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INTRODUÇÃO

A Reforma Trabalhista 
trouxe uma série de 
novidades para as re-
lações entre emprega-

dos e empregadores no Brasil. 
Apesar de ter criado um certo 
furor inicial e promovido várias 
discussões acaloradas, as modi-
icações introduzidas pelo pro-

jeto se mostraram importantes 
não só como forma de moderni-
zar a CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho), mas sobretudo por 
proporcionar maior segurança, 

justiça e dinamismo às relações 
de trabalho do País.

Vale a pena lembrar que o pre-
sente trabalho não tem como 
meta esclarecer todas as dúvidas 
em relação ao tema ou esgotá-lo. 
Longe disso. A ideia é demons-
trar com clareza os principais 
pontos que receberam alteração 
e rea irmar que a Reforma Tra-
balhista não atinge os direitos 
dos trabalhadores, que continu-
am sendo garantidos pela Cons-

tituição Brasileira.

O texto agora publicado em for-
mato de cartilha foi a base para a 
apresentação feita, em 18 de ou-
tubrode 2018, no 5º Encontro de 
Contabilistas e Sindicatos Patro-
nais (ECOS), do qual fui a princi-
pal palestrante.

Boa leitura.

Luciana Saldanha
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As propostas para al-
terações na legisla-
ção tiveram início 

em 1979. Nessa mesma épo-
ca, José Pastore, odiado na 
comunidade laboral por ju-

No mesmo projeto, cria-
vam-se mecanismos extra-
judiciais para resolução de 
confl itos trabalhista com 
o uso da mediação e arbi-

CRONOLOGIA
ízes e advogados em razão 
de sua posição econômica 
e racional, elaborou o pri-
meiro Projeto de Lei, quan-
do ocupava o cargo de che-

fe da Assessoria Técnica do 
Ministério do Trabalho, com 
o apoio do Ministro Murilo 
Macedo, cujo parágrafo 5º 
do Art. 1º, estabelecia que:

tragem. Ainda, impunha 
multa variável de 10 a 5.000 
vezes o valor de referência 
vigente no país para proce-
dimentos de má-fé.

Entretanto, foi necessário 
aguardar quase 40 anos 
para a aprovação da Lei 
13.467/2017.

A IMPORTÂNCIA DA REFORMA TRABALHISTA

A CLT foi um marco na pro-
teção dos trabalhadores, ao 
qual prezava pela dignidade 
da pessoa humana. Trouxe, 
a partir de 1943, garantias e 
subsídios em um período de 
crescimento industrial.

Ocorre que, com a evolução  
das relações  de trabalho, 
bem como com o adven-
to de novas tecnologias, o 
texto normativo se tornou 

obsoleto, genérico, pois não 
é possível aceitar o que se 
aplica a um tipo de relação 
laboral, servir integrtal-
mente para outra, sem se-
quer considerar a especifi -
cação da atividade.

Daí a importância da ne-
gociação sobre o legislado, 
podendo a partir do acordo 
estabelecer regras diante as 
peculiaridades do mercado 

de trabalho.

Num momento onde a crise 
econômica assolou o país, 
quando registrou-se mais 
de 14,2 milhões de desem-
pregados e, ainda, a quebra 
da produção das indústrias, 
chegando a 45%, o Governo 
Brasileiro, atentou-se quan-
to a necessidade de promo-
ver mudanças no setor.
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Com a iniciativa do ex-presi-
dente Michel Temer e apoio 
dos juristas competentes 
como, Ives Gandra da Silva 
Martins Filho, presidente do 
Tribunal Superior do Tra-
balho (TST), o projeto foi en-
viado ao Congresso.

O Projeto de Lei 6787/2016 do 
deputado Rogério Marinho 
(relator), que contou com 
a preciosa colaboração do 
juiz Marlos Augusto Melek, 
recebeu 850 emendas dos 
demais deputados e tomou 

corpo. O PL pretendia modi-
fi car cerca de 200 dispositi-
vos da lei vigente na época.

Foi aprovado  na Câma-
ra  Federal e no Plenário do 
Congresso, renomeado para 
PLC 38/2017. Logo em segui-
da, recebeu a sanção pre-
sidencial, SEM VETOS, por 
meio da Lei nº 13.467/2017.

Desde a Constituição Fede-
ral, que concedeu aos direi-
tos básicos status de norma 
constitucional, não se fazia 

transformação tão profun-
da na regulamentação das 
normas laborais.

Pela primeira vez, foi reali-
zada alteração não somente 
nas regras, mas também na 
concepção fi losófi ca da lei, 
dando-lhe caráter liberal, 
permitindo entendimento 
direto entre  empregados  e 
empregadores. Logicamen-
te, dentro de ambiente que 
assegura os patamares civi-
lizatórios mínimos de digni-
dade das partes.

OBJETIVO DA REFORMA TRABALHISTA

Dar segurança jurídica às 
relações de trabalho, dei-
xar as regras claras, racio-
nalizando-as e afastando 
aspectos negativos que fo-

ram incorporados ao longo 
do tempo. Para o juiz Melek, 
“a Reforma Trabalhista de 
2017 é um dos grandes mar-
cos na regulamentação do 

setor laboral em nosso país 
e trará mudanças profun-
das e sistemáticas em toda a 
sociedade brasileira”.

Como é de conhecimen-
to público, a publicação da 
Lei 13.467/2017, em 13 de ju-
lho de 2017, foi motivo para 
muitos questionamentos, 
apontamentos doutrinários 
e afi rmações da necessida-
de de sua alteração.

