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CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TÍTULO I

INTRODUÇÃO

Art. 1o Esta Consolidação estatui as normas que regulam 
as relações individuais e coletivas de trabalho, 

nela previstas.

NOTAS
1) Conceito de Direito do Trabalho: O Direito do Trabalho é 

a parte do ordenamento jurídico que rege as relações de trabalho 
subordinado, prestado por uma pessoa a um terceiro, sob a de-
pendência deste e em troca de uma remuneração contratualmente 
ajustada. Não é, de conseguinte, qualquer espécie de trabalho o 
objeto da nossa disciplina. É excluído o trabalho do empreiteiro 
e do profissional liberal que exercem seus ofícios de maneira 
independente, autônoma.

O Direito do Trabalho, no dizer de muitos autores, é uma das 
expressões mais marcantes da tendência do Estado moderno de 
intervir nas relações intersubjetivas ou inter-humanas, a fim de 
proteger o interesse do todo social que, em boa parte, se confunde 
com o dos economicamente fracos, quando em disputa com os 
economicamente fortes. As normas desse Direito se universalizaram 
por muitas razões, mas duas delas merecem especial destaque: a 
primeira, é a circunstância de o trabalho assalariado ser cumprido 
sob condições semelhantes em todos os quadrantes, e isto inde-
pendentemente do regime político imperante em cada país, uma 
vez que aquelas condições derivam da ciência e da tecnologia que 
se fundam em princípios adotados por todos os povos sem dis-
tinção; a segunda traduz-se na preocupação geral de uniformizar 
as providências protetoras do trabalho e que oneram a produção, 
com o fito de colocar em bases aceitáveis o jogo da competição 
internacional por mercados consumidores.

De notar-se que a maioria das nações, classificadas como 
superdesenvolvidas sob o prisma econômico, não teve de suportar 
os ônus do Direito do Trabalho no começo da sua corrida para a 
riqueza, enquanto as nações que se atrasaram no seu processo 
de industrialização — como o nosso País — têm de superar o 
subdesenvolvimento sem prejuízo das vantagens e regalias que 
não podem ser recusadas aos trabalhadores.

O Direito do Trabalho — denominação acolhida, presentemente, 
pela maioria das nações — é definido de mil e uma maneiras. 
Umas enfocam apenas o seu objetivo e, por isso, se catalogam 
como definições objetivistas e, outras, ocupam-se das condições 
de inferioridade do empregado no plano econômico, para justificar 
as medidas estatais de caráter especial para protegê-lo. São estas 
definições chamadas de subjetivistas. Damos preferência à definição 
de Gallart Folch, que é mista ou eclética:

“Conjunto de normas jurídicas destinadas a regular as rela-
ções de trabalho entre patrões e operários e, além disso, outros 
aspectos da vida destes últimos, mas precisamente em razão de 
suas condições de trabalhadores” (“Derecho Español del Trabajo”, 
Editorial Labor, 1936, p. 9).

Assim definido, o Direito do Trabalho abrange não apenas o 
contrato individual, mas também a organização sindical, o direito 
administrativo do trabalho, o direito internacional do trabalho, con-
venções e acordos coletivos. As normas jurídicas disciplinadoras 
das relações de trabalho ou são de origem estatal (leis, decretos, 
portarias), ou de origem autônoma (fonte negocial, como expres-
são da autonomia da vontade, pactos coletivos, regulamentos de 
empresa). As relações de trabalho, a que o conjunto das normas 
jurídicas do Direito do Trabalho se propõe a disciplinar, são uma 
espécie do gênero das relações jurídicas.

O trabalho que goza de tutela especial é aquele dirigido para 
fins econômicos consistentes na produção de bens ou de serviços 

e que é executado sob a dependência de um terceiro (o patrão) em 
troca de remuneração. Seu elemento caracterizador é a circunstância 
de ser útil a esse terceiro, que se chama empregador. Completa-se 
com um outro: a alienação do resultado do trabalho. O executor do 
trabalho não retém o resultado de seus esforços; fica ele em poder 
de quem lhe paga salário.

No nosso direito material do trabalho, há ficções que dilatam 
o campo de incidência de suas normas, ficções que, em parte, 
serão apreciadas nos comentários ao art. 2o, desta Consolidação. 
Ninguém nega que muitas das cláusulas de um contrato de trabalho 
são ditadas pelo empregador, mas também ninguém ignora que, na 
celebração desse mesmo contrato, o empregado impõe, com muita 
frequência, condições que a empresa aceita. De qualquer modo, 
o contrato nasce de um acordo de vontades. Numa organização 
socioeconômica do estilo da nossa, o empregado não é obrigado 
a curvar-se inteiramente às pretensões do empregador.

2) Código do Trabalho: Fala-se, na necessidade de o nosso País 
ter o seu Código do Trabalho. Há quem se oponha a semelhante 
tese afirmando que a vetusta Consolidação das Leis do Trabalho 
vem cumprindo, satisfatoriamente, seu papel, na arena em que se 
desenvolvem as relações de trabalho. As discussões em torno do 
assunto não têm qualquer semelhança com a discussão em que 
se envolveram Savigny e Thibaut. Empenhados no renascimento 
do Direito alemão, que mal escondia seu desejo de libertar-se 
da influência do Código Civil dos franceses, por lembrar-lhes as 
lutas com Napoleão, ambos não eram contrários à codificação do 
Direito de sua pátria. Savigny aspirava por um Código para toda 
a Alemanha, em prazo relativamente curto, utilizando-se de três 
elementos: o Direito Romano, o Direito germânico e as modificações 
por eles sofridas com o decorrer do tempo. Thibaut entendia que 
essa Codificação exigia tempo assaz longo. A divergência residia 
na questão de tempo indispensável à elaboração de um código.

Está, ainda, de pé, a indagação sobre a oportunidade, ou não, 
de o Brasil ter o seu Código do Trabalho. Diante desse problema, 
opinamos no sentido de que se deve deixar passar mais algum 
tempo até que o País ultrapasse, de uma vez por todas, o estágio 
do subdesenvolvimento econômico. Hoje, as mudanças que se 
operam, em grande escala, na economia nacional, não deixam de 
refletir-se nas instituições políticas e nas estruturas sociais. De 
consequência, em lapso de tempo relativamente curto, muitas leis se 
tornam inadequadas ao fim a que se destinam e outras novas têm de 
surgir, para que o processo desenvolvimentista não seja perturbado.

De certo modo, estamos com Felipe Sanchez Román (“Estudios 
de Derecho Civil”, Madrid, tomo I, p. 527 e segs., 2a ed.), quando 
informa que a evolução que conduz a uma codificação passa por 
três momentos distintos: I – o sistema consuetudinário ou costume, 
forma pela qual o direito nasce da consciência social; II – consoli-
dação ou recopilação, envolvendo apenas a ideia de reunir o que 
está disperso, sem lhe alterar a forma ou essência e, finalmente, 
III – refundição — é o passo mais próximo da codificação porque 
reúne a legislação preexistente, de maneira a fazer surgir uma unidade 
interna, eliminando eventuais divergências entre suas disposições. 
Em doutrina é pacificamente reconhecido que, nem sempre, os três 
estágios de Sanchez Román precisam ser observados. O direito 
saxão é a prova disso.

Nossa Consolidação — na ótica do mestre espanhol — é mais 
uma refundição do que, propriamente, uma recopilação. Ela não 
apenas reuniu o que estava disperso, como suprimiu preceitos e 
introduziu outros novos. Além disso, é inegável que a nossa CLT 
tem uma certa unidade interna.
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Finalmente, há uma circunstância que aconselha um certo 
compasso de espera no processo de formação do Código do Tra-
balho. Trata-se do desigual desenvolvimento social e econômico 
das várias regiões do País e que guardam entre si diferenças mais 
profundas que entre dois países do continente europeu. Fazendo-
se abstração das exigências e pressupostos da nossa organização 
político-administrativa, diríamos que certas relações individuais e 
coletivas do trabalho deveriam ser regidas por normas distintas no 
norte e no sul do País. Se codificar é formar um corpo metódico e 
sistemático de leis; se método implica um caminho que leva ao fim 
visado; se sistema entranha uma ideia e um princípio de ordenação 
e de unidade, convenhamos que não é esta a época propícia à 
codificação do nosso Direito do Trabalho.

Desde já, porém, queremos tomar posição no que tange à 
estrutura de uma Consolidação das Leis do Trabalho (dado que 
serve para o futuro Código). Não nos parece conveniente reunir, 
num mesmo diploma legal, as normas materiais ou substantivas e 
as adjetivas ou processuais. Evaristo de Moraes Filho e Russomano 
definiram-se a favor da divisão dessas normas. O primeiro, no seu 
Projeto de Código do Trabalho, deixou de lado o processo do traba-
lho; o segundo chegou a escrever um excelente projeto de Código 
do Processo do Trabalho. É uma pena que nossos legisladores não 
tenham, até hoje, aproveitado — ainda que parcialmente — o que 
se contém naqueles projetos.

3) Direito Público e Direito Privado: Sobem a mais de cem as 
teorias da divisão do Direito em Público e Privado. Desde Ulpiano 
— com a sua teoria dos interesses protegidos (Direito Público é o 
que se refere ao Estado romano e, Privado, o relativo ao interesse 
dos indivíduos), os juristas defendem as posições mais variadas 
diante dessa dicotomia do Direito. Em face da controvérsia sem 
fim, chegam alguns, com Kelsen à frente, a afirmar que o Direito 
é um só, pois provém sempre da mesma fonte. Esse unitarismo, 
ou monismo jurídico, ganha adeptos à medida que o tempo passa, 
tanto mais que o Estado Moderno, crescendo em força, impulsiona 
o Direito Público para o interior dos domínios do Direito Privado. Há 
autores que preconizam, para futuro próximo, a completa absorção 
do Direito Privado pelo Público. É evidente o exagero.

Seguindo o magistério de Ruggiero, que não nega a bipartição 
do Direito, entendemos que o Direito do Trabalho é uma das partes 
do Direito Privado. Segundo aquele emérito jurista italiano, “Público 
é o Direito que tem por finalidade as relações do Estado com outro 
Estado ou as do Estado com seus súditos, quando procede em 
razão do poder soberano e atua na tutela do bem coletivo; Direito 
Privado é o que disciplina as relações entre pessoas singulares, nas 
quais predomina imediatamente o interesse particular” (apud Caio 
Mário da Silva Pereira, “Instituições de Direito Civil”, vol. 1, p. 13, 
19. ed., 1999, Ed. Forense).

Entendemos que o Direito Privado ainda se distingue do Direito 
Público pelo fato de possuir mais normas dispositivas que impe-
rativas, ao passo que, no segundo, ocorre o inverso. O Direito do 
Trabalho possui muitas normas cogentes, mas nele sempre se trata 
do direito imediato do trabalhador. Nele sobressai o contrato de 
trabalho que, invariavelmente, nasce de um acordo de vontades. 
O empregado não adere a um contrato; aceita um pacto que con-
vém aos seus interesses e estipula condições (quase sempre por 
intermédio do seu órgão de classe) que não constam de qualquer 
ato editado pelo Estado. A circunstância de sofrer forte intervenção 
estatal cria muitos pontos de contato entre ele e o Direito Público. 
Isto, porém, não basta para publicizar o Direito do Trabalho, eis que 
outros ramos do Direito Privado, embora tenham também muitos 
pontos afins com o Direito Público, não fazem parte deste.

Não concordamos com a sua classificação como um “tertium 
genus”, como o querem Radbruch, Cesarino Jr., Walker Linares, 
Gaete Berrios e outros mestres. O Direito do Trabalho é um direito 
novo, sim, mas não tem características que o distinguem quer do 
Direito Público, quer do Privado. Ao revés, tem ele muitas normas 
de caráter privado e outras de caráter público. Como as primeiras 
são as mais importantes, por formarem seu núcleo (o contrato 

individual do trabalho), só nos resta repetir ser ele um dos ramos 
do Direito Privado.

4) Autonomia do Direito do Trabalho. Relação com outros 
ramos do Direito: Ninguém mais duvida que o Direito do Trabalho 
é um ramo autônomo do Direito. À maneira do que igualmente 
ocorre com as demais espécies jurídicas, não está ele isolado, 
emparedado por princípios e normas que não admitem qualquer 
contato com as demais partes da Ciência Jurídica. Há entre eles, 
canais de comunicação, que tornam harmonioso seu conjunto e 
preservam a autonomia de cada uma das suas partes.

Vejamos o relacionamento, da matéria em estudo, com o Direito 
Constitucional. Nas Constituições políticas do século XVIII (as 
dos Estados Unidos e da França) inseriram-se normas de caráter 
negativo, endereçadas ao Estado, para resguardar as liberdades 
individuais, os direitos fundamentais do cidadão, contra eventuais 
e arbitrárias investidas do Poder Público. Tinham, então, os homens 
bem vivos, na lembrança, os excessos cometidos sob a égide do 
absolutismo. Eram fatos políticos que, em número e importância, 
se sobrepunham aos fatos sociais. Não eram ainda os trabalha-
dores objeto da atenção do legislador constituinte. Só no século 
XX é que as Constituições passaram a dar abrigo a princípios que 
beneficiavam uma classe social, a dos trabalhadores. As primeiras 
Constituições político-sociais foram a do México (1917), a da 
República de Weimar (1919) e a Espanhola (1930). A partir daí, 
consolidou-se a posição do Direito do Trabalho, mercê da equipa-
ração, de vários de seus institutos, a garantias constitucionais: o 
salário mínimo, trabalho da mulher e do menor, liberdade sindical, 
direito de greve etc.

É geral o consenso de que as Constituições brasileiras de 1824 
e de 1891, a primeira monárquica e, a segunda, republicana, não 
se ocuparam do que podemos chamar de direitos sociais. A nossa 
primeira Carta Constitucional continha apenas dois dispositivos: 
“Nenhum gênero de trabalho, cultura, indústria ou comércio pode 
ser proibido, uma vez que não se oponha aos costumes públicos, à 
segurança e saúde dos cidadãos”; “Ficam abolidas as corporações 
de ofício, seus juízes, escrivães e mestres”. Na declaração de direitos 
da Constituição de 1891, dizia o § 24 do art. 72: “É garantido o livre 
exercício de qualquer profissão moral, intelectual e industrial”. 
Como se vê, nossa primeira Lei Fundamental da era republicana não 
deu, em verdade, muita ênfase à enunciação dos direitos sociais. De 
assinalar-se, porém, que não procediam de forma diversa, na época, 
países em estágio cultural e econômico mais avançado. Ambas 
cuidavam da liberdade do trabalho e da liberdade de associação, 
mas em termos tão tímidos que não as consideramos precursoras 
das Constituições sociais do século seguinte. Pela reforma a que 
foi submetida em 1926, a Carta de 1891 elevou o Direito do Traba-
lho a nível constitucional ao acrescentar um item, ao seu art. 34, 
para estabelecer a competência da União de legislar sobre ele. As 
Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967 (emendada em 1969) e 
1988 classificam-se entre as sociais, porque em todas elas se abriu 
espaço para a ordem econômica e social.

Enfoquemos, em seguida, o Direito Administrativo — que 
regula a organização e a atividade da Administração Pública. Tem 
estreitas relações com o Direito do Trabalho. Paralelamente à 
crescente projeção do trabalho na esfera a cargo do Estado, teve 
este de diversificar suas atribuições, ampliando-as e tornando mais 
complexo seu papel de ordenador da vida coletiva. As multas por 
infração às disposições da CLT, as normas baixadas pelo Ministério 
do Trabalho sobre a segurança e medicina do trabalho, trabalho da 
mulher e do menor, salário mínimo, etc. dão-nos uma ideia exata de 
interpenetração dos Direitos do Trabalho e Administrativo.

O Direito do Trabalho é um ramo desgarrado da árvore frondosa 
e multissecular do Direito Civil ou Comum. Não é de estranhar, 
portanto, que estejam ainda em íntima conexão. A CLT estatui 
que o Direito Comum tem aplicação subsidiária às relações de 
trabalho naquilo em que não contrariar seus próprios princípios 
fundamentais. Se ainda há muitos claros no Direito Laboral que o 
Direito Comum é chamado a preencher, de outro lado é também 
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certo que muitos institutos do Direito Comum passaram por grande 
transformação ao serem absorvidos pelo Direito do Trabalho, tais 
como, a indenização por despedida sem motivo justo, a capacidade do 
menor e da mulher, o direito de associação, o contrato de trabalho, 
a convenção coletiva etc.

Quanto ao Direito Comercial ou Mercantil é sabido que tem 
muitos pontos afins com o Direito do Trabalho. Dele vieram, a 
este último, noções de preposição comercial, causas rescisivas de 
contrato, mandato mercantil e de outros institutos que, no Direito 
do Trabalho, ganharam colorido e forma diferentes.

No Direito Processual Civil e, mesmo no Penal, mergulham 
as raízes do processo trabalhista que se estruturou ao influxo do 
justo anseio de uma justiça rápida, para os litígios entre o Capital e 
o Trabalho, exigida pelos assalariados em nome de sua debilidade 
econômica que não tolerava — como ainda não tolera — longas 
esperas.

O relacionamento entre os Direitos do Trabalho e Internacional 
adensa-se, dia a dia. Ambos comungam do mesmo desejo de 
unificar as normas protetoras do trabalho remunerado como forma 
de dar solução a problemas nascidos da competição entre as na-
ções para a conquista de novos mercados para seus produtos. No 
processamento das normas internacionais do trabalho, tem papel 
saliente a Organização Internacional do Trabalho, com sede em 
Genebra, da qual faz parte a maioria das nações do globo.

Como remate final a este item, cabe-nos frisar que o Direito do 
Trabalho, posto em confronto com os demais compartimentos da 
Ciência Jurídica, caracteriza-se por sua especial sensibilidade às 
mutações que acontecem, sem cessar, no meio socioeconômico 
e que pedem novas regras jurídicas. Essa sensibilidade explica o 
dinamismo do Direito do Trabalho e dá sentido às diferenças entre 
ele e os demais ramos do Direito.

4.1) Cláusulas Pétreas Constitucionais. Reforma da Legis-
lação Trabalhista

4.1.1) Introdução: De uns tempos a esta parte, vem a imprensa 
quotidiana do país veiculando notícias sobre providências governa-
mentais objetivando mudanças na sexagenária Consolidação das 
Leis do Trabalho. Todo esse esforço é justificado pelo interesse 
em remover obstáculos ao pleno desenvolvimento econômico e 
social do Brasil.

Consta que é pensamento do Governo Federal solicitar ao 
Congresso Nacional a modificação de alguns dispositivos da 
Constituição Federal e a supressão de outros. Dentre os vários 
alvos desse programa reformista, estão os arts. 7o, 8o e 114 e 115 
da Lex Fundamentalis.

Não é nosso propósito, nesta oportunidade, opinar sobre toda 
a matéria constitucional em debate; é nosso intento declarar que, 
de fato, urge colocar a Constituição e a legislação trabalhista em 
sintonia com os novos tempos de globalização da economia e de 
abertura do nosso sistema produtivo à concorrência internacional, 
mas sem sacrifício dos valores essenciais e componentes da dig-
nidade da pessoa humana do trabalhador.

Aqui e neste instante, nossa atenção está centrada nas carac-
terísticas das normas pétreas do nosso Texto Maior, ou melhor, se 
possuem essa natureza as regras agasalhadas nos precitados dis-
positivos constitucionais. Poderão elas ser modificadas, suprimidas 
ou substituídas por outras através de emendas constitucionais?

São normas pétreas, com blindagem resistente aos ataques 
de emendas constitucionais, os incisos II, IV, VII, VIII e IX”, por 
exemplo, do art. 7o (“seguro-desemprego, em caso de desempre-
go involuntário”, “salário mínimo fixado em lei, nacionalmente 
unificado”, “garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para 
os que percebem remuneração variável”, “décimo terceiro salário 
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”, 
“remuneração de trabalho noturno superior à do diurno”)?

Sê-lo-ão, também, os arts. 111 e 114 da Lei Maior que têm por 
objeto a estrutura e a competência da Justiça do Trabalho?

A resposta a estas indagações demanda extensa ordem de 
reflexões sobre os múltiplos aspectos da questão constitucional, 

reflexões que iremos resumir em seguida. A dúvida é provocada, so-
bretudo, pela sistematização que o Texto Constitucional dá à matéria.

Seu Título II — “Dos direitos e garantias fundamentais”, desdo-
brando-se em cinco capítulos: “dos direitos e deveres individuais e 
coletivos”; “dos direitos sociais”; “da nacionalidade”; “dos direitos 
políticos”; “dos partidos políticos”, deixa no ar a interrogação: são 
todos eles o que popularmente se designa por cláusulas pétreas?

Em favor da boa exegese desses preceitos, temos o inciso IV, do 
§ 4o, do art. 60, que reza — verbis: “Não será objeto de deliberação 
a proposta de emenda tendente a abolir: I – omissis; IV – os direitos 
e garantias individuais”.

Consoante a terminologia do direito constitucional, tornam-se 
“cláusulas pétreas” as disposições constitucionais arroladas no 
sobredito parágrafo do art. 60. Assim, essas normas adquirem o 
atributo de intangibilidade e ficam imunes a qualquer arremetida 
do poder constituinte derivado ou secundário.

4.1.2) Que é Constituição: Carlos Mário da Silva Velloso, 
ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, escreveu subs-
tancioso ensaio sobre “reforma constitucional, cláusulas pétreas, 
especialmente dos direitos fundamentais e a reforma tributária” 
para obra coletiva de estudos em homenagem a Geraldo Ataliba 
(Malheiros Editores, 1997, II tomo, p. 162 e seguintes).

Alude à constituição substancial que se assenta nas realidades 
de uma nação, ou sejam, realidade sociológica, realidade religiosa, 
realidade étnica e outras que compõem o próprio Estado e depois 
salienta que tais realidades precisam ser submetidas a um disci-
plinamento que tem, como ponto mais alto, a Constituição formal. 
Essa Constituição formal deve ser entendida como o conjunto de 
disposições atinentes à estrutura do Estado, à forma de aquisição 
do poder e os limites à atuação deste consubstanciados nos direitos 
e garantias fundamentais.

Completa-se o conceito com o magistério de Fernando Lasalle 
(“¿Que es una constitución?”, Ed. Siglo Veinte, Buenos Aires, 1957, 
p. 41): “Os problemas constitucionais não são, primariamente, 
problemas de direito, mas de poder; a verdadeira constituição de 
um país reside nos fatores reais e efetivos de poder que nesse 
pais regem; e as constituições escritas não têm valor nem são 
duradouras senão quando dão expressão fiel aos fatores de poder 
imperantes na realidade social”.

A nosso sentir, entre os fatores de poder — num país demo-
crático — está a vontade popular.

Karl Loewenstein, na sua famosa “Teoria de la Constitución”, 
cuja 2a edição alemã de 1969 foi vertida para o castelhano em 1986 
(Ariel Derecho, Barcelona, p. 191 e segs.) assevera que, há pouco 
tempo, ganharam muita importância “as chamadas disposições 
intangíveis de uma constituição (as nossas cláusulas pétreas) que 
têm como fim defender, radicalmente, de qualquer modificação, 
determinadas normas constitucionais”.

