte	como	ao	
tempo	de	banho,	afinal	toma	banho	porque	quer	dizem	os	

“nossos”	legisladores	



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     CLT 
 
Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, 
não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. 

 
§ 1o Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de 
horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de 
dez minutos diários. 

 
§ 2o O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, 
por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo 
quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o 
empregador fornecer a condução. 

 

                                                         LEI Nº 13.467/2017 
 
Art. 58 - A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, 
não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. 

 
 
§ 1o Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de 
horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de 
dez minutos diários. 

 
 
§ 2º 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. 

 

Reparem	que	aqui	também	os	“modernizadores	colocam	
“até	a	efetiva	ocupação	do	posto	de	trabalho”,	porque	

em	Brasília	não	é	assim?	



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  CLT – JORNADA A TEMPO PARCIAL 
 
Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 
vinte e cinco horas semanais. 
§ 1o O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à 
sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. 
§ 2o Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante 
opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de 
negociação coletiva. 

 

                       LEI Nº 13.467/2017 – JORNADA A TEMPO PARCIAL 
 
Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 
trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele 
cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com possibilidade de acréscimo de até 
seis horas suplementares semanais. 

 
§ 1o O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua 
jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. 
§ 2o Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante 
opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de 
negociação coletiva. 

 
§ 3º As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com o acréscimo 
de 50% (cinquenta por cento sobre o salário-hora normal. 
§ 4º Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número 
inferior a vinte e seis horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão 
consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no § 3º, estando também limitadas a 
seis horas suplementares semanais. 
§ 5º As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente 
até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha 
de pagamento do mês subsequente, cas não sejam compensadas. 
§ 6º É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do 
período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. § 7º As férias do regime de tempo 
parcial são regidas pelo disposto no art. 130 desta Consolidação.”(NR) 

 

Assim	é	só	acabar	com	
a	“Lei	Áurea”	e	

estender	a	escravidão	
para	todos.	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     CLT – JORNADA EXTRAORDINÁRIA 
 
Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número 
não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou mediante 
contrato coletivo de trabalho. 
§ 1º - Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a importância 
da remuneração da hora suplementar, que será, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à da 
hora normal. 
§ 2o 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 diminuição em 
outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma das jornadas 
semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias. 
§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral 
da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o trabalhador jus ao pagamento das 
horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. 
§ 4o Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras 

  LEI 13.467/2017 – JORNADA EXTRAORDINÁRIA 
 
 
Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não 
excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 
§ 1º A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) superior à da 
hora normal. 

 
§ 2o 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 
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma 
das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez 
horas diárias. 

 
§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a 
compensação integral da jornada extraordinária, na forma dos §§ 2º e 5º deste 
artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, 
calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. 
§ 4º (Revogado). 
§ 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. 
§ 6º É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou 
escrito, para a compensação no mesmo mês. (NR) 

 

GOSTARAM	DESTE?	
BANCO	DE	HORAS	INDIVIDUAL	NEGOCIADO	DIRETO	COM	O	CHEFE	



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

                       LEI 13.467/2017 – TEXTO NOVO 
 
Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante 
acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer 
horário de trabalho 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 pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, 
e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, 
quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta Consolidação. 

 
Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive 
quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das 
horas excedentes à jornada normal diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo 
devido apenas o respectivo adicional. 
Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de 
compensação de jornada e o banco de horas. 

 

                                                        LEI 13.467/2017 
 
Art. 60 - Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados 
no capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", ou que neles venham a ser incluídas por 
ato do Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, quaisquer prorrogações só poderão ser 
acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do 
trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e à verificação 
dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades 
sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. 
 
Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jornadas de doze horas de 
trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de descanso. 
 

Este	veio	para	fechar	a	fatura.	
Já	imaginou	o	que	é	acordo	tácito?	

Se	você	não	reclamou(oficialmente)	é	porque	está	de	acordo.	
E	tem	mais,	agora	pode	te	fazer	uma	jornada	de	12	horas,	só	precisa	você	estar	de	

acordo	com	teu	chefe.	

E	ainda	complementa	com	isto,	pois	antigamente	eles	tinham	que	ter	
a	concordância	do	Sindicato	e	do	Ministério	do	Trabalho	



 
. 
 

 

 

 
 
 
 
 
																																										 

 

 

 

 
                                                                                   LEI 13.467/2017 

 
  CAPÍTULO II-A DO TELETRABALHO

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 empregador, 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 do empregador para a realização de 
atividades específicas  que exijam a presença do empregado no estabelecimento não  
descaracteriza o regime de teletrabalho. 
Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar 
expressamente do contrato individual de trabalho, 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 partes, registrado em aditivo contratual. 
 