Para o desembargador do 
Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT), 22ª Região, e 
autor do livro “Reforma 
Trabalhista: entenda ponto 
por ponto”, Francisco Me-
ton Marques de Lima, que 
possui uma visão que ten-
de favoravelmente aos em-
pregados, a Lei 13.467 foi o 

DISCUSSÃO ENTRE DOUTRINADORES

“marco do início da re-
forma econômica, privi-
legiando as inteligências 
e as competências, desa-
lojando os empregados 
e os sindicatos da zona 
de conforto e da tutela 
estatal, dos quais serão 
exigidos mais agilidade, 
versatilidade e multifun-
cionalidade, azeitando, 
com o sacrifício dos tra-
balhadores, as roldanas 
do trem da economia, 
abrindo a perspectiva de 
uma revolução econômi-
ca, proporcional à gran-
deza de nossos recursos 
naturais  e humanos”.
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A lei da Reforma Trabalhis-
ta altera mais de 200 dis-
positivos da CLT e das Leis 
do FGTS de Custeio Social. 
Apesar de não ser retro-
ativa, a parte processual 
dá início a partir da data 
de vigência, 120 dias após 

Para compreender a exten-
são de aplicabilidade da Re-
forma Trabalhista e como 
ocorreu a preservação dos 
direitos trabalhistas, é pre-
ciso apenas tomar contato 
com a hierarquia das leis do 
Brasil. Fica muito fácil per-
ceber que os pontos bási-

CONSIDERAÇÕES GERAIS

sua públicação, ou seja, 11 
de novembro de 2017, ela é 
aplicável a todos os empre-
gados, seja contratos novos 
ou antigos. Seu objetivo é 
reduzir a interferência do 
estado nas relações de tra-
balho e possibilitar a fl e-

xibilização dos contratos.
Vale a pena lembrar que 
a Medida Provisória nº 
808/2017, publicada em 14 
de novembro de 2017, que 
alterou alguns artigos da 
Reforma Trabalhista foi re-
vogada.

cos, como férias, 13º salário, 
entre outros, não podem ser 
retirados do trabalhador 
por constarem da Constitui-
ção Federal, que se sobre-
põem à Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), Nor-
mas Coletivas, Convenções 
e Acordos Coletivos, Leis Es-

peciais e Convenções, Reco-
mendações e Resoluções da 
Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), do qual o 
Brasil é signatário, mas com 
a necessidade de ratifi cação 
no âmbito interno para se-
rem incorporadas à legisla-
ção nacional.
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HIERARQUIA
DAS LEIS

ALTERAÇÕES LEGAIS
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::: NEGOCIADO PREVALENTE EM RELAÇÃO AO LEGISLADO

ACORDADO PELO LEGISLADO

• ACORDO COLETIVO
•  AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO
• ALTERAÇÃO CONTRATUAL LESIVA
• NULIDADE

Mesmo havendo previsão 
constitucional no qual re-
digia a observância do judi-

ciário quanto a convenções 
coletivas de trabalho, os ju-
ízes poderiam, por critérios 

absolutamente subjetivos, 
anular cláusulas ou con-
venções inteiras.

O direito à negociação co-
letiva, como direito social, 
não pode ser contempla-
do de forma isolada e in-
dependente dos princípios 
protetivos do trabalhador. 
Ao contrário, o seu exer-
cício, embora autônomo e 
expressamente prestigia-
do na Constituição (art. 7º, 
XXVI), se restringe a limi-
tes mínimos necessários à 
dignidade do trabalhador. 

Recorrentes: Patrícia Ne-
ves Duarte Siqueira Sul 
América Companhia de 
Seguro Saúde Recorridos: 
Sul América Companhia 
de Seguro Saúde Patrí-
cia Neves Duarte Siqueira 
Relatora: Giselle Bondim 
Lopes Ribeiro(TRT-1 - RO: 
00016424420125010063 RJ, 
Relator: Giselle Bondim Lo-
pes Ribeiro, Data de Julga-
mento: 16/03/2015, Sétima 
Turma, Data de Publica-
ção: 26/03/2015)
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A nova lei identifi ca o que pode o que não pode ser objeto de negociação 
coletiva de maneira didática e delimita situações de intervenção do Judiciário 

de maneira mais objetiva.

::: OBJETO DE NEGOCIAÇÃO

Art. 611-A. A convenção co-
letiva e o acordo coletivo 
de trabalho, observados 
os incisos III e VI do caput
do art. 8º da Constituição, 
têm prevalência sobre a lei 
quando, entre outros, dis-
puserem sobre: (Redação 
dada pela Medida Provisó-
ria nº 808, de 2017).
I - pacto quanto à jornada 
de trabalho, observados os 
limites constitucionais;
II - banco de horas anual;
III - intervalo intrajorna-
da, 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, salá-
rios e funções compatíveis 
com a condição pessoal 
do empregado, bem como 
identifi cação dos cargos 
que se enquadram como 
funções de confi ança;
VI - regulamento empresa-
rial;
VII - representante dos tra-
balhadores no local de tra-
balho;
VIII - teletrabalho, regime 
de sobreaviso, e trabalho 
intermitente;
IX - remuneração por pro-
dutividade, 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 jor-
nada em ambientes insalu-
bres, sem licença prévia das 
autoridades competentes 
do Ministério do Trabalho;
XIV - prêmios de incentivo 
em bens ou serviços, even-
tualmente concedidos em 
programas de incentivo;
XV - participação nos lucros 
ou resultados da empresa.

§ 1º No exame da conven-
ção coletiva ou do acordo 
coletivo de trabalho, a Justi-
ça do Trabalho observará o 
disposto no  §  3º  do  art.  8º  
desta  Consolidação.
§ 2º A inexistência de ex-
pressa indicação de con-

trapartidas recíprocas 
em convenção coletiva ou 
acordo coletivo de traba-
lho não ensejará sua nuli-
dade por não caracterizar 
um vício do negócio jurídi-
co.
§ 3º Se for pactuada cláu-
sula que reduza o salário 
ou a jornada, a convenção 
coletiva ou o acordo cole-
tivo de trabalho deverão 
prever a proteção dos em-
pregados contra dispensa 
imotivada durante o prazo 
de vigência do instrumen-
to coletivo.
§ 4º Na hipótese de proce-
dência de ação anulatória 
de cláusula de convenção 
coletiva ou de acordo co-
letivo de trabalho, quando 
houver a cláusula com-
pensatória, esta deverá ser 
igualmente anulada, sem  
repetição  do  indébito.

Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre preva-
lecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho.
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§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de traba-
lho participarão, como litisconsortes necessários, em ação coletiva que tenha como 
objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. 

::: NÃO PODEM SER OBJETO DE NEGOCIAÇÃO

Art. 611-B. Constituem obje-
to ilícito de convenção cole-
tiva ou de acordo coletivo 
de trabalho, exclusivamen-
te, a supressão ou a redu-
ção dos seguintes direitos:

I - normas de identifi cação 
profi ssional, inclusive as 
anotações na Carteira de 
Trabalho e Previdência So-
cial;
II - seguro-desemprego, em 
caso de desemprego invo-
luntário;
III - valor dos depósitos 
mensais e da indenização 
rescisória do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 

(FGTS);
IV - salário mí-

nimo;
V - valor no-
minal do 

d é c i m o 
terceiro 

sa lá -

rio;
VI - remunera-

ção do trabalho notur-
no superior à do diurno;
VII - proteção do salário na 
forma da lei, constituindo 
crime sua retenção dolosa;
VIII - salário-família;
IX - repouso semanal remu-
nerado;
X - remuneração do servi-
ço extraordinário superior, 
no mínimo, em 50% (cin-

quenta por cento) à do nor-
mal;
XI - número de dias de 
férias devidas ao empre-
gado;
XII - gozo de férias 
anuais remunera-
das com, pelo me-
nos, um terço a 
mais do que o salá-
rio normal;
XIII - licença-maternidade 
com a duração mínima de 
cento e vinte dias;
XIV - licença-paternidade 
nos termos fi xados em lei;
XV - proteção do mercado 
de trabalho da mulher, me-
diante incentivos específi -
cos, nos termos da lei;
XVI - aviso prévio propor-
cional ao tempo de serviço, 
sendo no mínimo de trinta 
dias, nos termos da lei;
XVII - normas de saúde, hi-
giene e segurança do traba-
lho previstas em lei ou em 
normas regulamentadoras 

do Ministério do 
Trabalho;
XVIII - adicio-
nal de remu-

neração para as 
atividades penosas, in-

salubres ou perigosas;
XIX - aposentadoria;
XX - seguro contra aciden-
tes de trabalho, a cargo do 
empregador;
XXI - ação, quanto aos 
créditos resultantes das 
relações de trabalho, com 
prazo prescricional de cin-
co anos para os trabalha-
dores urbanos e rurais, até 
o limite de dois anos após a 
extinção do contrato de tra-
balho;

XXII - proibição de qual-
quer discriminação no to-
cante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador 
com defi ciência;
XXIII - proibição de tra-
balho noturno, perigoso 
ou insalubre a menores de 
dezoito anos e de qualquer 
trabalho a menores de de-
zesseis anos, salvo na con-
dição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos;
XXIV - medidas de prote-
ção legal de crianças e ado-
lescentes;
XXV - igualdade de direi-
tos entre o t r a b a l h a d o r 
com vínculo empregatício
permanente e o trabalha-
dor avulso;
XXVI - liberdade de asso-
ciação profi ssional ou sin-
dical do trabalhador, inclu-
sive o direito de não sofrer, 
sem sua expressa e prévia 
anuência, qualquer cobran-
ça ou desconto salarial es-
tabelecidos em convenção 
coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho;
XXVII - direito de greve, 
competindo aos trabalha-
dores decidir sobre a opor-
tunidade de exercê-lo e so-
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bre os interesses que devam 
por meio dele defender;
XXVIII - defi nição legal so-
bre os serviços ou ativida-
des essenciais e disposições 
legais sobre o atendimento 
das necessidades inadiáveis 
da comunidade em caso de 
greve;

::: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS DOS EMPREGADOS E EMPRESAS

XXIX - tributos e outros 
créditos de terceiros;
XXX - as disposições pre-
vistas nos arts. 373-A, 390, 
392, 392-A, 394, 394-A, 395, 
396 e 400 desta Consolida-
ção.

Parágrafo único. Regras so-
bre duração do trabalho e 
intervalos não são considera-
das como normas de saúde, 
higiene e segurança do tra-
balho para os fi ns do disposto 
neste artigo.

::: ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS E CONVENÇÕES E ACORDOS      
    COLETIVOS PELO JUDICIÁRIO

O judiciário não mais poderá anular cláusula ou mesmo a 
convenção coletiva ou acordo coletivo, salvo quando re-
conhecer que:

• O sindicato não era o pertinente para celebrar a 
negociação coletiva;
• O objeto tratado seja ilícito ou proibido.

::: ULTRATIVIDADE – VALIDADE DAS CONVENÇÕES E ACORDO COLETIVOS

Art. 614. ....................................
§ 3º Não será permitido es-
tipular duração de conven-

ção coletiva ou acordo cole-
tivo de trabalho superior a 

dois anos, sendo vedada a 
ultratividade.” (NR)

::: EXAME DE CCT E ACT PELO JUDICIÁRIO TRABALHISTA – LIMITES

Antes, o poder Judiciário po-
deria anular cláusulas cole-
tivas ou o documento inteiro 
fazendo juízos de valor sobre 
“compensações” ou ausência 

destas, de direitos concedi-
dos ou suprimidos.
Com a reforma trabalhista, o 
poder Judiciário somente po-
derá avaliar nas convenções 

e acordo coletivos se as par-
tes eram capazes e legítimas, 
a forma prescrita em lei para 
sua concepção e se não tra-
tam de objetos ilícitos.

Com base no Art. 545 da CLT, 
o chamado imposto sindi-
cal, de obrigatório, passa a 
ser facultativo. Tal premis-
sa será aplicado tanto para 
os empregados, tanto para 

as empresas.