Distingue as disposições de intangibilidade articulada para 
proteger “concretas instituições constitucionais” daquelas outras 
“que servem para garantir determinados valores fundamentais da 
constituição que não devem estar necessariamente expressos em 
disposições ou instituições concretas, mas que vigoram como 
implícitos, imanentes ou inerentes à Constituição”.

As primeiras disposições subtraem-se a qualquer emenda e, 
as segundas, desde que se reconheça sua inserção no espírito da 
constituição. Segundo o pensamento de Loewenstein, consideram-
-se “disposições articuladas de intangibilidade” aquelas indicadas 
nos incisos de I a IV, do § 4o, do art. 60, da Constituição de 1988.

O notável jurista alemão afirma que, dentre as constituições dos 
grandes Estados modernos, nenhuma foi tão longe no tocante às 
disposições intangíveis como a Lei Fundamental de Bonn (antiga 
Alemanha Ocidental).

Então, ainda não fora promulgada a nossa Carta de 5 de outubro 
de 1988.

Discorre Loewenstein, em tom galhofeiro, sobre a pretensão 
de as normas intangíveis estarem imunes aos efeitos de qualquer 
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crise política. Quando esta se manifesta, tais disposições “são 
apenas pedaços de papel varridos pelo vento da realidade política”.

Nossa história política registra episódios que confirmam a fra-
gilidade das cláusulas pétreas. Todavia, é inegável que elas sempre 
são úteis para conter os efêmeros anseios mudancistas de maiorias 
eventuais no Congresso Nacional.

4.1.3) Divisão das Normas Constitucionais: Na redação deste 
item, socorremo-nos, em parte, do magnífico estudo de Silva 
Velloso, inicialmente citado.

Na Constituição se inserem duas espécies de normas: a) as 
materiais que dizem respeito à estrutura do Estado, sua forma e 
sistema de governo — parlamentar ou presidencial, a aquisição 
do poder e as limitações ao seu exercício com o reconhecimento 
de direitos fundamentais; b) as normas constitucionais formais — 
embora estranhas àqueles fins, são formalmente constitucionais.

Em nossa história constitucional, a Carta de 1824, no art. 178, 
foi a única que dividiu suas normas, no tangente à sua segurança e 
permanência, em materiais e formais: “É só constitucional o que diz 
respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos 
e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos. Tudo o que não 
é constitucional pode ser alterado sem as formalidades referidas 
pelas legislaturas ordinárias”.

Assim, só as normas materialmente constitucionais contavam 
com integral proteção da Constituição; as demais, de caráter 
formal — não.

As Constituições concebidas dentro do regime republicano 
não definiram expressamente o que são normas constitucionais 
materiais e formais.

Ocioso dizer que, se o conjunto de normas constitucionais 
formais não estiver em sintonia com a constituição em sentido 
substancial, aquelas perderão força e utilidade. Equivoca-se quem 
se arrima na sobredita divisão das normas constitucionais para 
concluir que, entre elas, há um sistema hierárquico. O certo é 
dizer-se que elas se entrelaçam e se interpenetram para compor 
um todo harmonioso e inteligível.

4.1.4) Limitações do poder de reforma da Constituição: 
Emenda constitucional é o instrumento à disposição do constituinte 
secundário ou derivado para inserir, ou retirar do texto constitucio-
nal, algumas disposições.

Na Constituição se inserem duas espécies de normas: a) as 
materiais que dizem respeito à estrutura do Estado, sua forma e 
sistema de governo — parlamentar ou presidencial, a aquisição 
do poder e as limitações ao seu exercício com o reconhecimento 
de direitos fundamentais; b) as normas constitucionais formais — 
embora estranhas àqueles fins, são formalmente constitucionais. 

O golpe de Estado que se propõe, apenas, a substituir os 
detentores do poder, não é fato gerador do poder constituinte 
originário. Este poder constituinte também pode derivar de uma 
manifestação global do povo num plebiscito ou — se a Constituição 
o admitir — quando convocado pelo chefe do Governo para indicar 
representantes revestidos do poder constituinte originário.

Escusado dizer que as ideias motoras, de um movimento re-
volucionário ou prevalecentes na consciência da população, darão 
o perfil da nova Carta.

Em 1988, infelizmente, no Congresso, seus membros, ao 
influxo de uma estranha mistura dos ideários liberal e socialista, 
tentaram modelar um Estado curvado diante de amplo elenco de 
direitos fundamentais e, contraditoriamente, autorizado a intervir 
nas atividades econômicas num grau susceptível de pôr em risco 
aqueles direitos. Para esses parlamentares, escreveu Léon Duguit 
(“Traité de Droit Constitutionnel”, Anciènne Librairie, 3. ed., 1927, 
tomo II, p. 733): “A eterna quimera dos homens é a de colocar nas 
Constituições a perfeição que eles mesmos não têm”.

Em suma: a nosso ver, só se viabiliza reforma total da atual Carta 
Constitucional por meio de um plebiscito (inciso XV, do art. 49 da 
CF) ou da formação de uma Assembleia Constituinte.

Reforma parcial da Constituição, ainda vigente, é submetida às 
limitações formais, circunstanciais e materiais ao poder constituinte 

derivado nos arts. 60, I, II e III; §§ 2o, 3o e 5o; § 1o do art. 60; § 4o, 
I, II, III e IV. Tais limitações se fazem em respeito às características 
das normas pétreas.

Formais são aquelas relativas ao processo de reforma da 
Constituição e contidas nos incisos I, II e III do seu art. 60 e §§ 2o, 
3o e 5o deste dispositivo.

Circunstancial é a limitação mencionada no § 1o, do mesmo 
art. 60, porque proíbe emenda constitucional na vigência de inter-
venção federal, estado de defesa e de estado de sítio.

Finalmente, materiais são as regras aninhadas nos incisos I a IV 
do artigo em tela porque não permitem que o Congresso delibere 
sobre emenda tendente a abolir: a forma federativa de Estado; o 
voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos poderes; 
os direitos e garantias fundamentais individuais.

Os constitucionalistas, de modo geral, reconhecem a necessi-
dade de tais restrições ao poder constituinte de reforma.

Jorge Reinando A.Vanossi (“Teoria constitucional”, Depalma, 
Buenos Aires, 1975 ) reputado jurista portenho, por exemplo, enten-
de que tais limites assim se catalogam: a) autônomos porque vêm da 
própria Constituição e, por isso, são internos ao ordenamento que 
se pretende modificar; b) heterônomos que são aqueles derivantes 
de normas alheias à constituição, ou seja, externos ao direito local, 
como o são os tratados internacionais, quando o direito local admite 
sua incorporação ao sistema nacional.

Silenciou Vanossi acerca dos limites circunstanciais — existentes 
em nossa Carta Política — porque a realidade por ele estudada os 
desconhecia.

Os limites autônomos se subdividem em formais e substanciais. 
Aqueles se referem ao procedimento da reforma e os últimos — às 
cláusulas pétreas.

Discorrendo sobre as normas constitucionais intangíveis, 
primeiro assinala que elas são peculiares às constituições do tipo 
rígido, como a nossa o é, e depois acrescenta: “Hoje em dia, com 
exceção dos autores jusnaturalistas mais renitentes, a maioria 
das opiniões é adversa à presença ou à conservação deste tipo de 
cláusulas, por estimá-las inúteis e até contraproducentes”.

A argumentação que desenvolve em defesa dessa assertiva, 
resumimos assim:

A intangibilidade de certas disposições constitucionais provoca, 
paradoxalmente, o efeito de privar o poder constituinte reformador 
de sua função primacial e que é a de evitar ou de fazer desnecessário 
o aparecimento do poder constituinte revolucionário ou originário 
que cabe à ciência política analisar.

A história política dos povos demonstra que as questionadas 
limitações ou proibições — prenhes de soberba eternidade — não 
se mantêm além dos tempos de normalidade e estabilidade, fracas-
sando em sua finalidade quando sobrevém crise social ou política 
cuja problemática não puderam prever ou disciplinar.

As cláusulas pétreas prendem-se ao renascimento do direito 
natural como defesa frente ao positivismo jurídico que conduz a 
uma certa flexibilidade das estruturas constitucionais.

Como se vê, Vanossi, anos depois de Loewenstein, é pessimista 
quanto à eficácia das normas constitucionais intangíveis na defesa 
da perenidade de certos direitos fundamentais. Ao mesmo passo, 
não dá maior atenção ao direito natural.

E antes desses dois constitucionalistas, Biscaretti di Ruffia já 
sustentava: “Assim como se admite amplamente que um Estado 
possa decidir, com um procedimento plenamente jurídico, sua 
própria extinção, verdadeiramente não se compreende por que ele 
não poderia, em troca, modificar igualmente de maneira substancial 
seu próprio ordenamento jurídico, ou seja, sua própria Constituição, 
ainda atuando sempre no âmbito do direito vigente” (apud Vanossi, 
obra citada, p.189/190).

De fato, Biscaretti di Ruffia, na segunda edição italiana do seu 
“Diritto Costituzionale” (Casa Ed. Dott. Eugenio Jovene, Nápoles, 
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1950, II tomo, p. 187) declara, sem qualquer eufemismo, ser um ab-
surdo pretender-se uma constituição rígida, imodificável, destinada 
a regular a vida de uma sociedade humana em contínuo progresso.

Não é de hoje, portanto, que se discute a legitimidade, ou não, 
de inserção de normas imodificáveis nos textos constitucionais.

Para Carl Schmitt (“Teoría de la Constitución”, Ed. Rev. de dere-
cho privado, Madrid, 1934, tradução do original alemão de 1927) a 
reforma da constituição não deve chegar ao extremo de retirar-lhe 
a identidade e seus postulados básicos (p. 115 e segs.). Não é ele 
tão radical quanto Ruffia quanto ao poder de reforma constitucional.

Parece que nossos governantes, nestes dias que fluem, pen-
sam em reforma que coloque a Constituição de 1988 inteiramente 
de acordo com um único ideário. Sua aspiração é bem louvável. 
Querem expurgar da nossa Lex Legum dos preceitos que estão em 
aberta colisão com a realidade nacional.

4.1.5) Dos direitos e garantias individuais: Loewenstein (obra 
citada, p. 390) preleciona que “entre todos os limites impostos ao 
poder do Estado se considera que o mais eficaz é o reconhecimento 
jurídico de determinados âmbitos de autodeterminação individual, 
nos quais o Leviatan não pode penetrar. O acesso a estas zonas 
proibidas está fechado a todos os detentores do poder, ao governo, 
ao parlamento e, dados que os direitos fundamentais são inaliená-
veis, também ao eleitorado”.

Recorda que, nos últimos trezentos anos, esses direitos funda-
mentais têm sido chamados, também, de “direitos do homem” ou 
de “liberdades fundamentais”. É certo, porém, ser bem mais antiga 
a ideia da existência de direitos do homem fora do Estado, pois, se 
enraíza na filosofia estóica que proclamava estarem, acima do poder 
estatal, a lei natural, a razão, a igualdade e a dignidade do homem. 
Esta ideia foi retomada pelos primeiros cristãos.

Até transformar-se no núcleo das democracias modernas, a 
proteção dos direitos e das liberdades fundamentais passou por 
vicissitudes geradas por dissensões religiosas e doutrinárias.

O Ministro Velloso reporta-se a pequeno estudo de Manoel 
Gonçalves Ferreira Filho, intitulado “Os direitos fundamentais. Pro-
blemas jurídicos, particularmente em face da Constituição de 1988” 
(RDA 203/1) em que destaca a circunstância de que, nos tempos 
modernos, vem crescendo o número de direitos fundamentais, tanto 
que a nossa Carta de 1988 enuncia mais de oitenta, isto é, “três 
vezes mais do que o texto brasileiro anterior (Emenda n. 1/69) e 
cinco vezes mais que a declaração alemã”.

Mas, sem embargo dos entrechoques doutrinários, adianta 
Gonçalves Ferreira Filho que há direitos fundamentais componentes 
de categoria superior e outros que lhes são inferiores. Aqueles são 
os direitos fundamentais materiais e, os últimos, formais.

Direitos fundamentais materiais são aqueles reconhecidos por 
toda a parte e a todo o tempo. A privação desses direitos é grave 
ofensa à dignidade da pessoa humana.

Passamos ao largo da discussão sobre a vinculação de tais 
direitos ao jusnaturalismo.

Embora, por formação doutrinária, adotemos o direito natural, 
não achamos oportuno encetar uma discussão com os seguidores 
de Vanossi, Loewenstein e outros que se situam em campo oposto. 
Cumpre-nos frisar, apenas, que o homem é portador de direitos 
que, por decorrerem da sua própria natureza e condição, escapam 
ao poder estatal, ou melhor, limitam-no.

Não nos esqueçamos de que a primeira concepção jusnatura-
lista do direito, que obteve consagração jurídica fundamental, foi 
na Declamação dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ao 
considerar o homem, por sua própria natureza, titular de uma série 
de direitos inalienáveis que, por serem anteriores à sociedade civil, 
impõem-se tanto aos outros cidadãos como à sociedade mesma. 
Assim, ensinam Ruben Hernandez e Gerard Trejos (in “La tutela de 
los derechos humanos”, Ediciones Juriscentro, Costa Rice, 1977, 
p. 13): “Quando os direitos humanos passam do estágio do direito 
natural ao ordenamento positivo de uma determinada comunidade, 
transformam-se em liberdades públicas”.

Os dois autores fazem subtil distinção entre direitos humanos 
e liberdades públicas. Aqueles, quando saem da esfera jusnatu-
ralista e adentram o sistema legal de um país, convertem-se em 
liberdades públicas.

Neste trecho, lembramos que, ao fim da Guerra 1939-1945, 
assistimos ao ressurgimento do jusnaturalismo, inicialmente, na 
Alemanha e, depois, noutros países, como reação contra as dou-
trinas que identificavam o direito com o próprio Estado, ou melhor, 
que colocavam inteiramente o direito a serviço do poder estatal.

Informa Bruno Aguilera Barchet (“Introdución jurídica a la 
historia del derecho”, Cuadernos Civitas, Madrid, 1996, p. 115) 
que já em 1945, logo após a derrocada nazista, o presidente do 
Tribunal Federal alemão — Hermann Weinkauff — fundamentava 
suas decisões em razões éticas fiéis à tradição cristã e adoção 
das posições de Heinrich Rommen (1897-1967), cuja obra mais 
conhecida tinha o expressivo título de “Retorno eterno do direito 
natural” (1. ed., de 1936).

No passado de vários povos, o direito natural sempre ganha 
maior vigor quando é preciso reafirmar a intocabilidade de certos 
direitos fundamentais para conter excessos do poder estatal.

A Emenda Constitucional n. 45/2004, acrescentou o § 3o ao 
art. 5o, da Constituição Federal, assentando a regra de que “os 
tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais”.

4.1.6) Doutrina pátria e os direitos fundamentais: O Ministro 
Carlos Velloso, conclui seu pequeno, mas, interessante estudo 
sobre a matéria aqui debatida, defendendo a tese de ser intangíveis, 
apenas, os direitos fundamentais quando vinculados ou em conexão 
com os princípios fundamentais a que fazem remissão os arts. 1o, 
2o, 3o e 4o da nossa Lei Maior.

Dessarte, a tutela especial e extraordinária, dada às garantias 
individuais pelo § 4o, do art. 60, deixa à margem direitos que, a 
rigor, não se classificam como liberdades públicas ou fundamentais.

Ives Gandra Martins (“Comentários à Constituição do Brasil”, 
Ed. Saraiva, 1995, 4o vol. tomo I, p. 371 e segs.) diz que os direitos 
e garantias individuais conformam uma norma pétrea e não são 
eles “apenas os que estão no art. 5o, mas, como determina o § 
2o, do mesmo artigo, incluem outros que se espalham pelo Texto 
Constitucional e outros que decorrem de implicitude inequívoca”.

De toda a interpretação que faz do § 4o, do art. 60, da Consti-
tuição, infere-se que, para esse douto constitucionalista, os direitos 
e garantias individuais derivam da própria existência humana e se 
colocam acima de toda e qualquer norma, sendo-lhes inerente o 
poder de restringir outros direitos inscritos no Texto Maior.

Pinto Ferreira (“Constituição Brasileira”, Ed. Saraiva, III vol., 
1992, p. 208) reconhece que núcleos imodificáveis na Constituição 
e elencados no § 4o, do seu art. 60, mas, a propósito do assunto 
sub examen, ele se posiciona com firmeza na p. 59, do I volume 
daquela obra: “A ordem constitucional brasileira assegura a invio-
labilidade de cinco direitos fundamentais: a) o direito à vida; b) 
direito à liberdade; c) direito à igualdade; d) direito à segurança; e) 
direito à propriedade”.

José Cretella Jr. (“Comentários à Constituição/88”, Forense 
Universitária, 1. ed., 1991, I vol., p. 127 e segs.) diz, acertadamente, 
que a expressão “princípios fundamentais” na cabeça do Título I, da 
Constituição, é redundante, eis que princípios são proposições que 
se colocam na base dos sistemas, informando-os, sustentando-os, 
servindo-os de ossatura.

Assim, são imodificáveis os direitos e garantias fundamentais 
que estiverem em íntima correlação com aqueles princípios.

Neste particular, o pensamento do Ministro Carlos Velloso 
guarda afinidade com o do preclaro professor Cretella.

Por derradeiro, temos Manoel Gonçalves Filho (“Direitos hu-
manos fundamentais”, Ed. Saraiva, 1995, p. 19 e segs.) dividindo 
os direitos fundamentais em liberdades ou direitos do homem e 
direitos do cidadão.
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São as liberdades “poderes de agir, ou não agir, independen-
temente da ingerência do Estado. Constituem o que Constant iria 
denominar de liberdade dos modernos, numa fórmula que se 
tornou famosa”.

Entre essas liberdades, esse renomado constitucionalista inclui 
a liberdade em geral (arts. 1o, 2o e 4o), a segurança (art. 2o), a 
liberdade de locomoção (art. 7o), a liberdade de opinião (art. 10), a 
liberdade de expressão (art. 11) e a propriedade (liberdade de usar 
e dispor dos bens — arts. 2o e 17).

Direitos do cidadão são poderes. São a expressão moderna da 
liberdade dos antigos. Constituem meios de participação no exercí-
cio do Poder Político. Nosso pronunciamento, sobre a controvertida 
questão da natureza dos direitos fundamentais e da limitação do 
poder constituinte derivado de reformar o Texto Constitucional, tem 
como ponto de partida o inciso IV, do § 4o do seu art. 60.

Em consonância com esse dispositivo, é defeso ao Congresso 
Nacional deliberar sobre proposta de emenda tendente a abolir 
“os direitos e garantias individuais”. A primeira observação que 
fazemos é que a emenda poderá ser apreciada se pretender, apenas, 
modificar aqueles direitos e garantias, eis que a vedação abrange, 
tão somente, qualquer tentativa de eliminação.

A segunda observação é a de que deixam de ser intangíveis, 
ou cláusulas pétreas, os direitos sociais que não forem úteis ao 
resguardo dos sobreditos direitos e garantias individuais.

Feitas tais observações ficamos a meio caminho da resposta 
à indagação, inicialmente colocada, sobre a identificação dos 
direitos e garantias individuais aos quais a Constituição dispensou 
tutela especial.

Dentre os direitos sociais, parece-nos não confutável que 
podem ser eliminados do Texto Constitucional aqueles que não 
interessem ao direito à vida, como, por exemplo, o inciso V (piso 
salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho); 
o X (proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua 
retenção dolosa) e outros.

Quanto aos arts. 8o (liberdade de associação sindical) e 9o (di-
reito de greve) não podem ser abolidos, mas apenas modificados, 
sobretudo o primeiro que encerra uma contradição. Ao mesmo 
passo que assegura a liberdade sindical, mutila-a, impondo-lhe o 
sindicato único.

Ambos os dispositivos se articulam com o direito à vida (defesa 
dos salários e condições humanas do trabalho) e com a liberdade 
de associação. De conseguinte, não podem ser eliminados do texto 
da Constituição, mas, a nosso ver, são passíveis de modificação 
para melhor.

Os outros direitos sociais — reunidos sobretudo no art. 7o — 
por terem por objeto prestações positivas do Estado e fundadas 
na solidariedade social, objetivam de imediato “a correção das 
injustiças sociais, consubstanciadas nas desigualdades de fato 
e como finalidade última a garantia da possibilidade de ser livre” 
(João Caupers, “Os Direitos Fundamentais dos Trabalhadores e a 
Constituição”, Almedina Coimbra, 1985, p. 30).

A natureza e o objeto desses direitos entremostram a influência 
a que estão expostos no seio da sociedade e, por isso mesmo, 
sujeitos a constantes modificações, circunstância que os afasta, 
em definitivo, do rol dos direitos fundamentais ou das cláusulas 
pétreas que não podem ser eliminados do corpo da Constituição.

No tocante aos arts. 114 e 115 da Lei Fundamental, concer-
nentes à organização e à competência da Justiça do Trabalho, 
não hesitamos em dizer que podem ser modificados por emenda 
constitucional, desde que se observe o princípio fundamental da 
tripartição dos poderes.

5) Direito do Trabalho e a Revolução Industrial. Cronograma 
de atualização da legislação trabalhista: Uma incursão pela 
História põe de manifesto que, mesmo nos tempos mais recuados, 
sempre houve disposições disciplinadoras do trabalho. A verdade, 
porém, é que então não existiu, a rigor, um embrião do que hoje 
entendemos por Direito do Trabalho. As condições de vida e os 

padrões de cultura da época não ensejavam o florescimento de tais 
normas jurídicas. As mudanças trazidas pela Revolução Industrial 
no meio social fizeram com que, a partir do século XVIII, o trabalho 
assalariado se tornasse o objeto de disposições legais que cresce-
ram em número e importância no século XIX e chegaram ao século 
passado como uma das questões mais relevantes colocadas diante 
dos estadistas e dos homens públicos em geral. É difícil medir-se 
a contribuição de Marx, de Bismarck, de Leão XIII e de outras 
fulgurantes figuras da Humanidade para o nascimento do Direito 
do Trabalho como um instrumento de proteção do homem que vive 
do trabalho assalariado. Ninguém, contudo, nega a esses homens o 
papel que desempenharam no processo evolutivo do novo Direito. 
Em relação ao Brasil, nossos autores adotam critérios diferentes 
para estabelecer as diversas fases históricas do Direito do Trabalho. 
Em obra como a nossa não há lugar, nem espaço, para um estudo 
mais dilatado desse ponto.

Por agora, desejamos fixar dois marcos: a primeira Constituição 
republicana de 1891 e a Revolução de 1930.

Até a primeira Carta Constitucional da República, tivéramos o 
Direito português regulando as formas mais incipientes da orga-
nização do trabalho e a escravatura — um dos pilares da nossa 
economia no século XIX— as quais não estimulavam o trabalho livre 
susceptível de disciplinamento pelo Estado. Desfrutando de relativa 
liberdade de associação, as concentrações operárias, criadas por 
um parque industrial ainda no nascedouro, provocaram greves 
nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e em algumas outras, 
nos primeiros anos do século XX. Ocorreu, então, o que já alguns 
observadores haviam registrado: no desenvolvimento cronológico 
do Direito do Trabalho têm prioridade as manifestações coletivas 
de trabalhadores.