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

 
Art. 75-D. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou 
fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada 
à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo 
empregado, 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 empregados, 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 de responsabilidade 
comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. 

 

Mais	uma	dos	queridos	deputados:	
Você	vai	trabalhar	em	casa,	o	patrão	só	vai	te	
cobrar	produção,	e	ele	vai	te	aconselhar	a	não	

trabalhar	demais	para	não	ficar	doente.	Se	ficar	a	
culpa	é	tua.	

Acabou	a	“LER”	



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                     FÉRIAS - LEI 13.467/2017 

 
Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 (doze) 
meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. (Redação dada pelo 
Decreto-lei nº 1.535, de 13.4.1977) 

 
§ 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 
poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um. 

 
 
§ 2º (Revogado). 

 
§ 3º É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso 
semanal remunerado. 

 

Esta	também	é	boa,	
livre	negociação,	é	o	
mesmo	papo	da	
guilhotina	com	o	

pescoço	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                    LEI 13.467/2017 – DANO MORAL (EXTRAPATRIMONIAL) 
 
Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da 
relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título. 

 ........... 
 
Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:  
I – a natureza do bem jurídico tutelado; 
II – a intensidade do sofrimento ou da humilhação 
III – a possibilidade de superação física ou psicológica; 
IV – os reflexos pessoais  e sociais da ação ou da omissão; 
V – a extensão e a duração dos efeitos da ofensa; 
VI – as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo 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 envolvidas;  
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 parâmetros, vedada a acumulação: 
 
 
I – ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido; 
 

II – ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido; 
 
III – ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido; 
 
IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do ofendido. 
 

Agora	emocionou,	a	grande	dúvida	da	humanidade	de	qual	era	o	valor	da	vida	
foi	resolvida,	Considerando	que	a	maior	indenização	seria	por	morte,	então	é	o	

que	se	paga	para	viúva(o)	do	trabalhador(a)	
Mas	nem	sempre,	pois	se	o	patrão	pedir	desculpa	na	hora,	pagar	o	caixão	ou	até	

tiver	outros	compromissos	financeiros,	pode	ser	diferente(menos,	é	claro).	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 LEI 13.467/2017 
 
 
Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de 
insalubridade, a empregada deverá ser afastada de: 

– atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar a gestação; 
- atividades consideradas insalubres em grau médio ou mínimo, quando apresentar atestado de 

saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a 
gestação; 

– atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando apresentar atestado de 
saúde, emitido por médico de confiança da mulher, que recomende o afastamento durante a 
lactação. 

 
§ 1º (VETADO). 

 
§ 2º Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a 
compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por ocasião do 
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos 
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço. 

 
§ 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput deste artigo 
exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de 
risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, durante todo o período de afastamento. 

 

Médico	de	confiança??	
Como	confiar	em	um	médico	que	

autoriza	uma	grávida	a	trabalhar	em	
local	insalubre????	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      LEI Nº 13.467/2017 – TRABALHO INTERMITENTE 
 
Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, 
verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de 
trabalho intermitente. 
........ 
§ 3º Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com 
subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e 
de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do 
empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. 
...... 
Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter 
especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário 
mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma 
função em contrato intermitente ou não. 
§ 1º O empregador convocará, por qualquer meio de comunicação 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 prazo de um dia útil para responder ao 
chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa. 

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

 
§ 4º Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo 

motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinquenta por cento) da 
remuneração que 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. 

 

É em momentos como estes que dá vontade de falar um palavrão; 
Vejam bem acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por 
escrito, como se fosse simples fazer acordo verbal entre chefe e 

empregado. 
E não para por aí, veja a novidade: 

Se o trabalhador não for, fica devendo para o patrão. 
Se o patrão não te chamar por um, dois ou três meses, o contrato é 

válido mas não te deve nada. 
Esquece a previdência companheiro.	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
                                           LEI Nº 13.467/2017 - UNIFORMES 

 
 

 56-A. Cabe ao empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente laboral, sendo lícita a 
inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens 
de identificação relacionados à atividade desempenhada. 

 
Parágrafo único. A higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas 
hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a 
higienização das vestimentas de uso comum. 
 

																																																LEI Nº 13.467/2017 
 
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os  efeitos legais, 
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do 
serviço, as gorjetas que receber. 
§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as 
comissões pagas pelo empregador. 