Art. 545. Os empregadores 
fi cam obrigados a descon-
tar da folha de pagamento 
dos seus empregados, des-

de que por eles devidamen-
te autorizados, as contribui-
ções devidas ao sindicato, 
quando por este notifi ca-
dos. (Redação dada pela Lei 
nº 13.467, de 2017)
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::: ACORDO INDIVIDUAL 

Art. 444. ..................................
Parágrafo único. A livre es-
tipulação a que se refere o 
caput deste artigo aplica-
-se às hipóteses previstas 
no art. 611-A desta Con-
solidação, com a mesma 
efi cácia legal e preponde-
rância sobre os instru-
mentos coletivos, no caso 
de empregado portador 
de diploma de nível supe-
rior e que perceba salário 
mensal igual ou superior 
a duas vezes o limite má-
ximo dos benefícios do Re-
gime Geral de Previdência 
Social.” (NR)
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Tempo a Disposição do Empregador

PRINCIPAIS DÚVIDAS

Como era Como fi cou

Todo o tempo em que 
o empregado estivesse 

dentro da empresa seria 
considerado tempo à 

disposição do empregador.

Sempre que o empregado 
fi car dentro da empresa 

para atender aos seus 
próprios interesses, 

não haverá geração de 
horas extras.

“Art. 4º.......................................

§ 1º Computar-se-ão, na 
contagem de tempo de ser-
viço, para efeito de indeni-
zação e estabilidade, os pe-
ríodos em que o empregado 
estiver afastado do trabalho 
prestando serviço militar e 
por motivo de acidente do 
trabalho.

§ 2º Por não se considerar 

tempo à disposição do em-
pregador, não será compu-
tado como período extra-
ordinário o que exceder a 
jornada normal, ainda que 
ultrapasse o limite de cin-
co minutos previsto no § 1º 
do art. 58 desta Consolida-
ção, quando o empregado, 
por escolha própria, buscar 
proteção pessoal, em caso 
de insegurança nas vias 
públicas ou más condições 
climáticas, bem como aden-

trar ou permanecer nas 
dependências da empre-
sa para exercer atividades 
particulares, entre outras:
I - práticas religiosas; II 
- descanso; III - lazer; IV - 
estudo; V - alimentação; VI 
- atividades de relaciona-
mento social; VII - hi-
giene pessoal; VIII - tro-
ca de roupa ou uniforme, 
quando não houver obri-
gatoriedade de realizar a 
troca na empresa.” (NR)

Como era Como fi cou

Falta de Registro

A multa era de cerca de R$ 
400,00 e não havia índice 

de correção.

A multa passou a ter 
valores aumentados para 
empregados trabalhando 

sem registro, todavia, pelo 
princípio constitucional 

de tratamento favorecido 
às microempresas, estas 
tiveram valor de multa 

diferenciado. Foram, 
também, estabelecidos 
critérios de correção 

monetária.
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Art. 47. O empregador que 
mantiver empregado não 
registrado nos termos do 
art. 41 desta Consolidação 
fi cará sujeito a multa no 
valor de R$ 3.000,00 (três 
mil reais) por empregado  
não registrado, acresci-
do de igual valor em cada 
reincidência.

§ 1º Especifi camente quanto 

à infração a que se refere o 
caput deste artigo, o valor 
fi nal da multa aplicada será 
de R$ 800,00 (oitocentos re-
ais) por empregado não re-
gistrado, quando se tratar 
de microempresa ou em-
presa de pequeno porte.

§ 2º A infração de que trata 
o caput deste artigo cons-
titui exceção ao critério da 

dupla visita.

Art. 47-A. Na hipótese de não 
serem informados os dados 
a que se refere o parágrafo 
único do art. 41 desta Conso-
lidação (livro de registro), o 
empregador  fi cará sujeito 
à multa de R$ 600,00 (seis-
centos reais) por emprega-
do prejudicado.

Fim das Horas “In Itinere”

Como era Como fi cou
Caso o empregador 

fornecesse transporte 
particular para o 

empregado, correria sério 
risco de pagar horas extras 

pelo tempo de itinerário 
(deslocamento).

As horas de deslocamento 
da casa para o trabalho e 

vice e versa e, inclusive, do 
portão da empresa até o 

efetivo posto de trabalho, 
por qualquer meio de 

transporte ou mesmo a pé, 
não serão considerados 
tempo à disposição da 

empresa ou como jornada.§ 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.

Súmula nº 90 do TST

HORAS “IN ITINERE”. TEM-
PO DE SERVIÇO (incorpora-
das as Súmulas nºs 324 e 
325 e as Orientações Juris-
prudenciais nºs 50 e 236 da 
SBDI-1) - Res. 129/2005, DJ 
20, 22 e 25.04.2005.

I - O tempo despendido pelo 
empregado, em condução 
fornecida pelo empregador, 
até o local de trabalho de di-
fícil acesso, ou não servido 
por transporte público re-
gular, e para o seu retorno 
é computável na jornada de 
trabalho. (ex-Súmula nº 90 - 
RA 80/1978, DJ 10.11.1978)

II - A incompatibilidade en-
tre os horários de início e 
término da jornada do em-
pregado e os do transporte 
público regular é circuns-
tância que também gera o 
direito às horas “in itinere”. 
(ex-OJ nº 50 da SBDI-1 - inse-
rida em 01.02.1995)

III - A mera insufi ciência 
de transporte público não 
enseja o pagamento de ho-
ras “in itinere”. (ex-Súmu-
la nº 324 – Res. 16/1993, DJ 
21.12.1993)

IV - Se houver transporte 
público regular em parte do 
trajeto percorrido em con-
dução da empresa, as horas 
“in itinere” remuneradas 
limitam-se ao trecho não 
alcançado pelo transporte 
público. (ex-Súmula nº 325 – 
Res. 17/1993, DJ 21.12.1993)

V - Considerando que as ho-
ras “in itinere” são computá-
veis na jornada de trabalho, o 
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tempo que extrapola a jorna-
da legal é considerado como 

extraordinário e sobre ele 
deve incidir o adicional res-

pectivo. (ex-OJ nº 236 da SBDI-
1 - inserida em 20.06.2001)

Como era Como fi cou

Horas Extras, Banco de Horas, Compensação

A Lei regulava somente o 
banco de horas anual, com 

anuência obrigatória do 
sindicato.