Com a Revolução de 1930, as leis de proteção do trabalho 
se amiudaram. Muitas vieram antes que as classes interessadas 
reivindicassem as vantagens nelas inscritas. Desde então, nosso 
Direito do Trabalho não perdeu seu cunho paternalista. A par dis-
so, caracteriza-se como uma das formas de ingerência — e bem 
profunda — do Estado nas relações do trabalho. É esse Direito, 
por tal razão, inferior ao de outros países, que resultou sobretudo 
da pressão dos grupos operários exercida, não raro, com inusitada 
violência? É difícil aceitar-se a tese de que uma norma de amparo 
do trabalhador só é boa quando tem, como antecedentes, lutas 
sangrentas que deixam crianças na orfandade e lares destruídos.

No caso particular do Brasil, temos de reconhecer que o nosso 
legislador, ao antecipar-se a tais crises, se assemelha a um inteli-
gente engenheiro social que abre sulcos no terreno social para que 
o processo evolutivo das instituições tenha seguimento de modo 
mais suave, sem choques e sem sobressaltos. Sem embargo das 
transformações políticas por que passou o País nos dois grandes 
períodos (1500 a 1930 e de 1930 até hoje), a legislação do tra-
balho, num e noutro, não deixou de apresentar as características 
que apontamos.

Não resta dúvida de que esta Consolidação já produziu todos os 
bons resultados socioeconômicos que dela se esperavam, enquanto 
o Brasil dava seus primeiros passos no campo da industrialização. 
Nesse período, que já pertence ao passado, o casuísmo da legislação 
trabalhista bem espelhava uma economia débil sem a multiplicidade 
de interesses caracterizadora da economia dos países plenamente 
desenvolvidos. Todas as empresas brasileiras, nas décadas de 40 
e 50, se confundiam na pobreza de seus recursos financeiros e téc-
nicos. Compunham realidade de inegável simplicidade, facilmente 
regulável pelas normas consolidadas.

A partir de 1960 esse cenário passou por profunda transfor-
mação. Ao lado das pequenas empresas, começaram a surgir, 
em grande quantidade, as médias e as grandes empresas. O 
dimensionamento de seus problemas deixou de ser o mesmo e, 
por isso, as colisões de interesses se amiudaram. Num mesmo 
ramo econômico, empregados de pequenas empresas e de grandes 
conglomerados econômicos passam a ter interesses e aspirações 
distintos, cujas soluções, permitidas ou desejadas, têm de ser 
diferentes.
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A CLT, com suas normas rígidas e uniformes, não se adapta, 
em muitos pontos, às transformações ocorridas no meio social e 
econômico de um país que, a largos passos, deixa de ser subde-
senvolvido, para ser considerado, por muitos, potência emergente.

Diante disso, defendemos, nestes dias presentes e repetindo 
pensamentos nossos desde a Constituição, de 1988, a tese de 
que a atualização da CLT deve desenrolar-se em obediência à 
seguinte ordem cronológica:

I) elaboração de duas Emendas Constitucionais: uma dando 
outra redação ao art. 8o a fim de extinguir o unitarismo sindical, 
que é inconciliável com o princípio da liberdade de associação, tão 
caro, nos dias atuais, ao regime democrático. E outra Emenda para 
alterar o texto do art. 114 com o fito de eliminar, de vez, o poder 
normativo da Justiça do Trabalho do plano constitucional. Sensível 
a esse último problema, o legislador elaborou a Emenda Constitu-
cional n. 45, em 8.12.04, que, além de ampliar a competência da 
Justiça do Trabalho, deu nova redação ao § 2o desse art. 114, da 
Constituição. Foi aí fixado o entendimento de que, recusando-se 
qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é 
facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo 
de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao 
trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Quer dizer, 
o legislador estabeleceu que a Justiça do Trabalho, no julgamento 
desse conflito coletivo de interesses entre empregados e emprega-
dores, somente pode garantir-lhes as disposições mínimas legais 
de proteção ao trabalho já existentes, bem como as disposições 
que tenham sido ajustadas, anteriormente, por eles em Convenções 
ou Acordos Coletivos de Trabalho;

II) compatibilização dos pactos coletivos com o pluralismo 
sindical;

III) redução do casuísmo da Constituição (art. 7o) e da CLT, que 
conduzirá, consequentemente, à dilatação do campo reservado para 
a negociação coletiva;

IV) elaboração de uma lei complementar fixando os limites da 
legislação supletiva dos Estados, na forma do art. 22, parágrafo 
único, da CF/88.

5.1) Reflexões sobre a reforma da legislação trabalhista 
brasileira: Já há algum tempo, murmurava-se, nos círculos do 
poder e nos meios forenses, que urgia reformar a legislação tra-
balhista do Brasil, notadamente a que se reuniu na Consolidação 
das Leis do Trabalho.

Datando de mais de meio século, esse sistema legal foi ultrapas-
sado, em muitos pontos, pelo processo evolutivo socioeconômico 
do nosso País.

Ademais disso, regramento legal estruturado em regime de ar-
bítrio, marcado por forte intervencionismo nas relações de trabalho, 
deixava pouco espaço para que patrões e empregados negociassem 
livremente a solução de suas divergências.

Essa excessiva ingerência estatal nas relações foi um bem ou 
um mal? Durante algum tempo, fez mais bem que mal ao país; de 
cinco anos a esta parte, mais mal que bem. Essa indagação pede 
alguns esclarecimentos.

Na maioria dos países, a legislação tutelar do trabalho sempre 
vem depois que se manifesta a necessidade de terem proteção 
jurídica determinados fatos sociais, mas, até que o Poder Público 
se resolva a amparar o assalariado contra abusos do empresariado, 
verificam-se choques, não raro sangrentos, entre os grupos em 
conflito.

Na década de 1930, quando se concebeu o Estado Novo por 
inspiração de Getúlio Vargas, editou-se copiosa legislação prote-
tora do trabalho antecipando-se, de muito, na escala do tempo, às 
exigências coletivas.

Então, nossos homens públicos não se deixaram influenciar pelo 
magistério de Savigny, defensor do historicismo (“De la vocación 
de nuestro siglo para la legislación y la ciencia del derecho”, He-
liasta, 1977, p. 48: “A síntese desta opinião (sobre a evolução das 

instituições jurídicas) é que todo direito tem sua origem naqueles 
usos e costumes, aos quais por assentimento universal se costuma 
dar, ainda que não com grande exatidão, o nome de Direito Con-
suetudinário; isto é, que o direito se cria pelos costumes e crenças 
populares e logo pela jurisprudência; sempre, portanto, em virtude 
de uma força interior e tacitamente ativa, jamais em virtude do 
arbítrio de nenhum legislador”.

Positiva-se, assim, o direito depois de longa experiência social 
no emprego de certas fórmulas (usos e costumes) para compor 
interesses em conflito.

Se não nos falha a memória foi Orlando Gomes quem, pela 
vez primeira, advertiu que essa legislação tivera o condão de abrir 
sulcos para o pacífico processo evolutivo da normação legal tendo 
como objeto o trabalho subordinado e remunerado.

De fato, muitas conquistas dos trabalhadores patrícios que, 
alhures, se obtiveram com muita luta, aqui o Estado lhas concedeu 
de mão beijada, sem que, sequer, tivessem feito reivindicação 
nesse sentido.

Enquanto o Brasil contava com população com características 
próprias e sua economia, sobre ser predominantemente agrária, era 
invulnerável à concorrência estrangeira, sua legislação trabalhista 
minuciosa e intervencionista apresentou resultados positivos por-
que evitou grandes convulsões sociais.

Agora, nos dias que correm, o que era um falar baixinho tornou-
se um clamor trovejante. Aos gritos, todos — inclusive o grupo 
mais reacionário do nosso sindicalismo — clamam, também, por 
profunda reformulação do Direito do Trabalho patrício.

5.1.1) O modelo norte-americano: Alguns estudiosos sus-
tentam seus olhares sobre o modelo norte-americano, chegando 
a dizer que ele seria ideal para nosso país. Todavia, essa assertiva 
merece exame profundo. Senão, vejamos.

Sob o prisma geográfico, marcado pela diversidade, a com-
paração de ordenamentos jurídicos dos países não é fato novo na 
ciência do direito.

Conta René David (in Les grands systémes de droit contem-
porain, Dalloz, 4a ed., 1971, p. 3 e segs.): “a) o estudo de 158 
Constituições vigorantes nas cidades gregas serviram de base ao 
Tratado que Aristóteles escreveu sobre Política; b) Solon agiu de 
maneira idêntica ao estabelecer as leis de Atenas; c) os decênviros, 
segundo a lenda, escreveram a Lei de XII Tábuas depois de pesquisa 
entre as cidades da Grande Grécia; d) na Idade Média, comparava-se 
o direito romano com o canônico; e e) no século XIV, na Inglaterra, 
houve a disputa entre os méritos comparados do direito canônico 
e common law”.

Já sublinhamos, de início, que o direito comparado, como 
técnica de aperfeiçoamento de um sistema legal, não é fato novo no 
mundo jurídico. Todavia, convém ressaltar que, no emprego dessa 
técnica, não há lugar para passividade no transplante de instituto 
jurídico de um para outro país. É mister verificar, previamente, se 
ele se adapta ao meio social e político em que será introduzido e se 
é compatível com o passado e com as tradições do estado receptor.

A estrutura da legislação trabalhista norte-americana é fruto da 
confluência de circunstâncias e fatos que nosso país desconhece. 
Para o jurista estadunidense o direito é visto, sobretudo, como um 
produto jurisprudencial, isto é, do contato quotidiano do judiciário 
com a realidade local, ao passo que o direito, no Brasil, é sobretudo 
escrito, legislado.

Outra característica distintiva dos dois ordenamentos jurídicos 
encontramos no plano constitucional. Embora os Poderes Legisla-
tivo e Executivo americanos tenham hoje atribuições mais amplas e 
numerosas que aquelas previstas no texto constitucional de 1787, 
é ainda considerável a competência dos Estados da federação 
americana. Tal quadro posto em confronto com os poderes da 
União e dos Estados-membros brasileiros, vê-se, de pronto, que a 
primeira detém imensos poderes que caracterizam a centralização 
política e legislativa desde a implantação da República em 1889.
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De outra parte, há que considerar os fatores demográfico e 
econômico como de importância essencial à efetividade do sistema 
legal americano.

Sem embargo das profundas diferenças entre os dois países, 
estamos em que o figurino trabalhista americano pode sugerir-
nos algumas poucas modificações nas regras disciplinadoras do 
trabalho assalariado patrício.

Parece-nos certo que os dados reunidos acima, em apertadís-
sima síntese, respaldados pela nossa experiência social e política, 
conduzem à conclusão de que o Brasil já reúne condições propícias 
à substituição do antidemocrático regime do sindicato único pelo 
sindicalismo plural.

Nossa população economicamente ativa já ultrapassa os 120 
milhões (IBGE, 2000), o que nos autoriza a crer que serve de sólido 
suporte ao pluralismo sindical.

Quanto ao regramento legal das relações individuais do trabalho, 
o nosso não pode nem deve ser tão enxuto quanto o do america-
no. Nosso Estatuto Obreiro há que ter maior dose de casuísmo a 
fim de prevenir os malefícios decorrentes da escassa população 
em algumas regiões do país e onde, por via de consequência, o 
sindicalismo ainda não se desenvolveu nem ganhou a pujança 
que tem nas regiões economicamente mais desenvolvidas. Para 
se atender essas diferenças regionais no Brasil, impõe-se que 
o legislador elabore a lei complementar de que fala o parágrafo 
único do art. 22 da Constituição Federal autorizando os Estados 
a legislar sobre questões específicas em matérias relacionadas ao 
direito do trabalho.

Finalmente, o modelo americano fez-nos pensar na conveniência 
de suprimir-se o poder normativo da Justiça do Trabalho, o que 
foi feito pelo legislador ao elaborar a Emenda Constitucional n. 45, 
em 8.12.04, que, além de ampliar a competência da Justiça do 
Trabalho, deu nova redação ao § 2o do art. 114, da Constituição. Foi 
aí fixado o entendimento de que, recusando-se qualquer das partes 
à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de 
comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, 
podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as 
disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como 
as convencionadas anteriormente. Quer dizer, o legislador esta-
beleceu que a Justiça do Trabalho, no julgamento desse conflito 
coletivo de interesses entre empregados e empregadores, somente 
pode garantir-lhes as disposições mínimas legais de proteção ao 
trabalho já existentes, bem como as disposições que tenham sido 
ajustadas, anteriormente, por eles em Convenções ou Acordos 
Coletivos de Trabalho.

Nossa economia expandiu-se enormemente nas últimas 
décadas, fazendo surgir micro, pequenas, médias e grandes 
empresas. É um contrassenso, nos dias que correm, admitir-se 
que um regramento coletivo (ou convenção coletiva de trabalho) 
estabeleça condições de trabalho uniformes para um conglomerado 
empresarial tão heterogêneo.

Esse distanciamento da realidade atual, é mais evidente — por 
exemplo — no caso de um regramento coletivo (convenção coletiva 
de trabalho ou sentença normativa) envolvendo mais de meio milhão 
de trabalhadores metalúrgicos de São Paulo, engajados desde uma 
oficina de fundo de quintal até nas grandes metalúrgicas.

É fora de dúvida que, ante essa realidade multiforme, ninguém 
melhor que os empregados e seu empregador para avaliarem as 
condições da empresa de conceder-lhe esta ou aquela regalia ou 
vantagem salarial.

5.2) Envelhecimento da lei trabalhista: Não poucos dizem 
que a CLT envelheceu e deve ser substituída por leis mais flexíveis 
e modernas.

A lei, a rigor, não fica velha. Acontece que é ela elaborada para 
disciplinar determinadas relações intersubjetivas na vida social. Se 
essas relações se modificam e geram situações que a legislação não 
previra, ocorre um descompasso entre a norma legal e a realidade. 
No caso, como óbvio, impõe-se a substituição do antigo regramento 

legal por um novo que reflita, objetivamente e com mais fidelidade, 
as mudanças operadas no meio social.

A nosso ver e sem receio de errar, entendemos que o Brasil 
da década de 1940 — caracterizado por uma economia predo-
minantemente agrária e protegida por intransponíveis barreiras 
alfandegárias — cedeu o lugar a um Brasil que se industrializou, 
com uma população que se avizinha rapidamente dos 215 milhões 
e com uma economia exposta à concorrência internacional (conf. 
IBGE, dados de 2019).

Em pouco mais de meio século de existência, o nosso Estatuto 
Obreiro passou por dezenas de reformas e isto sem falar no grande 
número de leis extravagantes tendo por objeto o trabalho assala-
riado. Proporcionalmente, passou por mudanças mais numerosas 
que o Código Civil de Napoleão. Informa Gérard Cornu (“Mélanges 
Savatier”, 1965, apud Jean Claud Bécane, “La loi”, Dalloz, 1994, 
p. 72) que de 1804 a 1937, o Código projetado por Portalis teve 
89 alterações.

Falar-se, outrossim, em legislação trabalhista flexível é men-
cionar fenômeno que a ciência jurídica desconhece. Flexível — na 
dicção do dicionarista — é o que se pode dobrar ou curvar, ver-
gável, flexo; arqueado com elegância, elástico, fácil de manejar, 
maleável, domável.

A lei ou a norma abstrata e geral que agasalha não é flexível, 
mas, ante a impossibilidade de prever todos os fatos concretos 
que pretende regular, suas lacunas são preenchidas por meio de 
processo de hermenêutica, que é de todos conhecido.

5.3) Globalização da economia: A globalização econômica é 
um fato que ninguém deve ignorar.

Pôs a nu a interdependência das nações e fez cair por terra a tola 
ambição da autossuficiência. Nesse novo quadro, a empresa não se 
furta à influência de fatores que podem: a) reduzir ou aumentar sua 
produção; b) baixar ou elevar o preço dos produtos; c) aumentar o 
contingente de empregados ou diminuí-lo.

É claro que há outros fatores com repercussão na estrutura e 
na dinâmica das empresas, mas preferimos mencionar, apenas, 
alguns deles, como o fizemos acima.

Se, nos dias que fluem, as empresas estão sujeitas a variáveis 
que resistem à previsão de seus administradores, como defender 
uma legislação trabalhista não só inadequada como, também, 
dotada de insuportável rigidez?

Essa defesa é feita tão somente por aqueles que sofrem da 
incapacidade de visualizar, corretamente, todo o contexto em que 
se insere a empresa. Há, também, aqueles que, sem saber como 
posicionar-se diante da nova realidade, se obstinam em defender 
teses simpáticas aos olhos dos desavisados mas que, em verdade, 
só trazem privações e provações aos trabalhadores.

5.4) Desemprego, jornada de trabalho e horas extras. Extin-
ção da “multa” do FGTS: As teses mais discutidas, no presente, 
referem-se à remuneração das horas extras e à redução da jornada 
semanal a 40 ou mesmo 35 horas. Acredita-se que, assim, terão 
as empresas de aumentar seu quadro de pessoal, o que acabará 
com o desemprego ou, pelo menos, provocará seu declínio a taxas 
aceitáveis.

Quem tem essa crença não se dá conta de que tal proposta 
elevará o custo da produção e colocará as empresas nacionais 
em posição de inferioridade diante de concorrentes estrangeiras. 
Estas, notadamente as da Inglaterra e Estados Unidos da América do 
Norte, não estão submetidas a uma legislação rígida. Dessarte, têm 
condições de, com a maior celeridade, fazer frente aos imprevisíveis 
problemas gerados pela competição no mercado internacional.

E, por oportuno, de salientar-se que, exatamente, nesses países 
o índice do desemprego é bem mais baixo do que o dos outros 
países, os quais, à semelhança do nosso, possuem legislação 
trabalhista casuística e propícia a intervenção estatal nas relações 
de trabalho.

De fato, a semana reduzida de trabalho não diminuiu a taxa de 
desemprego, como se observa no direito comparado. A França, com 



CLT-SAAD

— 29 —

 INTRODUÇÃO  Art. 1o

a sua semana de 35 horas, não obteve tal resultado; o desemprego 
nos Estados Unidos da América do Norte tem um dos mais baixos 
índices e lá a semana pode ser até de 48 horas.

Não vacilamos em dizer que muitos dos que pugnam por uma 
reforma trabalhista estão realmente dominados pela ideia de reforçar 
a tutela do trabalhador e, de outro, procuram não levantar inúteis 
obstáculos ao normal desenvolvimento da empresa.

Mas, pesa-nos dizer que muitas das propostas com aquele ob-
jetivo só contribuirão para encarecer o nosso produto no comércio 
exterior e, sem este, nunca poderemos atingir o patamar mais alto 
de crescimento da nossa economia.

Todos aqueles que se dispuserem a cuidar do tema, devem 
ter presente que nossas empresas estão, atualmente, abertas à 
concorrência estrangeira.

É certo que, à primeira vista, o inciso VI, do art. 7o da Consti-
tuição da República, veio abrandar o princípio da irredutibilidade 
salarial mediante o emprego do acordo ou convenção coletiva de 
trabalho.

Dizemos que aparentemente houve essa mitigação de tal 
princípio porque é fato notório que o sindicato profissional, como 
sujeito obrigatório daqueles institutos, nem sempre concorda com 
uma redução salarial e, por isso, induz seus filiados a resistir à 
pretensão da empresa.

Rápida incursão pelo direito comparado faz-nos ver como a 
nossa legislação trabalhista é mais abundante e mais generosa que 
a de muitos outros países.

Nos Estados Unidos da América do Norte, na Inglaterra e em 
algumas nações do norte europeu contam-se pelos dedos as leis 
dedicadas ao trabalho. Muitos aspectos deste são regulados dire-
tamente pelas partes interessadas, circunstância que lhes permite 
contornar, com facilidade qualquer crise que possa ameaçar a 
sobrevivência da empresa.

Nesses países, sabem os empregados que sua conduta compre-
ensiva e aberta ao diálogo com o patrão aumenta consideravelmente 
as probabilidades de conservar seu emprego e de evitar que a em-
presa cerre as portas. Contrariando os prognósticos dos seguidores 
de ideais estatizantes, nesses mesmos países têm os trabalhadores 
salário bem mais elevado do que o dos nossos patrícios. Como se 
vê, a regulamentação mínima do trabalho, em última análise, não 
prejudica o trabalhador.

No que tange à extinção da “multa” do FGTS, uma parte da 
mídia andou destacando que certas autoridades seriam favoráveis 
à extinção da indenização devida ao trabalhador quando despedido 
sem motivo justificado. Claro está que a imprensa interpretou 
inadequadamente o pensamento dessas autoridades.

Ora, tanto essas autoridades como nós entendemos que o 
legislador deve tratar, com isenção de ânimo, as aspirações do 
trabalhador e do empregador. O primeiro, além de salário justo, 
ambiciona permanecer na empresa por todo o tempo possível, 
pois, tal estabilidade no emprego lhe proporciona a segurança de 
que ficará em condições de prover sua subsistência e a de seus 
familiares. O empregador, por seu turno, espera que o legislador não 
lhe crie dificuldades desnecessárias no exercício de suas atividades 
e, assim, dar estabilidade a seu empreendimento.

Tínhamos, até o advento da Constituição de 1988, um escudo 
protetor do emprego, já então um tanto corroído pelo Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço; inobstante, essa proteção era maior 
do que nos dias atuais. O empregado tinha, aí, a ilusória faculdade 
de optar, ou não, pelo regime do FGTS. A velha estabilidade de-
cenal — de concepção getuliana — tivera seu flanco aberto pelo 
Fundo de Garantia.

Hoje, desde que o empregador pague ao empregado a indeniza-
ção (e não multa porque esta se prende a outro ato jurídico), pode 
dispensá-lo quando bem entender. É claro que isto dá origem, no 
ambiente de trabalho, a um clima de incerteza, quanto ao futuro, 
com repercussão psicológica das mais negativas.

Entre os dois extremos — estabilidade decenal e a liberdade sem 
limites que a lei defere ao empregador para despedir o empregado 

— colocamos a fórmula pregada pela Organização Internacional 
do Trabalho — OIT — na Convenção n.158: só se reveste de legi-
timidade a dispensa por motivo técnico, financeiro ou falta grave.

Estamos na crença de que essa é a ideia dessas autoridades 
públicas, e, por isso, só podemos cumprimentá-las. Em suma, o 
desejável, neste momento, é substituir a indenização compensatória, 
prevista no inciso I do art. 7o da Constituição Federal, pela solução 
que a OIT sugere na Convenção n. 158.

5.5) Estratégia da reforma da CLT: De tudo que dissemos até 
aqui, infere-se que nos colocamos entre aqueles que clamam por 
uma nova lei trabalhista compatível com a atual realidade do Brasil 
— potência emergente.

Divergindo dos que pensam em enxugar, de imediato, todas as 
disposições constitucionais e de leis ordinárias atinentes ao direito 
individual do trabalho, entendemos que a mudança deva começar 
pelo direito coletivo do trabalho.

O sindicato, a greve, os pactos coletivos e a solução extrajudicial 
dos conflitos coletivos do trabalho devem, portanto, ser reformu-
lados no que eles têm de essencial.