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

 

Além	de	você	fazer	propaganda	para	o	patrão,	ainda	vai	ser	
obrigado	a	lavar	em	casa	a	sua	roupa	de	trabalho,	

Mas	podia	ser	pior	se	a	gente	trabalhasse	em	um	“Sex	
shopp”	

Importancias	ainda	que	habituais,	não	
integram	mais	a	remuneração,	
significando	que	além	de	não	

contribuir	para	a	previdência,	ficam	
fora	das	férias,	FGTS	e	décimo	

terceiro	



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                           LEI 13.467/2017 – EQUIPARAÇÃO SALARIAL 
 
Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 
empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção 
de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. 

§ 1º Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual 
produtividade (1) e com a mesma perfeição técnica (2), entre pessoas cuja diferença de 
tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a quatro anos (3) e a 
diferença de tempo na função não seja superior a dois anos (4). 

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

§ 3º No caso do § 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento e por 
antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional. 
§ 5º A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo 
ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma 
contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. 
 

 
                              LEI 13.467/2017 – EXTINÇÃO DO CONTRATO POR ACORDO 

“Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, 
caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: 
I – por metade: 
a) o aviso prévio, se indenizado; e 
b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, prevista no § 
1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990; 

 
II – na integralidade, as demais verbas trabalhistas. 

 
§ 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta 
vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I-A do art. 
20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos 
depósitos. 

§ 2º A extinção do contrato por acordo prevista no caput deste artigo não autoriza o ingresso no 
Programa de Seguro-Desemprego. 

 

Percebam	que	um	congresso	formado	por	patrões	faz,	só	dificulta	que	um	trabalhador	
tenha	seus	direitos,	

Nestas	condições	fica	quase	impossível	lutar	por	eles	
	

Quais	são	as	formas	de	acordo	aí	previstas?	
Saída	programada	por	aposentadoria	é	acordo?	

PDV	é	acordo?	
(pode	ter	PDV	com	valor	menor	ao	que	teria	direito)	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

 

 
         
 
 
 
 

                  LEI 13.467/2017 - ARBITRAGEM 
 
 
Art. 507-A. Nos contratos individuais de trabalho cuja remuneração seja superior a 
duas vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social, poderá ser pactuada cláusula compromissória de  arbitragem, 
desde que por iniciativa do empregado ou mediante a sua concordância expressa, 
nos termos previstos na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 

 

          LEI 13.467/2017 – TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
 
 
Art. 507-B. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de 
emprego, firmar o termo de quitação  anual de obrigações trabalhistas, perante o sindicato dos 
empregados da  categoria. 
Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e 
dele constará a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória das parcelas nele 
especificadas. 

 

Aqui	todo	cargo	de	gerente,	coordenador,	supervisor,	chefias,	
lideranças	e	alguns	outros	apelidos	vão	dançar,	como	dizer	não	

quando	está	entrando	em	uma	função.	
Quem	é	que	vai	pactuar	a	arbitragem????	

Está	agora	é	que	nem	aquelas	
cartinhas	que	recebe	de	energia	ou	

de	tv	a	cabo	no	final	do	ano,	
dizendo	que	nada	consta	e	significa	
que	você	nunca	mais	vai	poder	

entrar	na	justiça	contra	a	empresa	



 
 
 
 
 
 
 

 
 

LEI 13.467/2017- COMISSÃO DE EMPREGADOS 

Art. 510-A. Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de 
uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento 
direto com os empregadores. 

 § 1º A comissão será composta: 
I – nas empresas com mais de duzentos e até três mil empregados, por três membros; 
II – nas empresas com mais de três mil e até cinco mil empregados, por cinco membros; 
III – nas empresas com mais de cinco mil empregados, por sete membros. 

§ 2º No caso de a empresa possuir empregados em vários Estados da Federação e no 
Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos 
empregados por Estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no § 1º deste 
artigo. 

Art. 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições: 

I – representar os empregados perante a administração da empresa; 
II – aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos 

princípios da boa-fé e do respeito mútuo; 
III – promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir 

conflitos; 
IV – buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma 

rápida e eficaz, visando à efetiva aplicação das normas legais e contratuais; 
V – assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer 

forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou 
atuação sindical; 
VI – encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de 

representação; 
VII – acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das 

convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. 
§ 1º As decisões da comissão de representantes dos empregados serão sempre colegiadas, 

observada a maioria simples. 
§ 2º A comissão organizará sua atuação de forma independente. 
 
Art. 510-D. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será 
de um ano. 

§ 1º O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na 
comissão não poderá ser candidato nos dois períodos subsequentes. 
§ 2º O mandato de membro de comissão de representantes dos empregados não implica 

suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no 
exercício de suas funções. 

§ 3º Desde o registro da candidatura até um ano após o fim do mandato, o membro da 
comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, 
entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou 
financeiro. 