Havendo horas extras 
habituais, o banco de horas 
poderia ser invalidado em 
juízo (Súmula 85 do TST).

O banco de horas anual 
manteve-se como antes, 
contudo, é permitido o 

banco de horas mensal ou 
semestral por convenção, 
acordo coletivo ou acordo 

individual de trabalho.

“Art. 59. A duração diá-
ria do trabalho poderá ser 
acrescida de horas extras, 
em número não excedente 
de duas, por acordo indivi-
dual, 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 con-
venção 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 diá-
rias.
§ 3º Na hipótese de resci-
são do contrato de traba-
lho 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 compen-
sadas, 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 escri-
to, para a compensação no 
mesmo mês.” (NR)

 HORAS EXTRAS HABITUAIS
(POSSÍVEL CANCELAMENTO DA SÚMULA 85 DO TST)

“Art. 59-B. O não atendi-
mento das exigências legais 
para compensação de jor-
nada, inclusive quando es-
tabelecida mediante acordo 
tácito, não implica a repeti-

ção do pagamento das ho-
ras excedentes à jornada 
normal diária se não ultra-
passada a duração máxima 
semanal, sendo devido ape-
nas o respectivo adicional.

Parágrafo único.
A prestação de horas extras 
habituais não descaracteriza 
o acordo de compensação de 
jornada e o banco de horas.”
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Jurisprudência
HORAS EXTRAS HABITUAIS
DESCARACTERIZAÇÃO DO BANCO DE HORAS
APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO TST

A prestação de horas extras 
habituais descaracteriza o 
acordo de compensação de 
jornada. Nesta hipótese, as 
horas que ultrapassarem 
a jornada semanal normal 
deverão ser pagas como 

horas extraordinárias e, 
quanto àquelas destinadas 
à compensação, deverá ser 
pago a mais apenas o adi-
cional por trabalho extraor-
dinário. (ex-OJ nº 220 - Inse-
rida em 20.06.2001)-.(TRT-18 

1175200818118004 GO 01175-
2008-181-18-00-4, Relator: 
PLATON  TEIXEIRA  DE  AZE-
VEDO  FILHO,  Data  de  Pu-
blicação:  DJ Eletrônico Ano 
III, Nº 182, de 06.10.2009, 
pág.10)

Regime 12 x 36 horas

Como era Como fi cou
A lei não previa a 

possibilidade dessa 
modalidade de jornada que 

era admitida apenas por 
jurisprudência, causando 

insegurança jurídica. 
Súmula 444 do TST.

A lei passa expressamente 
a prever a possibilidade 

dessa jornada e indica os 
requisitos para sua adoção 

pelas empresas.

Art. 59-A. Em exceção ao 
disposto no art. 59 desta 
Consolidação, é facultado 
às partes, mediante acor-
do  individual escrito,  con-
venção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho, esta-
belecer horário de trabalho  
de doze horas seguidas por 

trinta e seis horas ininter-
ruptas de descanso, obser-
vados ou indenizados os 
intervalos para repouso e 
alimentação.

Parágrafo único.  
A remuneração mensal pac-
tuada pelo horário previsto 

no caput deste artigo abran-
ge os pagamentos devidos 
pelo descanso semanal remu-
nerado e pelo descanso em fe-
riados, e serão considerados 
compensados os feriados e as 
prorrogações de trabalho no-
turno, quando houver, de que 
tratam o art. 70 e o § 5º do 
art. 73 desta Consolidação.

LICENÇA PRÉVIA – TRABALHO INSALUBRE – JORNADA 12 X 36 – DISPENSA
Art. 60 - Nas atividades in-
salubres, assim conside-
radas as constantes dos 
quadros mencionados no 
capítulo “Da Segurança e 
da Medicina do Trabalho”, 
ou que neles venham a ser 
incluídas por ato do Mi-
nistro do Trabalho, Indus-
tria e Comércio, quaisquer 
prorrogações só poderão 

ser acordadas mediante 
licença prévia das auto-
ridades competentes em 
matéria de higiene do tra-
balho, as quais, para esse 
efeito, procederão aos ne-
cessários exames locais e 
à verifi cação dos métodos 
e processos de trabalho, 
quer diretamente, quer por 
intermédio de autoridades 

sanitárias federais, estadu-
ais e municipais, com quem 
entrarão em entendimento 
para tal fi m.

Parágrafo único.
Excetuam-se da exigência de 
licença prévia as jornadas de 
doze horas de trabalho por 
trinta e seis horas ininterrup-
tas de descanso.
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Redução de Intervalo Intrajornada

Como era Como fi cou
Impossível reduzir o tempo 
do intervalo devido durante 

a jornada de trabalho, 
mesmo que houvesse 

compensação no mesmo 
dia ao fi nal do expediente, 
saindo o trabalhador mais 
cedo por interesse próprio.

Súmula 437 da CLT

A lei fl exibiliza e permite 
a redução do intervalo, 
adotando critérios para 
que isso ocorra e, para 

quando houver violação 
do intervalo devido, fi xa 
novos parâmetros para 

condenação.