Com esse objetivo em mira, há que se eliminar do texto constitu-
cional o sindicato único e o poder normativo da Justiça do Trabalho.

Dessa maneira, fica aberto o caminho para a regulamentação, 
mediante lei ordinária: a) da criação dos sindicatos e suas finalida-
des; b) do processo de celebração dos pactos coletivos; c) do direito 
de greve, de molde a modernizar a Lei n. 7.783, de 28 de junho 
de 1989; d) do instituto da arbitragem mediante o aproveitamento 
da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996; e) das comissões de 
fábrica, conferindo-se-lhes certa autonomia no trato de questões 
de interesse coletivo.

Resumindo, e como nós já apontamos no item 5, anterior, a 
nosso ver, essa etapa inicial da reforma da legislação trabalhista 
deve desdobrar-se em dois tempos: 1o) alteração dos arts. 8o e 9o 
da Constituição Federal; 2o) elaboração de projeto de lei tendo 
por objeto todo o direito coletivo do trabalho.

À pergunta sobre o motivo por que sugerimos principiar a 
mudança das leis trabalhistas por aquelas que têm por objeto o 
direito coletivo do trabalho, respondemos: é fora de dúvida que, 
neste momento, a modernização do direito coletivo do trabalho é 
mais vantajosa, para os trabalhadores e para a sociedade como um 
todo, do que a reforma do direito individual do trabalho.

De outra parte, estamos persuadidos de que os trabalhadores 
e empregadores, depois de organizados segundo os princípios do 
pluralismo sindical, fiquem em condições de dar contribuição mais 
autêntica para o aperfeiçoamento e adequação do direito individual 
do trabalho aos novos tempos.

Composta a armadura sindical, serão boas as probabilidades 
de estabelecer-se o equilíbrio entre as forças sociais envolvidas 
no assunto.

Por mercê desse posicionamento diante da magna questão, 
acreditamos que a reforma do direito coletivo do trabalho deva 
atender aos seguintes pontos:

5.5.1) Da organização sindical: Elaboração de Emenda Consti-
tucional para suprimir, do art. 8o da Constituição Federal, os incisos 
II (que consagra o sindicato único); IV (trata das contribuições 
compulsórias e VI (assegura a obrigatoriedade da participação dos 
sindicatos nas negociações coletivas).

O unitarismo sindical é inconciliável com o regime democrático 
que tem, como um de seus postulados, a liberdade de associação. 
Inconsistente, a mais não valer, o argumento de que a uniformidade 
dos interesses dos trabalhadores induz e justifica o sindicato único.

É inegável a força de sedução desse argumento. Mas, a realidade 
revela — sem maior esforço do observador — que de uma empresa 
para outra são distintos os interesses de seus empregados. Por ser 
polimorfa essa realidade, ela rejeita soluções e fórmulas uniformes, 
o que importa reconhecer a impossibilidade de submetê-la a um 
mesmo conjunto normativo.
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É infenso à liberdade sindical a cobrança obrigatória de contri-
buições de trabalhadores e de empresários, o que justifica o expurgo 
do inciso IV do referido art. 8o.

Quanto ao inciso VI desse artigo, que assegura a participação 
obrigatória dos sindicatos nas negociações coletivas, parece-nos 
que se impõe sua eliminação do contexto constitucional porque, 
na vida real, há exceções a esse princípio. Por exemplo, inexistindo 
entidade sindical, é tradicionalmente aceito que os trabalhadores, 
por meio de comissão que livremente constituírem, possam enta-
bular negociação coletiva com seu empregador.

Não nos alinhamos ao lado daqueles que afirmam ser necessário 
dar-se aos trabalhadores da empresa o direito de aceitar, ou não, a 
mediação do sindicato na solução de uma controvérsia coletiva. A 
prática pode levar a perigoso desequilíbrio de forças no âmbito do 
trabalho. Em época recente, houve tal disputa na Itália, mas veio 
a prevalecer o entendimento de que não é obrigatória a presença 
do sindicato nas negociações coletivas, resguardadas as exceções 
previstas em lei.

Aprovada pelo Congresso Nacional a emenda supracitada, há 
que se cuidar de lei ordinária reestruturando nosso sindicalismo.

Com esse objetivo, é imprescindível que, dentre os arts. 511 a 
610, integrantes do Título V da CLT, alguns deles sejam eliminados 
e outros reformulados para atender ao seguinte:

a) o sindicato, livremente constituído, tem a representação 
restrita a seus associados. No caso, porém, de ser o mais repre-
sentativo numa ou em várias empresas, os pactos coletivos que 
celebrar favorecerão aos filiados e não filiados, sendo-lhe lícito 
exigir destes uma contribuição;

b) os atos constitutivos dos sindicatos serão inscritos no Regis-
tro das Pessoas Jurídicas. Seus estatutos regularão o processo elei-
toral, as penalidades aos que violarem suas disposições e o quorum 
de comparecimento nas assembleias ordinárias e extraordinárias;

c) a estabilidade provisória dos dirigentes sindicais e de seus 
suplentes é preservada, mas limitada ao número estabelecido no 
art. 522 da CLT.

Além desses aspectos da estrutura sindical, há outros que a 
futura lei irá, com certeza, considerar:

a) filiação ao sindicato apenas aos que pertençam à respectiva 
categoria econômica ou profissional; b) critério para identificação 
do sindicato mais representativo e, assim, ser sujeito de contratos 
coletivos; c) extinção da entidade e destino do seu patrimônio; d) 
casos de suspensão ou extinção da entidade por decisão judicial 
passada em julgado.

Todos os outros aspectos da vida sindical são reguláveis pelos 
estatutos sociais, como, por exemplo, composição da diretoria e du-
ração do seu mandato, quantum da contribuição dos associados etc.

Resumindo: todo o Título V da CLT (arts. 511 usque 610) terá 
de ser remodelado à luz da pluralidade sindical.

5.5.2) Do direito de greve: Elaboração de emenda dando ao 
art. 9o da Constituição Federal a seguinte redação: “É reconhecido 
o direito de greve, cujo exercício a lei regulará”.

É reprodução do texto adotado pela Constituição Federal de 
1946, uma das melhores, senão a melhor, de todas que o Brasil 
conheceu, no dizer de todos os cultores do direito.

Como é hoje apresentado o supracitado art. 9o, dá margem 
a variadas interpretações e algumas delas dão embasamento às 
greves selvagens.

Diz-se no preceito que compete aos trabalhadores decidir sobre 
a oportunidade de exercer o direito de greve e sobre os interesses 
que devam por meio dele defender.

A ambiguidade do texto permite a alguns o entendimento de que 
a Lei Fundamental garante aos trabalhadores o direito de deflagrar a 
greve quando e como bem entenderem. Se isto não bastasse, esse 
texto, também, faz acreditar que os trabalhadores, pela greve, estão 
autorizados a defender interesses políticos ou usá-la como arma 
para subverter a ordem.

Não se imagine que nossa proposta recusa, aos exercentes 
das atividades essenciais, o direito de greve. A norma, como a 
projetamos, é abrangente, não fazendo qualquer restrição ditada 
pela relevância, ou não, da atividade. Dessarte, onde a Constituição 
não distingue, é defeso ao legislador ordinário distinguir.

Confere, porém, ao legislador infraconstitucional o poder de 
estabelecer normas especiais para legitimar a cessação coletiva 
do trabalho nas atividades consideradas essenciais e enunciar os 
pressupostos da abusividade da greve.

Aprovado o novo texto do art. 9o da Constituição Federal, dá-se 
prosseguimento à revisão do nosso direito coletivo do trabalho com 
um projeto de lei alterando a Lei n. 7.783, de 28 de junho de 1989, 
nos seguintes pontos:

a) art. 1o: É assegurado o direito de greve, desde que tenha 
objetivos de índole profissional ou trabalhista.

Por outras palavras, a paralisação coletiva do trabalho, sem 
objetivos de interesse profissional, fica sem a tutela da lei e os 
trabalhadores expostos a sanções;

b) art. 4o: conservar o caput e o § 1o, dando-se ao § 2o a 
seguinte redação:

“Na falta ou na recusa da entidade sindical mais representativa, 
a assembleia geral dos trabalhadores da empresa deliberará para 
os fins previstos no caput, constituindo comissão de negociação 
com poderes de celebrar contrato coletivo trabalho e, para seu 
cumprimento, bem como de laudo arbitral, ajuizar ação coletiva.

A disposição ainda em vigor não previu a hipótese de a entidade 
sindical recusar-se a participar da negociação coletiva. Além disso, 
no texto proposto, é concedido à comissão de empregados, de 
modo claro e insofismável, o direito de celebrar contrato coletivo 
de trabalho e de ajuizar ação de cumprimento deste;

c) art. 5o: conservar alterando ligeiramente seu caput:
“A entidade sindical mais representativa ...”.
A alteração decorre de uma outra, citada há pouco, e consagra-

dora do pluralismo sindical;
d) art. 7o: dê-se novo texto ao seu caput e mantenha-se seu 

parágrafo único:
“Observadas as condições previstas nesta Lei, a participação 

em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações 
obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo contrato coletivo 
de trabalho ou laudo arbitral.”

Se a greve acarreta a suspensão do contrato de trabalho, traz 
como consequência a perda do salário dos dias em que os empre-
gados se abstiveram de trabalhar;

e) suprimir o art. 8o, como decorrência da extinção, mais adiante 
proposta, do poder normativo da Justiça do Trabalho;

f) redigir o art. 9o nos seguintes termos:
“Antes da paralisação coletiva do trabalho, o sindicato, ou 

a comissão de negociação, é obrigado a organizar e manter em 
atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar 
os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela 
deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem 
como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades 
da empresa quando da cessação do movimento.

§ 1o Cabe ao empregador informar ao sindicato, ou à Comissão 
de negociação, quais os serviços da empresa que não podem ser 
interrompidos.

§ 2o Pratica falta grave o trabalhador que, designado para prestar 
serviços durante a greve, recusar-se injustificadamente a fazê-lo.”

Em doutrina, pacificou-se o entendimento de ser legítima a 
greve utilizada como meio para induzir o empregador a atender às 
pretensões dos empregados. E assim será enquanto a lei se mostrar 
incapaz de indicar as soluções de todas as divergências que soem 
perturbar as relações entre o Capital e o Trabalho.

Todavia, esse instrumento de defesa do trabalhador não pode 
nem deve ser empregado com o intuito de causar danos irreparáveis 
à empresa, pois, a sobrevivência desta interessa não apenas aos 
seus empregados, mas, também, a toda a comunidade.
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Essa razão por que o empregado é punido severamente se de-
satender à designação para, no decorrer da greve, prestar serviços 
destinados a preservar setores essenciais da empresa.

A proposição define, com clareza, o momento em que se or-
ganizarão as equipes incumbidas dos serviços susocitados: antes 
da deflagração da greve;

g) art. 11: “Nos serviços ou atividades essenciais, o sindicato, ou 
a Comissão de negociação, é obrigado a garantir, durante a greve, 
a prestação de, pelo menos, um terço dos serviços indispensáveis 
ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.”

O texto original mencionava a prestação de serviços, no caso 
mencionado, como resultante de um acordo entre o sindicato (ou 
a Comissão ) e o empregador.

Ora, não se trata de matéria a ser negociada entre as partes, 
eis que está em jogo o bem-estar ou a segurança da coletividade. 
Trata-se, em verdade, de um dever dos responsáveis pela greve 
de garantir à população, na emergência, um mínimo de bem-estar 
ou de segurança.

É mantido o parágrafo único do dispositivo;
h) art. 14: suprimir o inciso II do parágrafo único.
Reza esse inciso que não é greve abusiva a que “seja motivada 

pela superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto que 
modifique substancialmente a relação de trabalho”.

Inspirou esse dispositivo a teoria da imprevisão ou a cláusula 
rebus sic stantibus. A hipótese dessa norma deve ser regulada pelas 
partes no contrato coletivo de trabalho;

i) Devem ser mantidos os arts. 2o, 3o, 6o, 10, 12, 13, 15, 16, 
17, 18 e 19, da Lei de Greve (Lei n. 7.783, de 28 de junho de 1989).

5.5.3) Dos pactos coletivos de trabalho: No que tange a estes 
pactos, impõe-se a adoção das seguintes medidas:

a) Dê-se aos arts. 611, 612 e 613 da CLT a seguinte redação:
“Contrato coletivo de trabalho é um acordo normativo cujas 

condições de trabalho são aplicáveis às relações individuais de 
trabalho no âmbito de uma ou mais empresas, conforme o caso.

§ 1o Celebram um contrato coletivo de trabalho o ou os sindica-
tos mais representativos dos trabalhadores e o ou os empregadores, 
por si ou por seu sindicato.

§ 2o Na falta de sindicato ou na recusa deste de coordenar 
as negociações coletivas, os trabalhadores elegerão, em cada 
empresa, uma comissão com poderes de celebrar o contrato 
coletivo de trabalho;

b) art. 612 – A negociação coletiva terá por base o que for 
deliberado na assembleia dos trabalhadores interessados.

Parágrafo único. O quorum de comparecimento e votação deve 
ser, no mínimo, de um terço dos associados do sindicato ou de 
trabalhadores sem assistência sindical;

c) art. 613 – O contrato coletivo de trabalho deve conter, além 
de outras de índole profissional, as seguintes cláusulas:

I – designação das partes contratantes;
II – prazo de vigência;
III – empresas abrangidas pelos respectivos dispositivos;
IV – condições ajustadas para reger as relações individuais de 

trabalho durante sua vigência;
V – constituição de comissão paritária para conciliar eventuais 

divergências entre os contratantes por motivos da aplicação de 
seus dispositivos;

VI – disposições sobre o processo de prorrogação e da revisão 
total ou parcial de seus dispositivos;

VII – direitos e deveres dos empregados e empresas;
VIII – penalidades para os contratantes que violarem seus 

dispositivos.
Parágrafo único. O contrato coletivo de trabalho será celebrado 

por escrito em tantas vias quantos forem os contratantes além de 
uma destinada a registro.”

Em virtude das modificações no direito coletivo do trabalho 
por nós sugeridas, os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho 

deverão ser substituídos pelo Contrato Coletivo de Trabalho, o qual 
manterá essa denominação embora, na prática, venha a ter alcance 
e dimensões diferentes. É esse o modelo usado pelos países em 
que existe a pluralidade sindical.

No texto proposto, definimos, com maior segurança, o papel 
da Comissão de Trabalhadores na substituição do sindicato quando 
se recusar a assumir seu papel na negociação coletiva ou quando 
ele não existir na localidade.

Não nos deixamos seduzir pela ideia de conferir-se a essa 
Comissão grau de autonomia a fim de credenciá-la, em qualquer 
hipótese, a tomar o lugar do sindicato. Acreditamos que tal pro-
posta abriria campo a inevitáveis fraudes em dano dos interesses 
legítimos dos empregados.

Os demais artigos da CLT atinentes à matéria (arts. 614 usque 
625) podem ser mantidos com a atual redação, tendo-se, porém, 
o cuidado de substituir Convenções ou Acordos Coletivos por 
Contratos Coletivos de Trabalho.

5.5.4) Do poder normativo da Justiça do Trabalho: Deve ser 
contido o poder normativo da Justiça do Trabalho. Aliás, a Emenda 
Constitucional n. 45/2004 já estabeleceu que, somente por comum 
acordo entre as partes, poderá haver o ajuizamento de um dissídio 
coletivo, como se infere da leitura da redação dada por ela ao 
art. 114, § 2o, da Constituição Federal: “Recusando-se qualquer 
das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às 
mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza 
econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, res-
peitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, 
bem como as convencionadas anteriormente”. Isto é, não poderá 
ela criar qualquer regra nova a ser imposta aos litigantes, além dos 
limites traçados por esse figurino constitucional.

Mercê do desenvolvimento econômico do País da década 70 a 
esta parte, o mundo empresarial ganhou complexidade e caracterís-
ticas organizacionais que impossibilitam a aplicação de sentenças 
normativas, com regramento uniforme para estabelecimentos que 
se distinguem, profundamente, entre si.

É utópico, nos dias atuais, pretender-se impor o mesmo dis-
ciplinamento a todas as empresas de uma categoria econômica 
na base territorial dos sindicatos que figuraram como partes no 
processo de dissídio coletivo de trabalho.

Diante dessa realidade multifacetada, o racional é a lei confiar 
aos próprios interessados a discussão e a solução de suas di-
vergências ou pretensões. Ninguém melhor do que eles conhece 
as reais possibilidades da empresa de satisfazer os pedidos dos 
empregados.

5.5.5) Da arbitragem: Primeiramente, sobre essa matéria, é 
conveniente que se leia a nota 29.1, do art. 643, deste livro.

Dito isso, e embora não vejamos qualquer incompatibilidade 
entre os cânones do direito processual do trabalho e o instituto da 
arbitragem regulado pela Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996, 
admitimos que se possa introduzir nesse diploma legal uma série 
de alterações para facilitar sua utilização nos dissídios, individuais 
ou coletivos, do trabalho.

Tal procedimento é para evitar o trabalho de adaptação, pela 
jurisprudência, daquele texto legal ao mundo do trabalho. Con-
sideramos razoável disposição legal que, na greve em atividade 
essencial, obrigue as partes a recorrer à arbitragem para pôr fim 
ao conflito coletivo.

In casu, o interesse do todo social deve sobrepor-se aos inte-
resses de um grupo.

Como decorrência desta proposta, devem ser modificados os 
arts. 678, 763, 766 e 876 (para incluir o laudo arbitral entre os 
títulos executivos judiciais) e suprimir os arts. 856 a 871 (sobre 
dissídios coletivos) da CLT.

O art. 872 deve ser alterado, apenas, para admitir a ação de 
cumprimento de um pacto coletivo de trabalho e de um laudo arbitral 
em conflito coletivo de trabalho. Escusado dizer que a legislação 
extravagante deve ser reformada nos pontos em que colidir com 
nossa proposta.
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5.6) Conclusão:
a) No âmbito do trabalho assalariado ainda há muito o que 

fazer no sentido de tornar o País apto a enfrentar, com êxito, a 
problemática gerada pela globalização da economia e pela crescente 
interdependência das nações.

É prudente, todavia, atentar-se para o fato de que o decantado 
“custo Brasil” não se exaure, completamente, no processo de mo-
dificações da legislação tutelar do trabalho. Muitas outras medidas, 
com esse objetivo, precisam ser adotadas fora da órbita trabalhista 
como, por exemplo, baixa dos juros, melhores transportes ter-
restres, modernização dos portos, redução de tributos, reformas 
tributária, administrativa e da previdência etc.

b) Lemos — não nos lembramos onde nem de que autor — 
que muitos defensores da reforma da legislação trabalhista ou são 
adeptos do neoliberalismo ou estão a serviço de interesses de 
grupos multinacionais.

Frisemos, desde logo, que a Consolidação das Leis do Traba-
lho, na década de 40 do século passado, refletia com fidelidade 
as realidades socioeconômicas da época. Era o Brasil um país 
predominantemente agrário e com uma indústria incipiente. Essa 
legislação dativa, antecipando-se mesmo às demandas sociais, não 
causou maiores danos à coletividade. Abriu sulcos — no dizer de 
Orlando Gomes — para a evolução harmoniosa, sem sobressaltos, 
da nossa questão social.

É equivocado afirmar-se que, decorridos quase 80 anos, a 
Consolidação das Leis do Trabalho envelheceu. Nossa realidade 
social e econômica passou por intenso processo de mudança, dando 
nascimento a relações intersubjetivas e a interesses desconhecidos 
ao tempo em que se elaborou a lei básica do trabalhismo tupiniquim. 
Nossa CLT — repetimos — não envelheceu, mas foi superada por 
nova fenomenologia social e econômica.

Equivoca-se também quem intenta ideologizar a matéria ou 
subordiná-la a ambições menores. A pretendida reforma não é para 
satisfazer os anseios dos que professam o neoliberalismo ou para 
gáudio dos que se esbaldam na defesa de aspirações antinacionais. 
O que se deseja, simplesmente, é colocar a legislação trabalhista 
em perfeita adequação à realidade que lhe cabe regular.

Falar-se em neoliberalismo como algo que cheira mal ou que 
deva ser desprezado pelos verdadeiros amantes da Justiça Social, é 
estar manifestamente dissociado da problemática dos nossos dias.

O liberalismo clássico ou o neoliberalismo perdem significado 
e importância diante da verdadeira imagem do Estado de Direito 
Moderno que se caracteriza por sua crescente e necessária pene-
tração no mundo das relações privadas, objetivando que a figura e 
natureza do Ser Humano sejam respeitadas.

Visão abrangente e universal dos Estados Democráticos, 
permite-nos constatar que eles, no presente, se diferenciam entre 
si pelo maior ou menor grau de intervenção nas relações que os 
homens travam no seio da sociedade.

Como remate a este tópico, assinalamos que incorrerá em grave 
erro quem acusar uma pessoa de “neoliberal” por desejar modificar 
a legislação trabalhista. Quem busca a modernização da legislação 
trabalhista deve estar com os olhos voltados para a realização da 
Justiça Social, fazendo, assim, a busca incessante de se construir 
uma sociedade livre, justa e solidária, como determina o art. 3º, 
I, da Constituição. Jamais essa pessoa poderá ser rotulada como 
sendo um “liberal reacionário”.

c) Por derradeiro, deve o leitor observar que, no estreito espaço 
desta nota, não nos seria possível enfocar a reforma do direito 
coletivo e do direito individual do trabalho com toda a riqueza de 
minúcias e esclarecimentos que o tema exige. Limitâmo-nos a traçar 
as grandes linhas do problema e, assim, oferecer ao leitor material 
para reflexão. Nada mais que isso.

5.7) Outra estratégia da reforma da CLT: Foram tantas alte-
rações introduzidas na CLT ao longo dessas décadas que, muitas 
vezes, existem inúmeras dificuldades para seu manuseio e estudo 
por operadores do direito, empresários e, inclusive, trabalhadores. 

Esse problema foi acentuado com a edição da Constituição/88, 
que provocou a não recepção de inúmeros dispositivos desse 
diploma legal.

Daí pensarmos que poderia ser realizada a reforma e moder-
nização da CLT em 4 (quatro) fases sucessivas, porém, rápidas 
para se atender às necessidades atuais dos trabalhadores e seus 
empregadores. Claro está que não se irá pretender suprimir direito 
algum dos trabalhadores em qualquer uma dessas fases, como, 
novamente, explicaremos a seguir.

Pensamos que a 1a fase deve consistir no expurgo da CLT 
das suas normas consideradas inconstitucionais ou, então, das 
normas que se tornaram anacrônicas em virtude do transcurso 
do tempo ou que se tornaram ineficazes, conforme entendimento 
maciço da doutrina e da jurisprudência. Trata-se, portanto, de uma 
limpeza necessária e urgente para facilitar a própria condução das 
reformas a serem adotadas nas fases subsequentes, repercutindo, 
assim, na interlocução entre todos os atores sociais envolvidos 
nessa empreitada.