Eles	criam	uma	espécie	de	“CIPA”	onde	não	pode	reeleição	por	um	período	em	que	o	trabalhador	
perde	a	estabilidade,	ficando	na	mão	da	empresa	assedia-lo	para	que	resolva	sempre	a	favor	dela	



 

 

                                LEI 13.467/2017- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus 
empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao 
sindicato, quando por este notificados. 
....... 

 
Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas 
ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a 
denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida 
neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. 

 
Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e 
expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de 
uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, 
inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação. 

Deve	haver	uma	autorização	prévia	para	que	seja	feito	desconto	do	imposto	
sindical	ou	mesmo	qualquer	outra	contribuição	a	favor	do	Sindicato,	com	isto,	

e	com	os	artigos	seguintes	onde	os	custos	judiciais	se	precipitam	para	as	
entidades,	inviabilizam	processos	que	podem	levar	a	ruina	das	categorias.	



 

 

 

 

 

 

 

      ACORDO OU CONVENÇÃO COM PREVALÊNCIA SOBRE A LEI – Lei 13.467/2017 

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; 
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 – teletrabalho, 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; 
XIV – prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em 
programas de incentivo;  
XV – participação nos lucros ou resultados da empresa. 

 
	

  ACORDO OU CONVENÇÃO COM PREVALÊ N CIA SOBRE A LEI – Lei 13.467/2017 

 
....... 
§ 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. 
	

Vejam	que	em	vez	de	modernizar,	eles	limitam	de	um	lado	
mas	abrem	de	outros.	

Aqui	eles	colocam	o	óbvio	



 

 

     Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de 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)  ado  
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; 

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; 

– normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas 
regulamentadoras do Ministério do Trabalho; 

– adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas;  
XIX – aposentadoria; 

– seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador; 
– 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; 

– 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; 

– medidas de proteção legal de crianças e adolescentes; 
– igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso; 
– 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; 

– direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e 
sobre os interesses que devam por meio dele defender; 

– 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 desta 
Consolidação. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas 
como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo 



 
 
 
 
 
 
 
+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                   Lei 13.467/2017 - fim da ultratividade 
 
 
Art. 614 - Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou 
separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da Convenção ou Acordo, o depósito de uma 
via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se 
tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos. (Redação dada pelo Decreto-lei nº 229, de 
28.2.1967) 

 
...... 
§ 3º Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ultratividade. 

 
	

 
                           LEI 13.467/2017 – CUSTAS SOLIDÁRIAS PELO SINDICATO 
 
Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do 
Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão 
expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 

 
§ 1º Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da justiça gratuita, ou isenção de 
custas, o sindicato que houver intervindo no processo responderá solidariamente pelo pagamento 
das custas devidas .   (Redação dada pela Lei nº 10.537, de 27.8.2002) 
..... 

§ 3º É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer 
instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a 
traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por 
cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

§ 4º O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de 
recursos para o pagamento das custas do processo 

 
	

Os	acordos	e	convenções	tinham	validade	até	
que	se	firmasse	um	novo,	agora,	se	não	fechar	

o	acordo,	ele	acaba	e	voltamos	a	CLT.	

SE	osindicato	apoiar	o	trabalhador	e	ele	
perder	a	causa,	o	Sindicato	responde	

pelas	custas	do	processo	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                               LEI 13.467/2017 – HONORÁRIOS PERICIAIS 
 
Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte 
sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita, 
 
	

                          LEI 13.467/2017 – TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE - FIM 
 

Art. 2o   A Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 4o-A. Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela contratante da 
execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de 
direito privado prestadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a sua 
execução. 
...........................................................................” (NR) 
“Art. 4o-C. São asseguradas aos empregados da empresa prestadora de serviços a que se 
refere o art. 4o-A desta Lei, quando e enquanto os serviços, que podem ser de qualquer uma 
das atividades da contratante, forem executados nas dependências da tomadora, as mesmas 
condições: 
............................................................................ 
 
“Art. 5o-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de 
prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade 
principal. 
...... 
 
“Art. 5o-D. O empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma 
empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviços antes do decurso 
de prazo de dezoito meses, contados a partir da demissão do empregado.” 
	

É	um	absurdo,	mas	a	justiça	que	considerava	o	
trabalhador	como	hipossuficiente,	quer	dizer	
menos	capacitado	economicamente,	agora	é	

considerado	igual	e	se	perder	em	um	e	ganhar	em	
outro	a	justiça	vai	buscar	para	pagar	a	empresa.	

Aqui	se	finaliza	tudo,	pois	poderão	existir	
empresas	sem	funcionários,	e	esta	coisa	de	
só	poder	contratar	18	meses	depois	é	balela	
em	um	mundo	com	tantos	desempregados	