“Art. 71. ....................................
§ 4º A não concessão ou a 
concessão parcial do inter-
valo intrajornada mínimo, 

para repouso e alimenta-
ção, a empregados urbanos 
e rurais, implica o paga-
mento, de natureza indeni-

zatória, apenas do período 
suprimido, com acréscimo 
de 50% (cinquenta por cen-
to) sobre o valor da remu-
neração 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 Jurisprudenciais nºs  307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-1) - Res. 
185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012

I - Após a edição da Lei nº 
8.923/94, a não-concessão 
ou a concessão parcial do 
intervalo intrajornada mí-
nimo, para repouso e ali-
mentação, a empregados 
urbanos e rurais, implica 
o pagamento total do perí-
odo correspondente, e não 
apenas daquele suprimido, 
com acréscimo de, no mí-
nimo, 50% sobre o valor da 
remuneração da hora nor-
mal de trabalho (art. 71 da 
CLT), sem prejuízo do côm-
puto da efetiva jornada de 
labor para efeito de remu-
neração.

II - É inválida cláusula de 
acordo ou convenção coleti-
va de trabalho contemplan-
do a supressão ou redução 
do intervalo intrajornada 
porque este constitui medi-
da de higiene, saúde e segu-
rança do trabalho, garan-
tido por norma de ordem 
pública (art. 71 da CLT e art. 
7º, XXII, da CF/1988), infenso 
à negociação coletiva.
III - Possui natureza salarial 
a parcela prevista no art. 
71, § 4º, da CLT, com reda-
ção introduzida pela Lei nº 
8.923, de 27 de julho de 1994, 
quando não concedido ou 

reduzido pelo emprega-
dor o intervalo mínimo in-
trajornada para repouso e 
alimentação, repercutindo, 
assim, no cálculo de outras 
parcelas salariais.
IV - Ultrapassada habitu-
almente a jornada de seis 
horas de trabalho, é devido 
o gozo do intervalo intrajor-
nada mínimo de uma hora, 
obrigando o empregador a 
remunerar o período para 
descanso e alimentação 
não usufruído como extra, 
acrescido do respectivo adi-
cional, na forma prevista no 
art. 71, caput e § 4º da CLT.
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Jornada Intermitente

Como era Como fi cou

Era impossível, não 
existia previsão na 

lei e as empresas não 
poderiam contratar nessa 

modalidade.

A lei cria a nova 
modalidade de 

contratação, que fl exibiliza 
a época e a quantidade do 

trabalho.

Art. 443. O contrato indivi-
dual de trabalho poderá ser 
acordado tácita ou expres-
samente, verbalmente ou 
por escrito, por prazo deter-
minado ou indeterminado, 
ou para  prestação de tra-
balho intermitente.
§ 3º Considera-se como in-
termitente o contrato de 
trabalho no qual a pres-
tação de serviços, com su-
bordinação, não é contínua, 
ocorrendo com alternância 
de períodos de prestação 
de serviços e de inativida-
de, determinados em ho-
ras, dias ou meses, inde-
pendentemente 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 especifi camen-
te o valor da hora de traba-
lho, que não pode ser in-
ferior ao valor horário do 
salário mínimo ou àquele 
devido aos demais empre-
gados do estabelecimento 
que exerçam a mesma fun-
ção em contrato intermi-

tente ou não.
§ 1º O empregador convo-
cará, por qualquer meio de 
comunicação efi caz, para a 
prestação de serviços, infor-
mando 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 respon-
der ao chamado, presumin-
do-se, no silêncio, a recusa.
§  3º A recusa da oferta não 
descaracteriza a subordi-
nação para fi ns 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 re-
muneração que seria devi-
da, permitida a compensa-
ção em igual prazo.
§ 5º O período de inativi-
dade não será considerado 
tempo à disposição do em-
pregador, podendo o traba-
lhador prestar serviços a 
outros contratantes.
§ 6º Ao fi nal de cada perí-
odo 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 remu-
nerado; e 
V - adicionais legais.
§ 7º O recibo de pagamento 
deverá conter a discrimina-
ção dos valores pagos rela-
tivos a cada uma das par-
celas referidas no § 6º deste 
artigo.
§ 8º O empregador efetua-
rá o recolhimento da con-
tribuição previdenciária 
e o depósito do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço, na forma da lei, com 
base nos valores pagos no 
período mensal e fornecerá 
ao empregado comprovan-
te 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 qual não 
poderá ser convocado para 
prestar serviços pelo mes-
mo empregador.



 Página  18 | Cartilha Reforma Trabalhista

 Férias - Alterações

Como era Como fi cou
Infl exível. As férias somente 

poderiam ser fracionadas 
em casos excepcionais e 

apenas em dois períodos, um 
dos quais não poderia ser 
inferior a 10 dias. Todavia, 

era proibido o fracionamento 
para menores de 18 anos e 

maiores de 50 anos.

Flexível. A pedido do 
trabalhador, as férias 

poderão ser fracionadas em 
até três períodos, sendo 1 

deles não inferior a 14 dias 
e, caso o trabalhador opte 

por dividir em três períodos, 
nenhum dos 2 períodos 

restantes poderá ser inferior 
a 5 dias corridos.

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.
§ 1º Desde que haja concor-

dância do empregado, as 
férias poderão ser usufru-
ídas em até três períodos, 
sendo que um deles não po-
derá 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 fé-
rias no período de dois dias 
que antecede feriado ou dia 
de repouso semanal remu-
nerado.” (NR)

RECURSO ORDINÁRIO. FÉRIAS FRACIONADAS EM DOIS PERÍODOS
PARCELAMENTO IRREGULAR
SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO EM DOBRO
O art. 134, parágrafo primei-
ro, da CLT dispõe que somente 
em casos excepcionais serão 
as férias concedidas em dois 
períodos. Isso signifi ca que se 
o empregador entender pelo 
fracionamento das férias do 
empregado, deve justifi car 

fundamentadamente a opção 
pela excepcionalidade, sob 
pena de afi gurar-se irregu-
lar a concessão do descanso 
anual, dando ensejo ao paga-
mento em dobro, nos termos 
do art. 137 do diploma cele-
tista. Recurso da reclamante 

parcialmente provido. (TRT-2 
- RO: 00012986620135020074 
SP00012986620135020074 
A28, Relator:  SONIA MARIA  
PRINCE FRANZINI, Data de  
Julgamento:  12/02/2015,   12ª 
TURMA, Data de Publicação: 
27/02/2015)