São exemplos de artigos que merecem ser expurgados por 
anacronismo, inconstitucionalidade ou por terem se tornado inefi-
cazes, como se infere de sua leitura e consoante a fundamentação 
apresentada em algumas das notas que fizemos a eles em lugar 
próprio, para as quais remetemos os leitores: art. 12; art. 13; art. 
16; art. 17; art. 20. art. 32 e seu parágrafo único; art. 34; art. 40, 
II; art. 48 (isto porque já existe o art. 634, da CLT, que prevê a 
incumbência à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
— SRTE (antiga DRT) em aplicar as multas trabalhistas); art. 49 e 
todos seus incisos; art. 50; art. 51; art. 56; parágrafo único do art. 
75; art. 81, posto que esse dispositivo precisa ser alterado porque 
as parcelas integrantes do salário mínimo não correspondem às 
necessidades prescritas no inciso IV, do art. 7o, da CF; art. 83; art. 
84 e seu parágrafo único, posto que esse dispositivo perdeu sua 
eficácia em virtude do inciso IV, do art. 7o, da CF prever salário 
mínimo unificado em todo o território nacional; art. 86 e seus 
parágrafos; art. 117 em virtude de ter perdido sua eficácia com o 
contido no art. 9o e art. 444, da CLT, que cuidam desta matéria; art. 
118; art. 119, que precisa ter sua redação atualizada com o inciso 
XXIX, do art. 7o, da CF; art. 124; art. 151; art. 150 e seu § 6o e incisos; 
art. 301; art. 319; art. 325, “c” e seu § 1o e § 4o; art. 325, § 4o; art. 
327; art. 330; art. 331; art. 342; art. 345 e parágrafo único; art. 346; 
art. 348; art. 349; art. 351; art. 372 e seu parágrafo único; art. 373; 
art. 377; art. 381 e seus §§; art. 382; art. 383; art. 384; art. 385 e 
seu parágrafo único; art. 386; art. 388; art. 390-B; art. 391 e seu 
parágrafo único; art. 401, § 2o; art. 412; art. 415 e parágrafo único; 
art. 417 e seus incisos; art. 419 e seus §§; art. 420 e seu parágrafo 
único; art. 421; art. 422; art. 423; art. 438; art. 453 e § 1o e § 2o; 
art. 454 e parágrafo único; art. 462 e § 3o; art. 472 e § 3o, § 4o e 
5o; art. 476; art. 478 e seus §§; parágrafo único do art. 482; inciso 
I do art. 487; art. 492 e seu parágrafo único; art. 499 e seus §§; art. 
500; inciso I do art. 502; art. 503 e seu parágrafo único; art. 505; 
art. 506; art. 507; art. 512; art. 515; art. 516; art. 517; art. 518 e  
§ 1o; art. 519; art. 520; art. 521 e seu parágrafo único; art. 523; art. 
524; art. 525 e seu parágrafo único; art. 526 e seu § 2o; art. 527; 
art. 528; art. 529 e seu parágrafo único; art. 531 e seus §§; art. 532 
e seus §§; art. 534 § 2o.; art. 535, § 4o, art. 537 e seus §§; art. 530 
e seus §§; art. 541 e seu parágrafo único; art. 544; art. 546; art. 
547; art. 549, § 1o e § 5o; art. 551 § 1o e § 2o; art. 553, §§ 1o e 2o); 
art. 554; art. 555; art. 556; art. 557 e seus parágrafos; art. 558 e 
seus §§; art. 559; art. 560; art. 565; art. 566 e seu parágrafo único; 
art. 570 e seu parágrafo único; art. 571; art. 572 e seu parágrafo 
único; art. 574; art. 575 e seus §§; art. 576 e seus §§; art. 577; §§ 
1º e 3º do art. 592; art. 594; art. 606 e seus §§; art. 607; art. 618; 
art. 639; art. 642 e seu parágrafo único; arts. 734 a 735; arts. 736 
a 754 (que tratam do Ministério Público do Trabalho, atualmente 
disciplinado pela Lei Complementar n. 75, de 20.5.1993); § 2º do 
art. 880; parágrafo único do art. 913; art. 917 e seu parágrafo único; 
art. 918 e seu parágrafo único; art. 919; art. 920; art. 921; art. 922.

A 2a fase consistirá naquilo que podemos denominar de “fase 
de desburocratização”, onde serão afastadas normas que criam 
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óbices administrativos que impedem ou dificultam o diálogo entre 
trabalhadores e empregadores com suas entidades sindicais res-
pectiva, dando-lhes nova redação. Nesta fase, haverá a criação de 
normas infraconstitucionais que darão maior espaço às conversa-
ções coletivas entre empregados e empregadores, estimulando-se, 
assim, a implantação da corrente de que se deve “dar prevalência 
ao negociado sobre o legislado”. Não haverá a necessidade, neste 
momento, de alteração da Constituição. Exemplos de criação de 
normas dessa 2a fase: a) permitir que o trabalhador com mais de 
50 anos de idade goze férias em dois ou mais períodos mediante 
acordo individual ou coletivo de trabalho, afastando a rigidez da 
norma contida no art. 134, § 2o, da CLT; b) O mesmo se diga com 
relação ao menor de 18 anos. Poderá haver o ajuste com esse menor 
de gozo de férias em dois ou três períodos, desde que assistidos 
por seus pais e, na falta destes, por seus representantes legais, com 
a participação de suas entidades sindicais; c) o 13o salário poderá 
ser pago em 3 ou mais vezes, conforme negociação individual, com 
assistência da entidade sindical de classe; etc.

A 3a fase implicará na reforma da Constituição, como apontado 
no roteiro constante da nota 5.1 a este art. 1o, da CLT.

A 4a fase consistirá na elaboração da legislação infraconstitu-
cional necessária para dinamizar as alterações feitas nos arts. 7o, 
8o e 9o da Constituição, conforme a 3a fase.

Repita-se: com essa revisão e modernização da CLT não se 
irá suprimir direito algum dos trabalhadores. Tudo será feito com 
atenção às denominadas cláusulas pétreas constitucionais. Essas 
reformas não objetivam violentar a natureza do Ser Humano, 
mas, sim, respeitá-la dentro das exigências do mundo globalizado 
economicamente.

De fato, se, de um lado, os sindicatos não podem ser usurpados 
em sua principal função que é a de lutar por melhores condições de 
vida dos assalariados; de um outro, sobretudo em país continental 
como o nosso, que apresenta diversos graus de desenvolvimento 
socioeconômico em todo seu território, é impossível estabelecer-se 
uniforme regramento legal da questão trabalhista, como hoje ocorre. 
Essa realidade atual exige um direito coletivo do trabalho adaptável 
às peculiaridades de cada região do nosso País.

Daí propugnarmos, nesse roteiro da nota 5.1, deste art. 1o, por 
uma Reforma Trabalhista, que se inicie pelo Direito Coletivo do 
Trabalho, concomitantemente com a eliminação definitiva da com-
petência normativa da Justiça do Trabalho, sem falar da necessária 
elaboração de Lei Complementar que fixe os limites da legislação 
supletiva em matéria trabalhista pelos Estados, nos moldes do art. 
21, parágrafo único, da Constituição Federal (“Lei complementar 
poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas 
das matérias relacionadas neste artigo”). Não basta que a compe-
tência normativa da Justiça do Trabalho tenha sido amenizada com 
a nova redação dada ao art. 114, § 2o, da Constituição, pela Emenda 
Constitucional n. 45/04, que passou a exigir o “comum acordo” 
entre os litigantes para a instauração de um dissídio coletivo.

E mais. A desigualdade socioeconômica ainda resistente em 
diversas regiões do País, agravada com o baixo índice de sindi-
calização existente nas regiões norte e nordeste, poderá sugerir a 
inserção de norma nessa Lei Complementar de que permanecerá 
para tais regiões a legislação dativa da CLT durante um determi-
nado lapso de tempo. Sendo constatado pelo legislador que essa 
região já está desenvolvida dentro, inclusive, de um sólido espírito 
associativo sindical, que dá fortaleza ao sindicato de classe, deixará 
de existir essa legislação dativa, sendo substituída pelas condições 
de trabalho negociadas. Quer dizer, haverá nessa oportunidade 
prevalência do negociado sobre o legislado.

A par disso, deverá haver a compatibilização dos pactos coleti-
vos com o pluralismo sindical. E, por fim, a redução do casuísmo 
da CLT provocará, consequentemente, uma dilatação do campo 
reservado à negociação coletiva.

Além disso, e para se imprimir maior celeridade na realização 
das sobreditas reformas sindical e trabalhista, pode-se inserir 
na CLT, independentemente de reforma constitucional ou infra-
constitucional, um dispositivo com redação vazada nos seguintes 

termos: “As condições de trabalho ajustadas mediante convenção 
ou acordo coletivo prevalecem sobre o disposto em lei, desde que 
não contrariem a Constituição Federal e as normas de segurança, 
higiene e saúde do trabalho”. Esse pensamento foi acolhido pelo 
legislador ordinário ao fazer inserir o art. 611-A e o art. 611-B na 
CLT pela Lei n. 13.467/2017.

Assim, exceptuadas as disposições constitucionais e as da CLT, 
destinadas à preservação da saúde ocupacional, todas as outras 
normas legais (inclusive as extravagantes) voltadas para as condi-
ções de trabalho passarão a ser modificáveis por um pacto coletivo. 
Como consequência desse novo dispositivo, é conveniente que se 
dê nova redação ao art. 620, da CLT (“As condições estabelecidas 
em Convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão, sobre as 
estipuladas em Acordo”) nos seguintes termos: “Art. ... — O 
Acordo Coletivo poderá prever condições menos favoráveis do que 
as previstas em Convenção Coletiva.”

O legislador ordinário, sensível a esse nosso pensamento 
externado nos idos do ano de 1990 à frente,deu nova redação ao 
art. 620 por meio da Lei n. 13.467/2017, como se lê do seguinte: 
“Art. 620 – As condições estabelecidas em acordo coletivo de 
trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção 
coletiva de trabalho”.

5.8) Reforma Trabalhista feita pela Lei n. 13.467/2017 
e seus Aspectos Constitucionais. “Quadro Comparativo dos 
Dispositivos Legais Introduzidos, Revogados ou Alterados com 
os Novos Textos”: A Lei n. 13.467, de 13.7.2017 (DOU 14.7.17), 
alterou inúmeros dispositivos legais a fim de adequar a legislação 
às novas relações de trabalho que surgiram em nosso país. Com 
isso, ela objetivou o seguinte: a) aprimorar as relações do trabalho 
por meio da negociação coletiva entre empregados e empregadores; 
b) atualizar os mecanismos de combate à informalidade de mão 
de obra; c) regulamentar o art. 11, da Constituição, que assegura, 
nas empresas de mais de duzentos empregados, a eleição de um 
representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes 
o o entendimento direto com os empregadores; d) atualizar a Lei 
n. 6.019/1974, que trata do trabalho temporário, estabelecendo aí, 
também, normas relativas à denominada terceirização de atividades, 
lei essa que é regulamentada pelo Decreto n. 10.060, de 14.10.2019.

Claro está que essa “Reforma Trabalhista” não resolverá, como 
um passe de mágica, todos os problemas trabalhistas que os 
empregadores e empregados estão mergulhados neste momento. 
Demandará algum tempo para se sentir os efeitos dessa lei, espe-
cialmente quanto à diminuição da intensa litigiosidade ora existente, 
que sobrecarrega a Justiça do Trabalho e o próprio STF.

Da leitura dessa Lei n. 13.467/2017, que será analisada nos 
diversos tópicos deste livro, observa-se que ela fez alterações no 
Direito Individual e no Direito Coletivo de Trabalho, sem se falar que 
outras alterações também foram realizadas no Direito Processual 
do Trabalho e, inclusive, na lei previdenciária.

Ao final desta nota, iremos apresentar um “Quadro Comparativo 
dos Dispositivos Legais Revogados, Acrescentados ou Alterados 
pelos novos Textos da Lei n. 13.437/2017”, que facilitará o estudo 
e compreensão dessas profundas alterações introduzidas por ela 
novel lei no Direito do Trabalho, no Direito Processual do Trabalho 
e no Direito Previdenciário.

Antes, porém, houvemos por bem fazer algumas considerações 
introdutórias de natureza, inclusive, constitucional, para nortear o 
estudo sistemático dessas novas alterações do Direito do Trabalho, 
evidentemente sob a ótica da ciência jurídica.

Ora, a pesquisa científica não tem ideologia. Há-de se ter o 
devido cuidado para que a ciência jurídica não se misture com 
a ideologia. Se houver essa mistura, a ciência jurídica estará 
prejudicada. Pode-se afirmar, sem receio algum, que a ciência 
não se faz com a vaidade, mas, sim, com a verdade, assim con-
cebida como a adequação da mente à realidade fática, seguindo o 
pensamento aristotélico.

Com essas profundas alterações de nosso Direito do Trabalho 
introduzidas pela citada lei, é importante que se faça uma efetiva 



CLT-SAAD

— 34 —

Art. 1o  INTRODUÇÃO

análise jurídica, econômica e social da atual realidade fática. As-
sim se procedendo, haverá um forte estímulo no desenvolvimento 
desse ramo do direito. Objetiva-se, com isso, que as necessidades 
socioeconômicas dos empregados e empregadores sejam satis-
feitas conforme as finalidades para as quais o Direito do Trabalho 
foi criado, atendendo-se, por consequência, as exigências do bem 
comum e a realização da Justiça Social.

Bem examinando o disposto no art. 5o, da Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro-LINDB (“Art. 5o Na aplicação da lei, o 
juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do 
bem comum”) em cotejo com o art. 766, da CLT (“Art. 766 – Nos 
dissídios sobre estipulação de salários, serão estabelecidas condi-
ções que, assegurando justos salários aos trabalhadores, permitam 
também justa retribuição às empresas interessadas”), o Ministro 
Ives Gandra Martins Filho, quando Presidente do TST, indicou as 
finalidades existenciais do Direito do Trabalho, quais sejam: “pro-
mover a Justiça Social, ofertando proteção real ao trabalhador e 
harmonizando as relações de trabalho, de modo a garantir justos 
salários aos trabalhadores e justa retribuição às empresas...” (conf. 
fls. 7, “1o Caderno de Pesquisas Trabalhistas, do Instituto Brasileiro 
de Direito Público”, 2017, ed. Lex Magister).

Sublinhe-se que no direito contemporâneo a figura do Ser 
Humano se projeta sobre todas as coisas. Pouco a pouco, o Estado 
moderno reforça as defesas do essencial à dignidade da pessoa 
humana, não porque os princípios desta ou daquela ideologia lhe 
inspirem a ação, mas porque no mundo moderno surgiram forças 
assaz poderosas que precisam ser contidas para que o homem 
não seja o meio para isto ou aquilo. Aqui merecem ser recordadas 
as palavras de Inácio de Loyola: “Todas as coisas da terra foram 
criadas para o homem, a fim de ajudá-lo a atingir a finalidade para 
a qual foi criado” (s/ob “Exercices Spirituels”).

Seguindo essa mesma linha, o saudoso Professor Vicente 
Rao deixou assentado, com seu peculiar poder de síntese, que o 
direito “... é feito para o homem e não o homem para quaisquer 
construções abstratas do Direito”. “É a pessoa humana, segundo 
seu conceito social e cristão, a verdadeira razão de ser de toda 
dogmática e de todo o ordenamento jurídico: é a pessoa, assim 
conceituada, que se há de partir para se elaborar e justificar a norma 
e não da norma para se alcançar a pessoa em sua singularidade, 
ou em seu grupo, ou na comunhão nacional e internacional de 
que faz parte. Boa só é a norma que traduz uma aspiração ou 
uma necessidade reveladas, esta e aquela, pela consciência social 
e humana e não a que impõe a prática de doutrinas eivadas de 
mero logicismo”, pois ... “a obsessão por um cego normativismo 
sempre produziu a ditadura, que é a negação do Direito; o respeito 
pela pessoa humana, singular ou coletiva, jamais a gerou” (s/ob 
“O Direito e a Vida dos Direitos”, 1952).

Feitas essas considerações introdutórias, é recomendável 
que essa nova Lei n. 13.467/2017 seja examinada sob a ótica de 
certos dispositivos constitucionais para se buscar maior solidez 
ao raciocínio, o que dará maior segurança jurídica quando de 
sua aplicação às complexas relações que empregados e seus 
empregadores vivem.

Eis alguns dispositivos constitucionais que merecem ser utiliza-
dos quando do exame da multicitada lei que introduziu a “Reforma 
Trabalhista/2017”:

a) Aspectos Constitucionais da Reforma Trabalhista/2017. Do 
Princípio da Legalidade. Do Abuso de Direito: Esse princípio se 
aninha no art. 5o, II, da Constituição, que é de extremo significado 
na proteção do cidadão e da empresa privada contra desmandos 
do Poder Público.

É esse princípio a linha divisória entre o Estado de Direito e o 
Autoritarismo sem freio. Recorde-se que o princípio da legalidade 
tem o seguinte significado para o cidadão: “este é livre de pra-
ticar o ato desde que não seja proibido por lei”. Já para o Poder 
Público, o princípio da legalidade tem outro significado, qual 
seja “ele só pode praticar aquilo que estiver previsto em lei”.

Uma das características dessa Lei n. 13.467/17 que merece 
destaque é a seguinte: muitos de seus dispositivos foram redigidos, 

quase todos, sem a adoção da denominada “cláusula aberta” 
ou “cláusula geral”. Por meio dessa cláusula geral, existe uma 
criticável delegação de poderes do Poder Legislativo para o Poder 
Judiciário e Poder Executivo quando estes fazem a aplicação da nor-
ma legal. Houve a preocupação do legislador em muitos dispositivos 
dessa lei de que eles fossem redigidos sob o critério de “cláusula 
fechada”, que impede ou, pelo menos, inibe, que os outros Po-
deres da República façam sua aplicação de forma absolutamente 
ampliativa e de forma distorcida da própria realidade fática.

Quer dizer, essa nova lei procurou sinalizar aos outros Poderes 
que se impõe o respeito ao princípio da reserva legal.

Ao analisar os graves paradoxos em que a sociedade pós-mo-
derna está lançada ao não cultuar o princípio da reserva legal, diz, 
com absoluta precisão, Humberto Teodoro Jr. o seguinte, verbis:

“O Século XX, ao lado de ter proporcionado um ritmo de 
evolução tecnológica à convivência humana sem precedentes, 
promoveu também uma indiscutível subversão cultural, destruindo 
e abalando valores que até então sustentaram, ética e juridicamente, 
a civilização cristã ocidental”.

“Desnorteado, o pensador e sobretudo o jurista do Século 
XXI, diante da “herança” legada pelo século anterior, não encontra 
valores consagrados e definidos para ditar os rumos da ordem 
jurídica contemporânea, nem critérios válidos e permanentes para 
imprimir-lhe eficácia e coerência. Daí a figura de uma colcha de 
retalhos em que se vai transformando o direito positivo, diante da 
incoerência e do verdadeiro caos em meio ao qual se realizam as 
reformas legislativas”.

E continua esse renomado jurista:
“Dir-se-á: existe a lei como garantia máxima de liberdade 

e independência do indivíduo frente à sociedade e ao Estado 
que a representa, porque de seu império nem este escapa. 
Continua a ressoar magnificamente a máxima fundamental do 
Estado de Direito: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (C.F, art. 5o, II). No 
entanto, o que menos se vê no pensamento jurídico dito pós-mo-
derno é a preocupação com a garantia fundamental da legalidade. 
Advoga-se ostensivamente a supremacia de valores abstratos, 
por engenhosas e enigmáticas fórmulas puramente verbais, que 
simplesmente anulam a importância do direito legislado e fazem 
prevalecer tendenciosas posições ideológicas, sem preceitos 
claros e precisos que as demonstrem genericamente e, por isso 
mesmo, permitem ditar por mera conveniência do intérprete e 
simples prepotência do aplicador o sentido que bem lhes aprouver 
nas circunstâncias do caso concreto”.

“Direito não é mais sinônimo de lei, e norma ou preceito não 
mais se distinguem dos princípios. Assim, em nome de pretensos 
princípios, que muitas vezes não se sabe se existem realmente nem 
de onde foram extraídos, se cria todo um clima de permissividade 
para o operador do direito. Totalmente descompromissado com a 
lei ditada pelo poder legiferante instituído, o aplicador do direito 
procura a regra a aplicar no caso concreto onde bem lhe convier, 
ou onde bem entender, pois fora do preceito explícito da lei sempre 
haverá algum raciocínio, algum argumento, alguma justificação para 
explicar qualquer tipo de decisão, até mesmo aquele aberrante com 
as tradições histórico-culturais de um povo, as quais, aliás, pouco 
ou nada valem para a mentalidade emergente do século XX, em 
segmento quantitativamente expressivo”.

“O próprio legislador, em quem os indivíduos pensavam poder 
confiar para, na votação livre e democrática das leis, estabelecer os 
limites do autoritarismo do poder governante, abdica simplesmente 
da competência de traçar, com precisão e segurança, os preceitos 
que deveriam presidir o comportamento individual no seio da 
coletividade. Preferem, por comodidade, por menor esforço ou 
por submissão a ideias de momento e de puro efeito demagógico, 
legislar por fórmulas excessivamente genéricas (cláusulas 
gerais, normas abertas e quejandas). Aproximando-se de meras 
declarações de valores (indefinidos e indefiníveis), essa conduta 
inaceitável e por isso mesmo injustificável do legislador contempo-
râneo deixa o indivíduo (cuja dignidade diz estar tutelando) entregue 
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à sanha e aos azares de quem detém o poder de julgar a conduta 
individual e social”.

“Não se pretende negar o valor dos princípios éticos que podem 
e devem atuar na formulação das regras legais e em sua interpreta-
ção, por parte dos juristas e magistrados. Tudo isso, porém, deve 
ser feito de modo ponderado, deixando estipulado de maneira clara 
até onde, até que limites, um valor hermenêutico pode ser adotado 
na compreensão prática do preceito legal”.

“Legislar com excesso de cláusulas gerais e por meio de 
‘chavões’ que nada dizem (mas que tudo permitem seja dito 
em seu nome) representa uma verdadeira traição ao ideário do 
Estado Democrático de Direito. Se este se caracteriza pela defesa 
dos indivíduos e seus direitos por meio de uma necessária sepa-
ração entre funções atribuídas aos diversos órgãos encarregados 
do exercício dos poderes inerentes à soberania estatal, só se pode 
divisar governo autoritário e ditatorial quando um mesmo órgão 
acumula as funções de legislar e aplicar a lei por ele mesmo criada”.

“Seja o Executivo, seja o Judiciário, acumulando numa só 
mão o poder de legislar e aplicar a norma legal, o Estado foge 
do programa estatuído pela Democracia, que só se implanta com 
efetividade quando os poderes soberanos do Estado são desem-
penhados por órgãos independentes e harmônicos entre si, cada 
qual respeitando a função do outro e exigindo que na sua função 
não ocorra ingerência dos demais” (s/artigo Estudo em homenagem 
ao Ministro José Augusto Delgado, do STJ, “A onda reformista do 
direito positivo e suas implicações com o princípio da segurança 
jurídica”, publicado em 19.8.2006, na Revista de Doutrina do TRF 
da 4a. Região).