FÉRIAS FRACIONADAS. PERÍODO INFERIOR A 10 DIAS 
A bipartição do gozo das fé-
rias em dois períodos anu-
ais deve sempre respeitar a 
exigência de que nenhum 
dos períodos de fraciona-
mento pode ser inferior a 
dez dias, gerando o direito 

ao pagamento em dobro dos 
dias em que as férias  foram 
concedidas irregularmente, 
porque fere a fi nalidade da 
continuidade do descanso 
do trabalhador.(...)(TRT-4 
- RO: 5633420105040122 RS 

0000563-34.2010.5.04.0122, 
Relator: RICARDO  HOFMEIS-
TER  DE  ALMEIDA  MARTINS  
COSTA,  Data de
Julgamento: 17/11/2011, 2ª 
Vara do Trabalho de Rio 
Grande)
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Gestante e Lactante
(Possibilidade de Trabalho em Ambiente Insalubre)

Como era Como fi cou

Gestante ou lactante era 
proibida de trabalhar em 

ambiente insalubre.

A lei permite o trabalho 
em ambiente insalubre e 

cabe a mulher apresentar 
atestado de um médico 
de sua confi ança para 

afastamento. Isso ocorre 
sempre que não for possível 
o remanejamento da mulher 
para ambiente não insalubre 

na empresa.Art. 394-A. Sem prejuízo de 
sua remuneração, nesta in-
cluído o valor do adicional 
de insalubridade, a empre-
gada deverá ser afastada de:
I - atividades consideradas 
insalubres em grau máxi-
mo, enquanto durar a ges-
tação;
II - atividades consideradas 
insalubres em grau médio 

ou mínimo, quando apre-
sentar atestado de saúde, 
emitido por médico de con-
fi ança da mulher,  que reco-
mende o afastamento du-
rante a gestação;
III - atividades considera-

das insalubres em qualquer 
grau, quando apresentar 
atestado de saúde, emitido 
por médico de confi ança 
da mulher, que recomende 
o afastamento durante a 
lactação.

AMAMENTAÇÃO
Art. 396 - Para amamentar 
o próprio fi lho, até que este 
complete 6 (seis) meses de 
idade, a mulher terá direito, 
durante a jornada de traba-
lho, a 2 (dois) descansos espe-

ciais, de meia hora cada um.
§ 1º Quando o exigir a saúde 
do fi lho, o período de 6 (seis) 
meses poderá ser dilatado, 
a critério da autoridade 
competente.

§ 2º Os horários dos des-
cansos previstos no caput
deste artigo deverão ser de-
fi nidos em acordo individu-
al entre a mulher e o em-
pregador.” (NR)

Salário: Prêmios, Bônus, Gratifi cações, Concessões Espontâneas,
Utilidades, Auxílios

Como era Como fi cou
Praticamente tudo o que 
era pago ao trabalhador 
era considerado salário 

não podendo ser retirado 
e tanto a empresa como 
o trabalhador tendo de 

recolher impostos.

Permite-se ao empregador 
incentivar o trabalhador, 
pagando prêmios, bônus, 

gratifi cações, que não 
serão considerados como 
“salário”, prestigiando a 

meritocracia.
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“Art. 457. ...................................
§ 1º Integram o salário a im-
portância fi xa estipulada, 
as gratifi cações legais e de 
função e as comissões pa-
gas pelo empregador.
§ 2º As importâncias, ainda 

que habituais, pagas a títu-
lo de ajuda de custo, auxí-
lio-alimentação, vedado seu 
pagamento em dinheiro, di-
árias para viagem, prêmios 
e abonos não integram a 

remuneração do emprega-
do, não se incorporam ao 
contrato de trabalho e não 
constituem base de incidên-
cia de qualquer encargo tra-
balhista  e previdenciário.

(Utilidades Não Salariais)
“Art. 458. ..................................
§ 5º O valor relativo à assis-
tência prestada  por servi-
ço médico  ou odontológico, 
próprio  ou não,  inclusive 
o reembolso de despesas 
com medicamentos, óculos, 

aparelhos ortopédicos, pró-
teses, órteses, despesas mé-
dico-hospitalares e outras 
similares, mesmo quando 
concedido em diferentes 
modalidades de planos e 
coberturas, não integram o 

salário do empregado para 
qualquer efeito nem o sa-
lário de contribuição, para 
efeitos do previsto na alínea 
q do § 9o do art. 28 da Lei 
no 8.212, de 24  de julho de 
1991.”(NR)

Nova Forma da Rescisão Contratual - Simplicação

Como era Como fi cou
Para cada tipo de 

encerramento de contrato 
correspondia prazo 

diferente para quitação e 
eram necessários vários 

documentos e burocracias 
para concretizar o 

encerramento do contrato 
de emprego, possibilitando 

ao trabalhador o ingresso no 
seguro desemprego e saque 

do FGTS.

A nova lei simplifi cou todo 
o processo de rescisão 

de contrato, incluindo a 
nova modalidade, distrato 

contratual.

“Art. 477. Na extinção do 
contrato de trabalho, o em-
pregador deverá proceder 
à anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência So-
cial, comunicar a dispensa 
aos órgãos competentes e 
realizar o pagamento das 
verbas rescisórias no pra-
zo e na forma estabelecidos 
neste artigo.
§ 4º O pagamento a que 
fi zer jus o empregado será 
efetuado:

I - em dinheiro, depósito 
bancário ou cheque visado, 
conforme acordem as par-
tes; ou
II - em dinheiro ou depósito 
bancário quando o empre-
gado for analfabeto.
....................................................
§ 6º A entrega ao empre-
gado de documentos que 
comprovem a comunicação 
da extinção contratual aos 
órgãos competentes bem 
como o pagamento dos va-

lores constantes do instru-
mento de rescisão ou recibo 
de quitação deverão ser efe-
tuados até dez dias conta-
dos a partir do término do 
contrato.