Essas palavras de advertência desse eminente Professor de 
escol acerca dos paradoxos dos tempos atuais merecem profunda 
reflexão. É imperiosa e inafastável a necessidade de se defender o 
respeito ao princípio da legalidade. De fato, por simples modismo e, 
às vezes, por comodismo, certos Operadores do Direito procuram 
desenvolver raciocínios vários com base em indefinidos e incertos 
princípios para tentar corrigir certas posições legislativas, violando, 
contudo, o princípio maior inscrito na Constituição, que trata de 
sujeitar tudo e todos aos ditames da lei, inclusive o próprio Poder 
Público, colocando em risco o regime democrático.

Na deturpação dessa técnica de ação na defesa de certos 
direitos com base em “princípios” indefinidos e incertos, há 
uma tendência de despojar o Poder Legislativo, em boa parte, 
de sua competência de elaborar as leis. Daí, ocorre a falta de 
previsibilidade do cidadão de como este ou aquele órgão público 
aplicador da norma agirá em face desta ou daquela situação fática.

É necessário coibir esse tipo de abuso, para se evitar que, de 
fato, o servidor público — do Executivo ou do Judiciário — torne-se 
um efetivo legislador. Nesse contexto de ter em mãos leis redi-
gidas com essas tais “cláusulas abertas ou cláusulas gerais”, o 
próprio juiz — ou o Ministério Público — se sente tentado a criar, 
muitas vezes, uma norma com esteio em “princípios” indefinidos 
e incertos para tentar alterar a legislação. E esse uso anômalo 
da competência legislativa pelo Executivo ou pelo Judiciário coloca 
em risco de morte o próprio regime democrático onde o princípio 
da separação dos poderes é seu vigamento central.

A segurança jurídica não pode conviver com problemas desse 
porte. É fundamental que, para se ter uma ordem jurídica mergu-
lhada no princípio da segurança jurídica, por primeiro, respeite-se 
a separação dos poderes entre o legislador, o administrador, o 
Ministério Público e o juiz, e que, por segundo, depois que a nor-
ma é criada pelo legislador, seja ela aplicada pelo administrador, 
ou pelo Ministério Público ou pelo juiz aos fatos supervenientes 
à sua edição.

Esta situação é defendida pela Suprema Corte dos Estados 
Unidos da América, quando não dá acolhida às “ex post facto laws”, 
permitindo, assim, que os indivíduos tenham um conhecimento 
prévio e estável das leis às quais devem se submeter e das penas 
às quais se expõem.

Ao se abeberar o Estado de Direito Democrático no princípio 
de segurança jurídica, exige ele que seus atos normativos sejam 
editados com precisão ou determinabilidade, devendo o Poder 
Executivo e o Poder Judiciário e o Ministério Público respeitar o 
comando previsto na lei. Corresponde, conforme José Joaquim 
Gomes CANOTILHO, que haja de um lado a exigência de “clareza 
das normas legais” e, de outro, reclama-se “densidade suficiente 
na regulamentação legal”, aplicando-se a norma prevista na lei 
(conf. s/ob “Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, 4a ed., 
Ed. Almedina, Coimbra, Portugal, p. 257), o que afasta a delegação 
ou usurpação de poderes legislativos pelos outros Poderes da 
República.

Para esse renomado constitucionalista reinol, o ato legislativo 
“que não contém uma disciplina suficientemente concreta (= densa, 
determinada) não oferece uma medida jurídica capaz de: (1) alicer-
çar posições juridicamente protegidas dos cidadãos; (2) constituir 
uma norma de actuação para a administração; (3) possibilitar, 
como norma de controle, a fiscalização da legalidade e a defesa 
dos direitos e interesses dos cidadãos” (ob. cit. p. 257).

É necessário coibir esse tipo de abuso cometido pelos outros 
poderes da República, para se evitar que, de fato, o administrador 
público, ou o Ministério Público ou o juiz se tornem legisladores.

Caso permaneça essa posição do Poder Executivo e do Poder 
Judiciário criarem obrigações para os cidadãos em geral e para as 
empresas sem que haja expressa previsão legal, toda a sociedade 
deverá se indagar: “Para que serve o princípio da reserva legal?”; 
“Devem ser fechadas as portas do Poder Legislativo?”

Em homenagem ao Regime Democrático de Direito e à própria 
Liberdade, deve-se apresentar esta sonora resposta com rapidez: 
“As atribuições constitucionais do Poder Legislativo devem ser 
preservadas e defendidas de forma intransigente por todos os 
segmentos da Sociedade, devendo-se respeitar, por exemplo, aquilo 
que for ajustado, livremente, pelos empregados e empregadores 
em Acordos Coletivos de Trabalho e em Convenções Coletivas de 
Trabalho na forma do art. 611-A e do art. 611-B, da CLT”.

Não era sem razão que o abade dominicano Henri Lacordaire 
afirmava: “Entre o forte e o débil, é a liberdade a que mata e a lei 
a que redime” (apud Cabanellas, “Tratado de Derecho Laboral”, 
tomo II, p. 134). A lei deve ser respeitada, de qualquer forma e 
sem que haja nesse esforço paixão alguma. Aliás, desse mesmo 
abade e político francês do meio do século XIX, outra frase deve 
ser destacada para bem esclarecer que o Direito deve ser aplicado 
com isenção de ânimo: “A liberdade somente é possível no país 
onde o direito paire acima das paixões”.

Todas as pessoas, sem exceção, devem estar atentas para que 
a sua paixão pelo Direito não fique acima deste, pois prejudicará 
a sua efetiva análise, colocando em risco outros valores de sus-
tentação do regime democrático, inclusive o da sua liberdade, que 
deve ser praticada nos exatos termos da própria lei.

Portanto, a redação adotada pela Lei n. 13.467/2017, ora 
examinada em sua estrutura, é salutar, pois o legislador teve a 
preocupação de redigir a maioria dos artigos com a adoção da 
técnica legislativa das “cláusulas fechadas” e não das “cláusulas 
gerais ou abertas”, precisamente para oferecer a empregados e 
empregadores plena segurança jurídica. Registre-se que alguns 
outros poucos artigos foram redigidos, ainda, mediante a técnica 
da “cláusula aberta”, delegando-se, assim, poderes legislativos aos 
outros poderes da República.

Caso o contrato individual do trabalho ou, então, o pacto coletivo 
de trabalho, celebrados conforme as autorizações previstas nessa 
lei, estiverem maculados por vícios, por evidência que eles serão 
considerados nulos. Um dos vícios que pode provocar o surgimento 
de um ato ilícito é a prática desses negócios jurídicos com abuso 
de direito, cuja noção está delineada no art. 187, do Código Civil 
(“Art. 187 – Também comete ato ilícito o titular de um direito que, 
ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”).
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Essa figura do “abuso de direito” não era prevista, expressamen-
te, no Código Civil de 1916. Ela foi fruto de construção doutrinária 
e pretoriana, sendo que o legislador a introduziu no art. 187 do 
atual Código Civil.

No vigente Código Civil, o legislador ao elaborar seu art. 187 
seguiu a concepção objetiva do abuso de direito, ao contrário 
do ato ilícito (art. 186, CC) em que sempre existe a perquirição 
da existência do dolo ou, então, da culpa, o que caracteriza a 
concepção subjetiva. Ou seja, haverá obrigação de reparar o dano 
independente de culpa daquele que incidiu no exercício abusivo de 
um seu direito, excedendo-se manifestamente dos limites impos-
tos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes.  

A introdução do abuso de direito no atual Código Civil é uma 
decorrência da evolução do direito contemporâneo que não mais 
aceita a preponderância dos direitos absolutos dentro da estrutura 
social. A maioria dos doutrinadores prega que todo direito é relativo, 
pelo que há possibilidade de ele tornar-se abusivo quando ultra-
passar o necessário equilíbrio que deve existir entre os interesses 
sociais em disputa.

A conceituação de abuso de direito como ato ilícito tem seu 
fundamento no princípio da proteção à dignidade humana harmo-
nizado com a concepção de que, em um regime democrático, não 
há-de se permitir que ninguém seja portador de direitos absolutos.

Maria Helena Diniz sustenta o seguinte ao comentar o art. 187 
ora em análise, verbis: “O uso de um direito, poder ou coisa, além do 
permitido ou extrapolando as limitações jurídicas, lesando alguém, 
traz como efeito o dever de indenizar. Realmente, sob a aparência 
de um ato legal ou lícito, esconde-se a ilicitude no resultado, por 
atentado ao princípio da boa-fé e aos bons costumes ou por desvio 
de finalidade socioeconômica para o qual o direito foi estabelecido” 
(s/ob “Novo Código Civil Comentado, 2a ed., 2004, p. 85, obra 
coletiva coordenada por Ricardo Fiúza).

O abuso de direito pode se manifestar sob várias formas. José 
Augusto Delgado e Luiz Manoel Gomes Jr. apontam as seguintes 
situações ao comentarem o art. 187, do Código Civil: 1) por abuso 
propriamente dito; 2) por uso do direito e modo não razoável e 
proporcional às necessidades dos efeitos buscados; 3) pela falta 
à confiança de outrem; 4) pelo exercício do direito contrário à 
finalidade social para a qual está dirigido; 5) pela sua utilização 
com excesso de seu fim econômico; 6) pelo seu exercício com 
extrapolação do princípio da boa-fé ou dos bons costumes (conf. s/
ob “Comentários ao Código Civil Brasileiro”, coordenação de Arruda 
Alvim e Thereza Alvim, vol. II, Editora Forense, p. 858).

O conceito de abuso de direito há de ser firmado com perfeita 
harmonia com os princípios da sociabilidade, da eticidade e da 
boa-fé objetiva. O abuso de direito não constitui propriamente dito 
um ato ilícito. O legislador considerou, apenas, como ato ilícito 
aquele que o agente, ao exercer um direito, excede manifestamente 
os limites impostos pelo fim econômico ou social, ou pela boa-fé 
ou pelos bons costumes.

O abuso de direito é considerado, portanto, um ato ilícito por 
equiparação legal e sua caracterização independe da perquirição 
de culpa de quem o praticou. Basta haver a demonstração objetiva 
do exercício irregular e excessivo de um direito.

Por exemplo, exerce irregular e excessivamente seu direito 
e obrigação de exercer suas funções sindicais aquele dirigente 
sindical que desrespeita as normas imperativas para a celebração 
de um acordo coletivo de trabalho ou de uma convenção coletiva 
de trabalho. Nessa mesma situação de abuso de direito, incidirá, 
também, a figura do empregador, caso cerre os olhos para o con-
teúdo cogente dessas normas.

Está absolutamente correto Sílvio de Salvo Venosa ao afirmar 
categoricamente o seguinte, verbis: “A colocação do novo diploma 
é correta e merece elogios. O fato de a matéria estar inserida no 
capítulo dos atos ilícitos em nada o prejudica. De fato, se o abuso 
de direito não constitui propriamente um ato ilícito e transcende 

os limites da responsabilidade civil, razão prática impõe que 
as consequências do abuso sejam as mesmas da reparação da 
responsabilidade civil. A boa-fé objetiva, como cláusula aberta, é 
um dos elementos a serem analisados na conceituação do abuso. 
Esse conceito de boa-fé se mostra presente em outras situações do 
novo Código, como um critério para a interpretação dos negócios 
jurídicos, bem como para a análise dos contratos. Juntamente 
com a boa-fé, avulta de importância o critério do julgador no caso 
concreto, pois, ao concluir pelo abuso de direito, verificará ele 
se, além de transgredir a boa-fé objetiva aceitável na hipótese, a 
conduta excedeu os limites estabelecidos para o fim econômico ou 
moral do direito que se discute, além dos bons costumes, também 
citados no texto legal” (s/ob Direito Civil, 3a ed., São Paulo, Editora 
Atlas, 2003, p. 609).

Repetimos, mais uma vez, que o abuso do direito se caracteriza 
independentemente da perquirição de culpa ou dolo por quem o 
pratica, causando lesão a direito alheio, e, com isso, faz menoscabo 
ao fim econômico ou moral do direito que se discute, além dos bons 
costumes e a própria boa-fé.

O abuso do direito é apurado em termos objetivos, e não 
subjetivos. Com essa conclusão, ficamos na companhia de Clóvis 
Beviláqua (s/ob “Código Civil Comentado”, Francisco, 1919); de 
Pedro Baptista Martins (s/ob “O Abuso de Direito e o ato ilícito, 
2a ed., Freitas Bastos, 1941, p. 10); Silvio Rodrigues (s/ob “Res-
ponsabilidade Civil”, 9a ed., 1985, vol. 4, p. 56/57); José Olympio 
Castro Filho (s/ob “Abuso do Direito Processual Civil”, 2a ed., Fo-
rense, 1960, p. 21); Alvino Lima (s/ob “Abuso de Direito”, s/artigo 
no “Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro” de Carvalho 
Santos, Rio de Janeiro, Borsói, vol. I); Carlos Alberto Bittar (s/
ob “Responsabilidade Civil nas atividades nucleares”, Revista dos 
Tribunais, 1985, p. 61).

Para o reconhecimento da ilicitude do ato do titular de direito 
que o exerce, ultrapassando os limites prescritos no art. 187, do 
Código Civil, devem também ser observadas quatro regras basilares 
inscritas no art. 421, e seu parágrafo único; no art. 421-A; no art. 
422 e no parágrafo único do art. 2.035, todos do Código Civil, 
verbis: “Art. 421 – A liberdade de contratar será exercida em razão 
e nos limites da função social do contrato”. “Parágrafo único. Nas 
relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da inter-
venção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”; “Art. 
421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e 
simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem 
o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos 
previstos em leis especiais, garantido também que: I – as partes 
negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a 
interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de 
revisão ou de resolução; II – a alocação de riscos definida pelas 
partes deve ser respeitada e observada; e III – a revisão contratual 
somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada”; “Art. 422 
– Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão 
do contrato, como em sua execução os princípios de probidade e 
boa-fé”; “Art. 2.035 – ... (“omissis”). Parágrafo único — Nenhuma 
convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, 
tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função 
social da propriedade e dos contratos”.Portanto, comete o abuso 
de direito aquele que exercer um direito seu e exceder manifesta-
mente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela 
boa-fé ou, então, pelos bons costumes. É certo, ainda, que, para 
sua caracterização, não há que se perquirir acerca da existência de 
culpa do agente, mas, sim basta haver a prova de que este causou 
um dano a outrem com esse seu comportamento abusivo quando 
do exercício de um seu direito.

Portanto, comete o abuso de direito aquele que exercer um 
direito seu e exceder manifestamente os limites impostos pelo 
seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou, então, pelos bons 
costumes. É certo, ainda, que, para sua caracterização, não há que 
se perquirir acerca da existência de culpa do agente, mas, sim basta 
haver a prova de que este causou um dano a outrem com esse seu 
comportamento abusivo quando do exercício de um seu direito.
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Merece ser sublinhado, também, que o princípio da boa-fé im-
pregna todo o ordenamento jurídico. No Direito do Trabalho tem ele 
um significado especial. Por diversas vezes já escrevemos não ser 
esse princípio exclusivo do Direito do Trabalho, mas é incontestável 
sua relevância nas relações do trabalho. Na execução do contrato 
de trabalho, as duas partes estão em permanente relacionamento 
por um tempo que, com frequência, é muito longo, o que torna 
indispensável a confiança que devem ter entre si. Essa a razão por 
que a boa-fé, no Direito do Trabalho, tem importância muito maior 
que em outros ramos do Direito.

A boa-fé de que tratamos aqui é aquela que corresponde a uma 
conduta orientada pelo firme propósito de cumprir honestamente as 
obrigações assumidas no contrato individual ou no pacto coletivo 
de trabalho.

O art. 113, do Código Civil de 2002, estabelece que “os negócios 
jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do 
lugar de sua celebração.” E seu § 1o estabelece: “§ 1o A interpre-
tação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: I – for 
confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração 
do negócio; II – corresponder aos usos, costumes e práticas do 
mercado relativas ao tipo de negócio; III – corresponder à boa-fé; 
IV – for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se iden-
tificável; e V – corresponder a qual seria a razoável negociação das 
partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições 
do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas 
as informações disponíveis no momento de sua celebração. § 2o 
As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de 
preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos 
diversas daquelas previstas em lei.” Essas normas não existiam, 
expressamente, no Código Civil de 1916. Nosso Código Civil, aga-
salhando expressamente essas normas, alinhou-se com a lei civil 
de outros países. Assim, observa-se na França, no art. 1.134 do seu 
Código Civil, que as convenções devem ser executadas de boa-fé.

Por sua vez, o Código Civil alemão consagra no art. 157 a regra 
de que “os contratos devem ser interpretados como exigem a bo-
a-fé e a intenção das partes determinadas segundo os usos”. Em 
outro artigo, ficou agasalhado o entendimento de que “o devedor é 
obrigado a efetuar sua prestação como exigem a boa-fé e a intenção 
das partes determinada segundo os usos” (art. 242). Já no art. 320, 
que trata da cláusula contratual resolutiva tácita, está assentado 
que “se, de um lado a prestação foi executada parcialmente, a 
contraprestação não pode ser recusada em sendo a recusa contrária 
à boa-fé, a qual deve ser apreciada segundo as circunstâncias, e, 
em particular, segundo a modicidade relativa da parte restante”.

O Código Civil da Itália estabelece nos arts. 1.366 e 1.375 que 
o contrato será interpretado e executado segundo a boa-fé. Essa 
mesma norma é repetida no seu art. 1.123, no sentido de que os 
contratos devem ser executados “di buona fede...”.

Em conclusão: surge o abuso de direito por parte de um 
empregado ou de um empregador quando eles descumprem as 
normas de ordem pública que disciplinam um contrato individual 
de trabalho ou um pacto coletivo de trabalho. Agindo dessa forma, 
pisoteiam o princípio da boa-fé e os bons costumes próprios de um 
“bonus pater falimiae” (bom pai de família ou homem cumpridor 
de seus deveres).

b) Aspectos Constitucionais da Reforma Trabalhista/2017. 
Do Princípio do Primado do Trabalho. Da Livre-Iniciativa. Da 
Liberdade de Trabalho: O desenvolvimento social e econômico 
de nosso País ganhou ritmo acelerado desde a década de 1990.

Desde então, engendraram-se novas relações intersubjetivas 
que escapam à previsão do atual ordenamento jurídico ou que 
exigem profundas alterações de numerosas normas legais. Infe-
lizmente, o Congresso Nacional não consegue desvencilhar-se da 
teia de multifários interesses de caráter regional — e não raro, 
paroquial — a fim de, com a celeridade que a magnitude do pro-
blema reclama, pôr o sistema legal vigorante no país em perfeita 
adequação aos novos tempos. Esse problema não é particular ao 
Brasil. Observa-se que ele ocorre em muitos outros países até 
mesmo altamente desenvolvidos.

O fato que repercutiu, profunda e extensamente, na esfera 
trabalhista foi a abertura do nosso mercado interno ao comércio 
internacional. O empresário brasileiro que, durante longos anos 
fora protegido por instransponível barreira erguida pelo imposto 
de importação, viu-se, abruptamente, exposto à concorrência in-
ternacional. A partir daí, o empresariado teve de fazer face à nova 
problemática econômica e financeira.

Passou a dedicar o melhor de sua atenção à qualidade do 
produto ou do serviço para não perder competitividade no novo 
cenário econômico e, assim, sobreviver.

Nosso legislador constituinte preparou as bases das mudanças 
que a globalização iria introduzir no ordenamento jurídico do País, 
fazendo inserir ao art. 1o da Constituição Federal, o inciso IV, verbis: 
“A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Es-
tado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – omissis; 
IV – os valores sociais do trabalho e a livre-iniciativa”.

O preceito põe de manifesto o equívoco que muitas pessoas 
incorrem ao defenderem que a Carta Magna proclamara o “primado 
do trabalho” no art. 193 e, por via de consequência, os interesses 
do trabalhador sempre se sobrepõem aos da própria empresa 
(“Art. 193 – A ordem social tem como base o primado do traba-
lho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais”). Naquele 
dispositivo da nossa Lex Fundamentalis se prioriza, efetivamente, o 
trabalho, mas, apenas, na ordem social e objetivando o bem-estar 
e a justiça sociais.

Esse princípio do “primado do trabalho” não pode ser aplicado 
de forma absoluta.

No contexto maior, isto é, na comunidade nacional em seus 
múltiplos aspectos — inclusive o social — há que se respeitar o 
princípio fundamental que manda pôr em equilíbrio o trabalho 
e a livre-iniciativa.

A tutela do trabalho subordinado não pode ser levada ao extremo 
de dificultar ou anular a livre-iniciativa do empresário, embora a 
recíproca também seja verdadeira.

Consoante o art. 170 da Constituição, a ordem econômica funda-
se na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa mediante 
a observância de vários princípios como os da propriedade privada 
e da sua função social da propriedade em cotejo com o princípio 
da livre concorrência (“Art. 170. A ordem econômica, fundada 
na valorização do trabalho humano e na livre-iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: I – soberania 
nacional; II – propriedade privada; III – função social da propriedade;  
IV – livre concorrência; V – defesa do consumidor; VI – defesa do 
meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado confor-
me o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus proces-
sos de elaboração e prestação; VII – redução das desigualdades 
regionais e sociais; VIII – busca do pleno emprego; IX – tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País”).

Em suma, na dicção do legislador constituinte, a valoriza-
ção do trabalho humano não há de acarretar a eliminação da 
livre-iniciativa. A economia de mercado submete as empresas à 
esgotante e permanente concorrência tanto no mercado interno 
como no externo.

Lembre-se que um dos direitos fundamentais do cidadão reside 
no inciso XIII, do art. 5o, que lhe assegura: “é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer”. Aqui está insculpida a liberda-
de de trabalho que um cidadão tem, liberdade essa que deve ser 
respeitada pelo Poder Público, especialmente quando ele atende 
as qualificações profissionais inscritas na lei.

De acordo com esse direito, nada e nem ninguém podem 
impedir o exercício de atividades lícitas inerentes à administra-
ção de uma empresa ou uma atividade profissional, seja como 
empregado ou não.
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O êxito do empreendimento depende da capacidade de seus 
administradores de produzir bens ou serviços de boa qualidade e 
competitivos a fim de que todos os segmentos da sociedade tenham 
acesso a eles. Na perseguição de tais objetivos, o empresário tem 
o direito, constitucionalmente respaldado (inciso IV do art. 1o da 
CF/88), de recorrer a todos os meios e processos permitidos em 
lei para impedir o soçobro de sua organização.

Vivemos uma época em que o homem se sente aturdido com a 
rapidez das modificações que se operam no meio social.

A ciência e a tecnologia, em pouco menos de duas centúrias, 
introduziram alterações no todo social que, desde tempos remotos, 
se mantivera, nos seus traços fundamentais, sempre o mesmo.

O deslocamento de grandes massas humanas do setor agrário 
para os centros urbanos, fascinados pelo trabalho no interior das 
empresas impulsionadas pelo vapor ou pela eletricidade; o fantás-
tico desenvolvimento dos meios de comunicação e de transporte 
encurtando distâncias e difundindo, com espantosa instantaneidade, 
as informações; o surgimento de novas necessidades dos grupos 
sociais, originando novas tarefas e criando inúmeras profissões, 
como formas de solidariedade humana — tudo isso explica o 
aceleramento do processo de evolução social, tendo, como um dos 
seus aspectos mais expressivos, a divisão do trabalho que existe 
— no dizer de Joseph Folliet (“Trabajo y Salario”, Buenos Aires, 
1957, p. 8) “quando uma mesma tarefa se fracciona em várias e 
se reparte entre distintas pessoas, cada uma das quais não cumpre 
mais que uma parte da obra, de tal maneira que o bem produzido 
seja uma obra coletiva”.