§ 10. A anotação da extin-
ção do contrato na Carteira 
de Trabalho e Previdência 
Social é documento hábil 
para requerer o benefício 
do seguro- desemprego e 
a movimentação da conta 
vinculada no Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço, 
nas hipóteses legais, desde 
que a comunicação prevista 
no caput deste artigo tenha 
sido realizada.” (NR)
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(Dispensa Coletiva)
“Art. 477-A. As dispensas 
imotivadas individuais, plú-
rimas ou coletivas equipa-
ram-se para todos os fi ns, 

não havendo necessidade de 
autorização prévia de enti-
dade sindical ou de celebra-
ção de convenção coletiva 

ou acordo coletivo de traba-
lho para sua efetivação.”

(PDI – Plano de Desligamento Incentivado)

“Art. 477-B. Plano de Demis-
são Voluntária ou Incenti-
vada, para dispensa indivi-
dual, plúrima ou coletiva, 

previsto em convenção co-
letiva ou acordo coletivo de 
trabalho, enseja quitação 
plena e irrevogável dos di-

reitos decorrentes da re-
lação empregatícia, salvo 
disposição em contrário es-
tipulada entre as partes.”

(Rescisão Contratual Por Acordo)
“Art. 484-A. O contrato de 
trabalho poderá ser extinto 
por acordo entre emprega-
do e empregador, caso em 
que serão devidas as se-
guintes verbas trabalhistas:
I - por metade:
a) o aviso prévio, se indeni-
zado; e
b) a indenização sobre o sal-
do 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 de-
mais verbas trabalhistas.
§ 1º A extinção do contra-
to prevista no caput deste 
artigo permite a movimen-
tação da conta vinculada 
do trabalhador no Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-

viço 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 contra-
to por acordo prevista no 
caput deste artigo não au-
toriza o ingresso no Progra-
ma de Seguro-Desemprego.”

Possibilidade de Arbitragem Individual no Direito do Trabalho

Como era Como fi cou

Não era possível a 
arbitragem no Direito 

Individual do Trabalho, 
devido a hipossufi ciencia 
do empregado e do direito 

indisponível.

Empregados que percebam 
alta remuneração e possuam 

nível superior poderão 
estabelecer cláusula de 
compromisso arbitral 

por serem considerados 
“hipersufi cientes”.

Art. 507-A. Nos contratos in-
dividuais de trabalho cuja 
remuneração seja superior 
a duas vezes o limite máxi-
mo estabelecido para os be-

nefícios do Regime Geral de 
Previdência  Social, poderá  
ser pactuada cláusula com-
promissória 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.”

Questão Relativa: Hipossufi ciência do empregado?

A lei prevê que poderá haver arbitragem para esses trabalhadores, que caso 
tenham interesse, poderão negociar diretamente com o empregador.
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Quitação Anual das Obrigações Trabalhistas

Como era Como fi cou

Não existia essa possibilidade 
na lei anterior.

Passa a existir a possibilidade 
de quitação anual

facultativa perante o 
sindicato dos trabalhadores.

“Art. 507-B. É facultado a 
empregados e empregado-
res, na vigência  ou não do 
contrato de emprego, fi rmar 
o termo de quitação anual 
de obrigações trabalhistas, 

perante o sindicato  dos em-
pregados  da categoria.
Parágrafo único.
O termo discriminará as obri-
gações de dar e fazer cumpri-
das mensalmente e dele cons-

tará a quitação anual dada 
pelo empregado, com efi cácia 
liberatória das parcelas nele 
especifi cadas.”

5.24.1 – ACORDO EXTRAJUDICIAL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA

Antes da Reforma Traba-
lhista, as partes não po-
deriam apresentar acordo 
diretamente em juízo para 

homologação. Com a nova 
lei, as partes interessadas 
podem realizar acordo ex-
trajudicial e levar até o po-

der Judiciário para que seja 
apreciado e homologado 
pelo juiz.

Bibliografi a:  MELEK, Marlos Augusto. Trabalhista! O que mudou? – Reforma Trabalhista. Ed. Estudo Imedia-
to: 2017. Curitiba – PR.



Sua contribuição vale muito

Negociação de Convenções Coletivas de Trabalho
www.sincomavi.org.br/convencoes-coletivas

Defesa dos interesses do Comércio Varejista
www.sincomavi.org.br/acoes-de-representacao

Assessoria gratuita nas áreas Jurídica, Trabalhista, Fiscal e Previdenciária
www.sincomavi.org.br/juridico

Sincomavi Escola de Negócios (Treinamento Presencial)
www.sincomavi.org.br/escola-de-negocios

Ensino a Distância (EAD)
www.sincomavieduca.org.br

Monitoramento de novos Projetos de Lei e de alterações na legislação
www.sincomavialerta.org.br

Acordos setoriais sobre Logística Reversa – PNRS (lei 12305/2010)
www.sincomavi.org.br/logistica-reversa

Convênios e Parcerias
www.sincomavi.org.br/convenios-e-parcerias

Produção de estudos e conteúdos especiais
www.sincomavi.org.br/publicacoes (aba livros)
www.sincomavi.org.br/cartilhas-e-manuais

Grupos de Trabalho
www.sincomavi.org.br/grupos-de-trabalho

anos uma gestão mais moderna e de acordo com as demandas da categoria. Por essa razão, 
a entidade desenvolve várias ações em benefício dos comerciantes do segmento, que 
superam suas atribuições iniciais. Vale lembrar que as ações mais importantes realizadas 
pelo Sincomavi atendem às necessidades de todas as empresas do segmento. Os principais 
destaques são:

Para obter mais informações sobre os serviços oferecidos e o 
trabalho desenvolvido pelo Sincomavi, entre em contato.

(11) 3488-8200    sincomavi@sincomavi.org.br

Mais que um sindicato,
um parceiro.
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