Lançando-se um olhar retrospectivo sobre o caminho percorrido 
pela divisão do trabalho, verifica-se como ela cresceu de forma 
considerável, notadamente, das primeiras décadas do século XIX, 
até hoje.

Há milênios, ao tempo de Homero, afirmava ele existirem 4 
ofícios: da madeira, do metal, do ferro e do barro; com Carlos Magno — 
eram doze as especialidades e, com a Revolução Industrial, mercê 
do desenvolvimento da tecnologia, como simples consequência do 
progresso científico, nasceram incontáveis atividades profissionais. 
Era a divisão da produção, em que as empresas se incumbiam das 
variegadas tarefas que conduziam ao produto final.

Os mesmos avanços da ciência e da tecnologia, responsáveis 
pela explosiva divisão do trabalho, também geraram condições para 
que as estruturas e instituições sociais, que vinham atravessando 
os tempos sem sofrer grandes abalos, se transformassem de um 
dia para outro ou fossem substituídas por outras mais compatíveis 
com as exigências dos novos tempos.

Em resumo, nesse cenário e nessa perspectiva, é fácil averiguar 
que outras necessidades coletivas surgiram reclamando outras 
tarefas ou profissões, até então desconhecidas, sendo que o em-
presário foi obrigado a horizontalizar sua produção em lugar de 
verticalizá-la, já que viu ser impossível ele produzir sozinho todos 
os bens que precisava para suas atividades.

Dentre todas as garantias constitucionais, aquela que é a mais 
importante para a realização da felicidade do homem é a liberdade 
de trabalho, definida “como a faculdade que tem o indivíduo de 
eleger a ocupação que mais lhe convém para verificar seus fins 
vitais; é o caminho indispensável — sine qua non — para o logro 
de sua felicidade ou bem-estar” (“Las Garantias Individuales”, de 
Ignacio Burgoa, 2a ed., p. 241).

Sem a liberdade de trabalhar e de empreender como empresário, 
fica, em verdade, o homem em terríveis dificuldades para sobreviver 
ou para realizar-se.

Essa garantia fundamental, desde o século passado, encarnou 
a reação contra os abusos praticados no dealbar da Revolução In-
dustrial e que coincide com os estertores da agonia do absolutismo 
imperante na época medieval.

Refletindo o receio do renascimento desses privilégios, nossa 
Constituição imperial dispunha no seu art. 179, inciso 24: “Nenhum 
gênero de trabalho, de cultura, indústria ou comércio, pode ser 
proibido, uma vez que não se oponha aos costumes públicos, à 

segurança e saúde dos cidadãos”. Nessa mesma Carta Constitu-
cional, inseriu-se norma abolindo “as corporações de ofício, seus 
juizes, escrivães e mestres.”

A Constituição de 1891 deu maior amplitude à liberdade de 
trabalho, pois não a condicionou a fator econômico ou social: “É 
garantido o livre exercício de qualquer profissão moral, intelectual 
e industrial”.

A Constituição de 1934, no seu art. 113, inciso 13, rezava: “É 
livre o exercício de qualquer profissão, observadas as condições 
de capacidade e outras que a lei estabelecer, ditadas pelo interesse 
público”.

A Carta outorgada de 1937 foi na esteira da de 1934: “liber-
dade de escolha de profissão ou gênero de trabalho, indústria ou 
comércio, observadas as condições de capacidade e as restrições 
impostas pelo bem público, nos termos da lei.”

A Constituição de 1946 retornou ao modelo de 1891 nestes 
termos: “É livre o exercício de qualquer profissão, observadas as 
condições que a lei estabelecer”.

A Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, no art. 153, § 23, 
reproduz o texto da Constituição de 1946.

Infelizmente, o legislador constituinte de 1988 não atendeu 
às ponderações que, de há muito, os estudiosos da matéria vêm 
fazendo sobre os inconvenientes da pletora de regulamentações 
profissionais e empresariais, fato que já chega a pôr em risco a 
liberdade de trabalho, inclusive a liberdade de empreender.

Em países mais desenvolvidos que o nosso, sob o ângulo 
econômico com certeza, onde as relações sociais são mais diver-
sificadas que as do Brasil, a regulamentação pela via legal atinge 
umas poucas profissões.

Os Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, não têm 
um terço das leis de ordenação profissional existentes no país.

Confessamos que o nosso arcabouço legal, armado para 
disciplinar as relações entre o Capital e o Trabalho, por seu casu-
ísmo, é por demais sofisticado. Porém, causa sérios embaraços 
às atividades econômicas que respondem, em boa parte, pelo 
bem-estar geral.

Nesse afã de levar ao afastamento gradual do Estado do 
campo das relações de trabalho, o legislador terá de conduzir-se 
com extrema habilidade, sob pena de o remendo causar maior 
dano ao País que a atual legislação particularista engendrada pelo 
intervencionismo oficial no mundo do trabalho, o que foi agravado, 
ainda mais, pela jurisprudência criada pela Justiça do Trabalho, 
quando destituída de fundamento legal, isto é, agindo como se 
legislador fosse.

No caso da Lei n. 13.467/2017, o legislador ordinário se houve 
com a devida cautela para afastar, parcialmente, o Poder Público 
do campo das relações de trabalho, dando, assim, um pouco 
mais de espaço para que empregados e empregadores venham a 
estabelecer condições de trabalho, que somente eles têm o efetivo 
conhecimento, como se lê do art. 611-A e art. 611-B, da CLT.

Com a coragem e a firme disposição de melhor adequar o Direito 
do Trabalho à realidade dos nossos dias, ficaremos em condições 
mais favoráveis para suportar os já previsíveis efeitos da gradual 
redução do papel do trabalho humano na produção em geral, devido 
aos fantásticos progressos da tecnologia.

É preciso fazer uma distinção entre a desregulamentação do 

Direito do Trabalho e a sua flexibilização.
Algumas vozes se rebelam contra a flexibilização do Direito do 

Trabalho quando na verdade atacam a sua desregulamentação, 
amalgamando os dois institutos que, na verdade, não podem ser 
misturados.

A desregulamentação é a supressão de as normas relativas 
ao Direito do Trabalho, deixando um vácuo jurídico estatal a ser 
preenchido pelas próprias partes, seja por meio dos sindicatos, 
seja por meio do próprio contrato de trabalho.

Após toda a evolução do direito do trabalho, com os incessantes 
conflitos ocorridos desde a revolução industrial, sendo o liberalismo 
duramente atacado, é uma incongruência falar-se em supressão de 
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todas as normas trabalhistas. Ressalte-se que até o Direito Civil, 
sistema privado e liberal por excelência, ele já trilha hoje o caminho 
do Direito do Trabalho, tendo um grande número de normas de 
caráter cogente, restringindo a liberdade total deferida às partes 
contratantes. Veja-se a exemplo disso o ramo do direito de família 
e do direito consumidor.

Já a flexibilização do Direito do Trabalho se traduz num número 
inferior de normas que não podem ser afastadas pelas partes, tendo 
em vista que a República Federativa do Brasil é um Estado Demo-
crático de Direito que tem, entre os seus fundamentos, o respeito 
à dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho, 
sem que haja a destruição da livre-iniciativa (art. 1o, IV, CF).

Dessarte, as normas editadas pelo Poder Estatal devem ser 
somente as mínimas para garantir a dignidade do trabalhador; 
normas essas que não poderão ser restringidas pelas partes, nem 
por intermédio de negociação coletiva, como aquelas hipóteses 
previstas no art. 611-B, da CLT.

Todo o resto deverá ser resolvido por meio das negociações co-
letivas, tendo o empregador e os empregados maior elasticidade no 
domínio das suas respectivas atividades. Essa rapidez nas decisões 
que influem no processo mercadológico é essencial na economia 
globalizada que atinge todo o mundo. O empregador, na companhia 
de seus empregados, precisa de meios rápidos e eficientes para 
se adaptar ao mercado e às novas tecnologias que surgem a cada 
instante. E o processo legislativo não é o meio adequado para isso, 
por motivos óbvios.

Somente as partes envolvidas com a vida empresarial (em-
pregador e empregados) têm a real consciência de suas necessi-
dades. Não é de interesse dos trabalhadores e da sociedade que, 
em momentos de crise, o empregador tenha que fechar as suas 
portas dada a inflexibilidade gerada por normas tão casuísticas. 
Tal fato apenas acrescentaria mais instabilidade social diante do 
desemprego gerado.

Em tese, estamos de acordo com essa tendência, mas, vemos, 
com tristeza, que existe, cada vez mais, o risco de o supremo ideal 
de a pessoa humana ser a meta única da economia e não mero 
instrumento desta. Nesse passo, lembre-se, mais uma vez, os 
pensamentos de Vicente Rao expostos na obra acima citada de 
que o Direito é feito para o homem e não o homem para quaisquer 
construções abstratas do Direito. É a pessoa humana a verdadeira 
razão de ser de toda a dogmática e de todo o ordenamento jurídico.

O Estado deve cumprir sua função primordial que é representar 
o povo trabalhando em prol dele, garantindo um equilíbrio entre a 
força do mercado e as necessidades da sociedade, objetivando-se, 
com isso, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
como determina, por sinal, o art. 3o, I, da Constituição .

Por toda a parte, cresce o desemprego; e o objetivo primacial da 
flexibilização é o de propiciar a implementação de novos métodos 
de trabalho, evitando-se a extinção de empresas e o consequente 
desemprego de milhões de trabalhadores. Este foi um dos objetivos 
da Lei n. 13.467/2017, ora em análise.

Com rara felicidade, a Constituição, acolheu a flexibilização dos 
direitos trabalhistas em algumas hipóteses, conferindo a verdadeira 
importância ao autorregramento das categorias por meio das nego-
ciações coletivas, tendo havido o reconhecimento das convenções 
e acordos coletivos de trabalho no seu art. 7o, XXVI.

O art. 7o, VI, prevê a irredutibilidade salarial, “salvo o disposto 
em convenção ou acordo coletivo.” Ora, estamos falando de um 
dos principais, senão o principal, instituto do Direito do Trabalho: o 
salário. É por meio do salário que o empregado sustenta sua família 
e a si próprio. Prevendo as dificuldades econômicas que podem 
surgir, em decorrência, por exemplo, de fatores imprevisíveis, de 
política econômica, ou até da globalização, a Constituição Federal 
determinou que as próprias partes, para manter a empresa viva, 
possam acordar reduções salariais para enfrentar essas situações.

Os incisos XIII e XIV do art. 7o da Magna Carta também demons-
tram a importância que o constituinte deu às negociações coletivas 
e, consequentemente, à flexibilização por meio de convenção ou 
acordo coletivo de trabalho.

O século XX, em seu ocaso, sepultou, em definitivo, todos os 
“ismos”, desde aquele que designava o liberalismo clássico até a 
coletivização da propriedade que estrebuchava sob os escombros 
do muro de Berlim. Verdade que não se deve ignorar é que as ide-
ologias imperantes no mundo de hoje são catalogadas em função 
do menor ou do maior grau de intervenção do Estado nas relações 
privadas. Conforme órgãos de pesquisa internacional (vg., “Eco-
nomic Freedom of the World”), nossa política econômica é menos 
liberal que a de alguns países ex-comunistas, como a Hungria, 
Polônia e Checoslováquia.

Afastam-se da verdade dos fatos aqueles que querem respon-
sabilizar a globalização pelos males de hoje, os quais são o fruto, 
na verdade, de erros de certos homens públicos.

Em conclusão: a Lei n. 13.467/2017, apesar de ter sido gestada 
com esse objetivo de não provocar supressão de direitos dos em-
pregados, mas, sim, de ser um instrumento para gerar empregos, 
precisa ser aplicada com eficiência pelos operadores do direito 
de forma tal que a Constituição não seja desrespeitada. Acredita-
mos que essa lei permitirá que o Brasil passe a ser considerado 
pela comunidade internacional de pesquisa como sendo menos 
intervencionista nas relações entre empregados e empregadores, 
permitindo-se que se construa uma sociedade livre, justa e solidária 
(art. 3o, I, CF).

c) Aspectos Constitucionais da Reforma Trabalhista/2017. 
Da competência privativa da União para legislar sobre o Direito 
do Trabalho: Sempre que o Poder Executivo ou Poder Judiciário 
criarem obrigações para os empregados, para os empregadores ou 
para seus sindicatos sem que elas estejam previstas em uma lei, 
haverá violação frontal do art. 22, I, e art. 48, ambos da Constituição 
(“Art. 22 – Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito 
civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, 
aeronáutico, espacial e do trabalho”; “Art. 48 – Cabe ao Congresso 
Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida 
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas 
as matérias de competência da União...”).

Feitas essas considerações gerais sob a ótica de alguns aspectos 
constitucionais da multicitada “Reforma Trabalhista/2017”, eis o 
“Quadro Comparativo dos Dispositivos Legais Revogados, Acres-
centados ou Alterados pelos novos Textos da Lei n. 13.437/2017”, 
elaborado por nós, quadro esse que facilitará, por certo, o estudo 
dessa matéria.

Os comentários sobre essas alterações legislativas introduzidas 
por essa Lei n. 13.467/2017 serão feitos à frente no local próprio 
de cada artigo.

Quadro Comparativo dos Dispositivos Legais Revogados, Acrescentados ou Alterados pelos novos Textos da Lei n. 13.467/2017 

Consolidação das Leis do Trabalho 
Texto anterior à Reforma Trabalhista

Consolidação das Leis do Trabalho 
Texto após a Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/17)

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.

Art. 2º (...)

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, 
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou ad-
ministração 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.

§ 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, 
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou admi-
nistração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua 
autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidaria-
mente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
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Consolidação das Leis do Trabalho 
Texto anterior à Reforma Trabalhista

Consolidação das Leis do Trabalho 
Texto após a Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/17)

§ 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 con-
junta das empresas dele integrantes. (NR)

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.

Art. 4º (...)

Parágrafo único. Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para 
efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado esti-
ver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente 
do trabalho.

§ 1º Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de in-
denização e estabilidade, os períodos 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 empregador, não será 
computado como período extraordinário o que exceder a jornada nor-
mal, 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 realizar a troca na empresa.

Art. 8º As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 
disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela juris-
prudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais 
de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os 
usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum 
interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Art. 8º (...)

Parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do 
trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fun-
damentais deste.

§ 1º O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho.

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

§ 3º No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a 
Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos ele-
mentos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 
da Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua 
atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade 
coletiva. (NR)

Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os 
direitos adquiridos por seus empregados.

(...)

Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obriga-
ções trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou 
como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos depois de 
averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de 
preferência:
I – a empresa devedora;
II – os sócios atuais; e
III – os sócios retirantes.

Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os 
demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decor-
rente da modificação do contrato.

Art. 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de 
trabalho prescreve:

Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de tra-
balho prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 
até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.

I – em cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos 
após a extinção do contrato;

I – (revogado);
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Consolidação das Leis do Trabalho 
Texto anterior à Reforma Trabalhista

Consolidação das Leis do Trabalho 
Texto após a Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/17)

Il – em dois anos, após a extinção do contrato de trabalho, para o tra-
balhador rural.

II – (revogado).

§ 1º O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto 
anotações para fins de prova junto à Previdência Social.

(...)

§ 2º Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações su-
cessivas decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a 
prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também 
assegurado por preceito de lei.

§ 3º A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de 
reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que 
venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas 
em relação aos pedidos idênticos. (NR)

Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no 
prazo de dois anos.

§ 1º A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o 
exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução.

§ 2º A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou 
declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Art. 47. A empresa que mantiver empregado não registrado nos termos 
do art. 41 e seu parágrafo único, incorrerá na multa de valor igual a 1 
(um) salário-mínimo regional, por empregado não registrado, acrescido 
de igual valor em cada reincidência.

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

Parágrafo único. As demais infrações referentes ao registro de emprega-
dos sujeitarão a empresa à multa de valor igual à metade do salário-míni-
mo regional, dobrada na reincidência.

§ 1º Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste ar-
tigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800,00 (oitocentos reais) 
por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou 
empresa de pequeno porte.

§ 2º A infração de que trata o caput deste artigo constitui 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 Consolidação, o empregador 
ficará sujeito à multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) por empregado 
prejudicado.

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.

Art. 58. (...)

§ 1º Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordiná-
ria 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 jor-
nada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou 
não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução.

§ 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 empre-
gador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à 
disposição do empregador.

§ 3º Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transpor-
te fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido 
por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem 
como a forma e a natureza da remuneração.

§ 3º (Revogado). (NR)

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja 
duração não exceda a vinte e cinco horas semanais.

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 a 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 cum-
prem, nas mesmas funções, tempo integral.

§ 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 ex-
tras para fins do pagamento estipulado no § 3o, estando também limita-
das 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, caso não sejam compensadas.
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§ 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.

Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas su-
plementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo 
escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de 
trabalho.

Art. 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas ex-
tras, em número não excedente de duas, por acordo individual, conven-
ção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

§ 1º Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, obriga-
toriamente, a importância da remuneração da hora suplementar, que será, 
pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à da hora normal.

§ 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 do parágrafo 
anterior, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas extras não com-
pensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão.

§ 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 Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar 
horas extras.

§ 4º (Revogado).

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

§ 6º E lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo 
individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facul-
tado às partes, mediante acordoindividual escrito, convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze 
horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, obser-
vados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto 
no caput deste artigoabrange os pagamentos devidos pelo descanso se-
manal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados 
compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quan-
do 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.

Art. 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos 
quadros mencionados no capítulo Da Segurança e da Medicina do Traba-
lho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, 
Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas 
mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de hi-
giene 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, es-
taduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.

Art. 60. (...)

Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia as jorna-
das de doze horas de trabalho por trinta e seis horas ininterruptas de 
descanso. (NR)

Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho 
exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo 
de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços 
inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto.

Art. 61. (...)

§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, poderá ser exigido independente-
mente de acordo ou contrato coletivo e deverá ser comunicado, dentro 
de 10 (dez)dias, à autoridade competente em matéria detrabalho, ou, 
antes desse prazo, justificado nomomento da fiscalização sem prejuízo 
dessacomunicação.

§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independente-
mente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.
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Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo: Art. 62. (...)

I – os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação 
de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;

III – os empregados em regime de teletrabalho.

Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos em-
pregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do 
cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for 
inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (quarenta 
por cento).

(...)

Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) ho-
ras, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, 
o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato 
coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

Art. 71. (...)

§ 1º Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obriga-
tório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 
4 (quatro) horas.
(...)

§ 4º Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, 
não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o 
período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta 
por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.

§ 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 su-
primido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da 
remuneração da hora normal de trabalho.

TITULO II

CAPÍTULO II-A
DO TELETRABALHO

Art. 75. Os infratores dos dispositivos do presente Capítulo incorrerão na 
multa de cinquenta a cinco mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, 
sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso 
de reincidência e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.

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

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços prepon-
derantemente 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 tele-
trabalho.

Art. 75-C. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deve-
rá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que espe-
cificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.
§ 1º Poderá ser realizada a alteração entre regime presencial e de te-
letrabalho 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 in-
fraestrutura 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 ex-
pressa 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 emprega-
dor”.

Art. 84. Para efeito da aplicação do salário mínimo, será o país dividido em 
22 regiões, correspondentes aos Estados, Distrito Federal e Território do Acre.

(Revogado).
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Art. 86. Sempre que, em uma região ou zona, se verifiquem diferenças de 
padrão de vida, determinadas por circunstâncias econômicas de caráter 
urbano, suburbano, rural ou marítimo, poderá o Ministro do Trabalho, In-
dústria e Comércio, mediante proposta da respectiva Comissão de Salário 
Mínimo e ouvido o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho, auto-
rizá-la a subdividir a região ou zona, de acordo com tais circunstâncias.

(Revogado).

Art. 130-A. Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período 
de doze meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá di-
reito a férias, na seguinte proporção:

(Revogado).

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.

Art. 134. (...)

§ 1º Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2 
(dois) períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias 
corridos.

§ 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 Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) 
anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.

§ 2º (Revogado).

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

Art. 143. É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período 
de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração 
que lhe seria devida nos dias correspondentes.

(...)

§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos empregados sob o regime 
de tempo parcial.

§ 3o (Revogado).

TITULO II-A
DO DANO EXTRAPATRIMONIAL

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimo-
nial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste 
Título.

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

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

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

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

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

§ 1º Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, dis-
criminará os valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das 
reparações por danos de natureza extrapatrimonial.

§ 2º A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros 
cessantes e os danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos 
extrapatrimoniais.

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 daofensa;

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.
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§ 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.

§ 2º Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com ob-
servância dos mesmos parâmetros estabelecidos no § 1o deste artigo, mas 
em relação ao salário contratual do ofensor.

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

Art. 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis ao 
trabalho feminino, naquilo em que não colidirem com a proteção especial 
instituída por este Capítulo.

(...)

Parágrafo único. Não é regido pelos dispositivos a que se refere este 
artigo o trabalho nas oficinas em que sirvam exclusivamente pessoas da 
família da mulher e esteja esta sob a direção do esposo, do pai, da mãe, 
do tutor ou do filho.

(Revogado).

Art. 384. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um 
descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período 
extraordinário do trabalho.

(Revogado).

Art. 394-A. A empregada gestante ou lactante será afastada, enquanto du-
rar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, operações ou locais 
insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre.

Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do 
adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de:
I – atividades consideradas insalubres em grau máximo, enquanto durar 
a gestação;
II – 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;
III – atividades consideradas insalubres em qualquer grau, quando 
apresentar atestado de saúde, emitido por médico de confiança da mu-
lher, que recomende o afastamento durante a lactação.

Parágrafo único. (VETADO). § 1º (...)

§ 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.

§ 30 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 en-
sejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei n. 8.213, 
de 24 de julho de 1991, durante todo o período de afastamento.” (NR)

Art. 396. Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis) 
meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2 
(dois) descansos especiais, de meia hora cada um.

Art. 396. (...)

Parágrafo único. Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) 
meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente.

§ 1º (...)

§ 2º Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão 
ser definidos em acordo individual entre a mulher e o empregador. (NR)

Art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candi-
dato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 
6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.

(...)

Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as for-
malidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, 
afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3o desta Consolidação.

Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou 
expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou 
indeterminado.

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.

§ 1º Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho 
cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços 
especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível 
de previsão aproximada.

(...)

§ 2º O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: (...)
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§ 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. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre 
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às 
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes se-
jam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.

Art. 444. (...)

Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo 
aplica-se às hipóteses previstas no art. 611-A desta Consolidação, com 
a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coleti-
vos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que 
perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo 
dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa 
não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.

(...)

Art. 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores 
prevista nos arts. 10 e 448 desta Consolidação, as obrigações trabalhis-
tas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalha-
vam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor.
Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a 
sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência.

Art. 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suce-
der, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, 
salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializa-
dos ou da realização de certos acontecimentos.

Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por 
escrito e deve conter especificamenteo valor da hora de trabalho, que 
não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devi-
do 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.

§ 6º Ao final de cada período de prestação de serviço, 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 discriminação dos valores 
pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no § 6o deste artigo.

§ 8º O empregador efetuará o recolhimento da contribuição 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 fornecerá ao emprega-
do 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 qual não poderá ser 
convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador.

Art. 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas ano-
tações constantes da carteira profissional ou por instrumento escrito e 
suprida por todos os meios permitidos em direito.
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Art. 456-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 identifi-
cação relacionados à atividade desempenhada.

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

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.

Art. 457. (...)

§ 1º Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como tam-
bém as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para 
viagens e abonos pagos pelo empregador.

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

§ 2º Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diá-
rias para viagem que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do salá-
rio percebido pelo empregado.

§ 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 empre-
gado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base 
de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

§ 4º A gorjeta mencionada no § 3º não constitui receita própria dos em-
pregadores, destina-se aos trabalhadores e será distribuída segundo cri-
térios de custeio e de rateio definidos em convenção ou acordo coletivo 
de trabalho.

§ 4º Consideram-se prêmios as liberalidades concedidas pelo emprega-
dor em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a 
grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinaria-
mente esperado no exercício de suas atividades.

Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, 
para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras 
prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, 
fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o 
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.

Art. 458. (...)

§ 4º Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela 
correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habita-
ção pelo número de cohabitantes, vedada, em qualquer hipótese, a utiliza-
ção da mesma unidade residencial por mais de uma família.

(...)

§ 5º O valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odon-
tológico, próprio ou não, inclusive o reembolso de despesas com medi-
camentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses, despesas 
médico-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 salário de contribuição, para 
efeitos do previsto na alínea q do § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212, de 24 
de julho de 1991. 

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado 
ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salá-
rio, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.

Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, pres-
tado 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 e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas 
cuja diferença de tempo de serviço não for superior a 2 (dois) anos.

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

§ 2º Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador 
tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as pro-
moções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento.

§ 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 parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas al-
ternadamente por merecimento e por antiguidade, dentro de cada cate-
goria profissional.

§ 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.

§ 4º O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência 
física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social 
não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial.

(...)

§ 5º A equiparação salarial só será possível entre empregados contem-
porâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de para-
digmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a 
vantagem em ação judicial própria.
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§ 6º No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou et-
nia, 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 Geral 
de Previdência Social. 

Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das 
respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde 
que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob 
pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.

Art. 468 (...)

Parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do 
empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, 
anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.

§ 1º (...)

§ 2º A alteração de que trata o § 1º deste artigo, com ou sem justo mo-
tivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento 
da gratificação correspondente, que não será incorporada, independen-
temente do tempo de exercício da respectiva função. (NR)

Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado 
para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado 
motivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver do 
empregador uma indenização, paga na base da maior remuneração que 
tenha percebido na mesma empresa.

Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá pro-
ceder à anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comu-
nicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das 
verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.

§ 1º O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato 
de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, 
só será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou 
perante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social.

§ 1º (Revogado).

§ 2º O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a 
causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a nature-
za de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo 
válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.

(...)

§ 3º Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste 
artigo, a assistência será prestada pelo Represente do Ministério Público 
ou, onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou impedimento deste, 
pelo Juiz de Paz.

§ 3º (Revogado).

§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado no ato da 
homologação da rescisão do contrato de trabalho, em dinheiro ou em 
cheque visado, conforme acordem as partes, salvo se oempregado for 
analfabeto, quando o pagamento somente poderá ser feito em dinhei-
ro.

§ 4º O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado:
I – em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem 
as partes; ou
II – em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for anal-
fabeto.

§ 5º Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo an-
terior não poderá exceder o equivalente a um mês de remuneração do 
empregado.

(...)

§ 6º O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou 
recibo de quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos:

§ 6º A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comuni-
cação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pa-
gamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo 
de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do 
término do contrato.

a) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou a) (revogada);

b) até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando 
da ausência do aviso-prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu 
cumprimento.

b) (revogada).

§ 7º O ato da assistência na rescisão contratual (§§ 1º e 2º) será sem ônus 
para o trabalhador e empregador.

§ 7º (Revogado).

§ 10. A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social é documento hábil para requerer o benefício do se-
guro-desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a comu-
nicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. 

Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas 
equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autoriza-
ção prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva 
ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação.

Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, para dispensa 
individual, plúrima ou coletiva, previsto em convenção coletiva ou acor-
do coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos 
decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário 
estipulada entre as partes.

Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador:

Art. 482. (...).
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l) prática constante de jogos de azar.

m) perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o 
exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado.

Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de em-
pregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo, 
de atos atentatórios à segurança nacional.

(...)

Art. 484. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do 
contrato de trabalho, o tribunal de trabalho reduzirá a indenização à que 
seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade.

(...)

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

Art. 507. As disposições do Capítulo VII do presente Título não serão apli-
cáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais 
liberais.

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 
n. 9.307, de 23 de setembro de 1996.

Art. 507-B. E facultado a empregados e empregadores, na vigência ou 
não do contrato de emprego, firmar o termo de quitação anual de obri-
gações 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.

TITULO IV-A
DA REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS

Art. 510. Pela infração das proibições constantes deste Título, será im-
posta à empresa a multa de valor igual a 1 (um) salário mínimo regional, 
elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais comi-
nações legais. (Redação dada pela Lei n. 5.562, de 12.12.1968)

(...)

Art. 510-A. Nas empresas com mais de duzentos empregados, é assegu-
rada 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 mem-
bros.
§ 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 se-
guintes 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;
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IV – buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de traba-
lho, 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 âm-
bito 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-C. A eleição será convocada, com antecedência mínima de trin-
ta dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital 
que deverá ser fixado na empresa, com ampla publicidade, para inscri-
ção de candidatura.
§ 1º Será formada comissão eleitoral, integrada por cinco empregados, 
não candidatos, para a organização e o acompanhamento do processo 
eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da cate-
goria.
§ 2º Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles 
com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso 
ou que estejam em período de aviso-prévio, ainda que indenizado.
§ 3º Serão eleitos membros da comissão de representantes dos 
empregados os candidatos mais votados, em votação secreta, vedado 
o voto por representação.
§ 4º A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou 
ao término do mandato anterior.
§ 5º Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representan-
tes dos empregados poderá ser formada com número de membros infe-
rior ao previsto no art. 510-A desta Consolidação.
§ 6º Se não houver registro de candidatura, será lavrada ata e convocada 
nova eleição no prazo de um ano.

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.
§ 4º Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos 
em duas vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e 
da empresa pelo prazo de cinco anos, à disposição para consulta de 
qualquer trabalhador interessado, do Ministério Público do Trabalho e 
do Ministério do Trabalho.

Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de paga-
mento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autoriza-
dos, as contribuições devidas ao Sindicato, quando por este notificados, 
salvo quanto à contribuição sindical, cujo desconto independe dessas 
formalidades.

Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar dafolha de 
pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente 
autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este 
notificados.

Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do im-
porte descontado deverá ser feito até o décimo dia subsequente ao do 
desconto, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez por cento) 
sobre o montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e das 
cominações penais relativas à apropriação indébita.

(...)

Art. 578. As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem 
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 
representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação do 
imposto sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida 
neste Capítulo.

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 estabe-
lecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. 

Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que partici-
parem 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.

Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à auto-
rização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada ca-
tegoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor 
do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexis-
tindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação. 
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Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pa-
gamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a 
contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos.

Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pa-
gamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a 
contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expres-
samente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos.

Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos emprega-
dos e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o 
relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais 
realizar-se-á no mês de fevereiro.

Art. 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empre-
gados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada 
ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais 
liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de auto-
rização prévia e expressa prevista no art. 579 desta Consolidação.

Art. 587. O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores efe-
tuar-se-á no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a esta-
belecer-se após aquele mês, na ocasião em que requeiram às repartições 
o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.

Art. 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribui-
ção sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano, ou, para 
os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em 
que requererem às repartições o registro ou a licença para o exercício da 
respectiva atividade.

Art. 601. No ato da admissão de qualquer empregado, dele exigirá o em-
pregador a apresentação da prova de quitação do imposto sindical.

(Revogado).

Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destina-
do ao desconto do imposto sindical serão descontados no primeiro mês 
subsequente ao do reinício do trabalho.

Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destina-
do ao desconto da contribuição sindical e que venham a autorizar prévia 
e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês 
subsequente ao do reinício do trabalho.

Art. 604. Os agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais 
são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimen-
tos que lhes forem solicitados, inclusive exibição de quitação do imposto 
sindical.

(Revogado).

Art. 611. Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, 
pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômi-
cas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito 
das respectivas representações, às relações individuais de trabalho.

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 consti-
tucionais;
II – banco de horas anual;
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 n. 
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 en-
quadram 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 pré-
via das autoridades competentes do Ministério do Trabalho;
XIV – prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente conce-
didos em programas de incentivo;
XV – participação nos lucros ou resultados da empresa
§ 1º No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de traba-
lho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no § 3o do art. 8o desta 
Consolidação.
§ 2º A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em 
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulida-
de por não caracterizar um vício do negócio jurídico.
§ 3º Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a conven-
ção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção 
dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência 
do instrumento coletivo.
§ 4º Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de con-
venção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláu-
sula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição 
do indébito.
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§ 5º Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo co-
letivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, 
em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de 
cláusulas desses instrumentos.

Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acor-
do coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos 
seguintes direitos:
I – normas de identificação profissional, inclusive as anotações na Car-
teira 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 reten-
ção dolosa;
VIII – salário-família;
IX – repouso semanal remunerado;
X – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% 
(cinquenta por cento) à do 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;
XVII – normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em 
lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
XVIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalu-
bres ou perigosas;
XIX – aposentadoria;
XX – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador;
XXI – 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;
XXII – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e crité-
rios 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;
XXIV – medidas de proteção legal de crianças e adolescentes;
XXV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatí-
cio permanente e o trabalhador avulso;
XXVI – 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 co-
letiva ou acordo coletivo de trabalho;
XXVII – direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio 
dele defender;
XXVIII – 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.

Art. 614. Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promo-
verão, 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 tratan-
do de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos 
regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais 
casos.

Art. 614. (...)
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§ 3º Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo supe-
rior a 2 (dois) anos.

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

Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção quando mais favorá-
veis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo.

Art. 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho 
sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de 
trabalho. (NR)

Art. 634. Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe 
às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma 
estabelecida por esteTítulo.

Art. 634. (...)

Parágrafo único. A aplicação da multa não eximirá o infrator da responsa-
bilidade em que incorrer por infração das leis penais.

§ 1º (...)

§ 2º Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente 
serão reajustados anualmente pela Taxa Referencial (TR), divulgada 
pelo Banco Central do Brasil, ou pelo índice que vier a substituí-lo. (NR)

Art. 652. Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento: Art. 652. Compete às Varas do Trabalho:
f) decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de 
competência da Justiça do Trabalho.

Art. 702. Ao Tribunal Pleno compete: Art. 702. (...)

I – em única instância: I – (...)

f) estabelecer súmulas de jurisprudência uniforme, na forma prescrita no 
Regimento Interno.

f) estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência 
uniforme, pelo voto de pelo menos dois terços de seus membros, caso a 
mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimida-
de em, no mínimo, dois terços das turmas em pelo menos dez sessões 
diferentes em cada uma delas, podendo, ainda, por maioria de dois ter-
ços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou deci-
dir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial.

§ 2º É da competência de cada uma das turmas do Tribunal: (...)

§ 3º As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de 
súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, 
divulgadas com, no mínimo, trinta dias de antecedência, e deverão 
possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral do Trabalho, pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-
-Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe 
de âmbito nacional.

§ 4º O estabelecimento ou a alteração de súmulas e outros enunciados de 
jurisprudência pelos Tribunais Regionais do Trabalho deverão observar o 
disposto na alínea f do inciso I e no § 3º deste artigo, com rol equivalente 
de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua 
circunscrição judiciária. 

Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título contam-se com exclusão 
do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, e são contínuos e 
irreleváveis, podendo,entretanto, ser prorrogados pelo tempo estrita-
mente necessário pelo juiz ou tribunal, ou em virtude de força maior, 
devidamente comprovada.

Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias 
úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

Parágrafo único. Os prazos que se vencerem em sábado, domingo ou 
dia feriado, terminarão noprimeiro dia útil seguinte.

§ 1º Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente 
necessário, nas seguintes hipóteses:
I – quando o juízo entender necessário;
II – em virtude de força maior, devidamente comprovada.
§ 2º Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem 
de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do 
conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. (NR)

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, 
nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem 
como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício 
da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento 
incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R$ 10,64 
(dez reais e sessenta e quatro centavos) e serão calculadas:

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho, 
nas ações e procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem 
como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício 
da jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conheci-
mento incidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de 
R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) e o máximo de quatro 
vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social, e serão calculadas:

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 emolu-
mentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior 
do Trabalho.

Art. 790. (...)
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§ 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 instrumen-
tos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo 
legal, ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições 
de pagar as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de 
sua família.

§ 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. (NR)

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é 
da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária 
de justiça gratuita.

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais 
é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que bene-
ficiária da justiça gratuita.

§ 1º Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar 
o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho.
§ 2º O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais.
§ 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização 
de perícias.
§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não te-
nha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no 
caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.

Art. 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoal-
mente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações 
até o final.

(...)

Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devi-
dos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco 
por cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que re-
sultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não 
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
§ 1º Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda 
Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo 
sindicato de sua categoria.
§ 2º Ao fixar os honorários, o juízo observará:
I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 
serviço.
§ 3º Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários 
de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários.
§ 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obti-
do em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar 
a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executa-
das se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 
que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação 
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
§ 5º São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

Art. 792. Os maiores de 18 (dezoito) e menores de 21 (vinte e um) anos e 
as mulheres casadas poderão pleitear perante a Justiça do Trabalho sem a 
assistência de seus pais, tutores ou maridos.

(Revogado).

Art. 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 anos será feita por 
seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da Justiça 
do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou curador 
nomeado em juízo.

TITULO X CAPITULO II
Seção IV-A

Da Responsabilidade por Dano Processual
Art. 793-A. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 
como reclamante, reclamado ou interveniente.

Art. 793-B. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato 
incontroverso;
II – alterar a verdade dos fatos;
III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV – opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
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V – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do pro-
cesso;
VI – provocar incidente manifestamente infundado;
VII – interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 793-C. De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé 
a pagar multa, que deverá ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% 
(dez por cento) do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos 
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com 
todas as despesas que efetuou.
§ 1º Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juízo conde-
nará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou 
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá 
ser fixada em até duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime 
Geral de Previdência Social.
§ 3º O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja 
possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento 
comum, nos próprios autos.

Art. 793-D. Aplica-se a multa prevista no art. 793-C desta Consolidação à 
testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir 
fatos essenciais ao julgamento da causa.
Parágrafo único. A execução da multa prevista neste artigo dar-se-á nos 
mesmos autos.

Art. 800. Apresentada a exceção de incompetência, abrir-se-á vista dos 
autos ao exceto, por 24 (vinte e quatro) horas improrrogáveis, devendo 
a decisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir.

Art. 800. Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de 
cinco dias a contar da notificação, antes da audiência e em peça que 
sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento esta-
belecido neste artigo.
§ 1º Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará 
a audiência a que se refere o art. 843 desta Consolidação até que se 
decida a exceção.
§ 2º Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, que intimará o 
reclamante e, se existentes, os litisconsortes, para manifestação no 
prazo comum de cinco dias.
§ 3º Se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará 
audiência, garantindo o direito de o excipiente e de suas testemunhas 
serem ouvidos, por carta precatória, no juízo que este houver indicado 
como competente.
§ 4º Decidida a exceção de incompetência territorial, o processo 
retomará seu curso, com a designação de audiência, a apresentação 
de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. (NR)

Art. 818. A prova das alegações incumbe à parte que as fizer. Art. 818. O ônus da prova incumbe:
I – ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do reclamante.
§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir 
o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção 
da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de 
modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em 
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que 
lhe foi atribuído.
§ 2º A decisão referida no § 1º deste artigo deverá ser proferida antes 
da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o 
adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer 
meio em direito admitido.
§ 3º A decisão referida no § 1º deste artigo não pode gerar situação 
em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou 
excessivamente difícil.

Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal. Art. 840. (...)

§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presi-
dente da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação 
do reclamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que 
resulte o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu 
representante.

§ 1º Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, 
a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o 
dissídio, o pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação 
de seu valor, a data e a assinatura do reclamante ou de seu represen-
tante.

§ 2º Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias data-
das e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, o 
disposto no parágrafo anterior.

§ 2º Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em duas vias data-
das e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado, no que couber, 
o disposto no § 1º deste artigo.

§ 3º Os pedidos que não atendam ao disposto no § 1º deste artigo serão 
julgados extintos sem resolução do mérito. (NR)
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Art. 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via da petição, 
ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para compa-
recer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida, depois 
de 5 (cinco) dias.

Art. 841. (...)

§ 2º O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação 
ou na forma do parágrafo anterior.

(...)

§ 3º Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não 
poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação.

Art. 843. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o recla-
mante e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus 
representantes salvo, nos casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de 
Cumprimento, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo 
Sindicato de sua categoria.

Art. 843. (...)

§ 2º Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente 
comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, 
poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma 
profissão, ou pelo seu sindicato.

(...)

§ 3º O preposto a que se refere o § 1º deste artigo não precisa ser empre-
gado da parte reclamada.

Art. 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o 
arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado im-
porta revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.

Art. 844 (...)

Parágrafo único. Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o pre-
sidente suspender o julgamento, designando nova audiência.

§ 1º Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, 
designando nova audiência.

§ 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao paga-
mento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, 
ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo 
de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justifi-
cável.

§ 3º O pagamento das custas a que se refere o § 2º é condição para a 
propositura de nova demanda.

§ 4º A revelia não produz o efeito mencionado no caput deste artigos e:

I – havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação;

II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III – a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei 
considere indispensável à prova do ato;

IV – as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossí-
meis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

§ 5º Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, 
serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresenta-
dos. (NR)

Art. 847. Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para aduzir 
sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada 
por ambas as partes.

Art. 847 (...)

Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema 
de processo judicial eletrônico até a audiência.

TITULO X

CAPITULO III

Seção IV
Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica

Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsi-
deração da personalidade jurídica previsto nos arts. 133 a 137 da Lei n. 
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil.

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente:

I – na fase de cognição, não cabe recurso de imediato, na forma do § 1o 
do art. 893 desta Consolidação;

II – na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente 
de garantia do juízo;

III – cabe agravo interno se proferida pelo relator em incidente instau-
rado originariamente no tribunal.

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de 
concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o 
art. 301 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo 
Civil).
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CAPITULO III-A

DO PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA PARA HOMOLOGAÇÃO DE 
ACORDO EXTRAJUDICIAL

Art. 855-B. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá iní-
cio por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes 
por advogado.

§ 1º As partes não poderão ser representadas por advogado comum.

§ 2º Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato 
de sua categoria.

Art. 855-C. O disposto neste Capítulo não prejudica o prazo estabeleci-
do no § 6º do art. 477 desta Consolidação e não afasta a aplicação da 
multa prevista no § 8º do art. 477 desta Consolidação.

Art. 855-D. No prazo de quinze dias a contar da distribuição da petição, 
o juiz analisará o acordo, designará audiência se entender necessário e 
proferirá sentença.

Art. 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende 
o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados.

Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguin-
te ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do 
acordo.

Art. 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido 
recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os 
termos de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Tra-
balho e os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Con-
ciliação Prévia serão executada pela forma estabelecida neste Capítulo.

Art. 876 (...)

Parágrafo único. Serão executadas ex officio as contribuições sociais 
devidas em decorrência de decisão proferida pelos Juízes e Tribunais do 
Trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclu-
sive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido.

Parágrafo único. A Justiça do Trabalho executará, de ofício, as contri-
buições sociais previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do caput 
do art. 195 da Constituição Federal, e seus acréscimos legais, relativas 
ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e dos 
acordos que homologar.

Art. 878. A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, ou 
ex officio pelo próprio Juiz ou Presidente ou Tribunal competente, nos 
termos do artigo anterior.

Art. 878. A execução será promovida pelas partes, permitida a execução 
de ofício pelo juiz ou pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em 
que as partes não estiverem representadas por advogado.

Parágrafo único. Quando se tratar de decisão dos Tribunais Regionais, 
a execução poderá ser promovida pela Procuradoria da Justiça do Tra-
balho.

Parágrafo único. (Revogado).

Art. 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamente, 
a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou 
por artigos.

Art. 879 (...)

§ 2º Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz poderá abrir às partes prazo 
sucessivo de 10 (dez) dias para impugnação fundamentada com a indi-
cação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

§ 2º Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir às partes 
prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada com a indica-
ção dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.

§ 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será 
feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, 
conforme a Lei n. 8.177, de 1º de março de 1991. (NR).

Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá ga-
rantir a execução mediante depósito da mesma, atualizada e acrescida 
das despesas processuais, ou nomeando bens à penhora, observada a 
ordem preferencial estabelecida no art. 655 do Código.

Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada pode-
rá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente, 
atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de se-
guro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a 
ordem preferencial estabelecida no art. 835 da Lei n. 13.105, de 16 de 
março de 2015 — Código de Processo Civil.

Art. 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á 
penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância 
da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em 
qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação 
inicial.

(...)

Art. 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser 
levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de 
proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 
(BNDT), nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de quarenta 
e cinco dias a contar da citação do executado, se não houver garantia 
do juízo.

Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 
(cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente 
para impugnação.

Art. 884 (...)
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§ 5º Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato norma-
tivo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em 
aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição 
Federal.

(...)

§ 6º A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filan-
trópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas 
instituições. (NR).

Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do Tra-
balho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio 
individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:

Art. 896 (...)

§ 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: § 1º-A (...)

III – expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os funda-
mentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração 
analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou 
orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.

IV – transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de 
nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho 
dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do 
tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da deci-
são regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e 
verificação, de plano, da ocorrência da omissão.

§ 3º Os Tribunais Regionais do Trabalho procederão, obrigatoriamente, à 
uniformização de sua jurisprudência e aplicarão, nas causas da compe-
tência da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de uniformiza-
ção de jurisprudência previsto nos termos do Capítulo I do Título IX do 
Livro I da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
(Código de Processo Civil).

§ 3º (Revogado).

§ 4º Ao constatar, de ofício ou mediante provocação de qualquer das par-
tes ou do Ministério Público do Trabalho, a existência de decisões atuais 
e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal Regional do Trabalho sobre 
o tema objeto de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho de-
terminará o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à 
uniformização da jurisprudência.

§ 4º (Revogado).

§ 5º A providência a que se refere o § 4º deverá ser determinada pelo 
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao emitir juízo de admis-
sibilidade sobre o recurso de revista, ou pelo Ministro Relator, mediante 
decisões irrecorríveis.

§ 5º (Revogado).

§ 6º Após o julgamento do incidente a que se refere o § 3º, unicamente a 
súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do 
Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do 
Tribunal Superior do Trabalho servirá como paradigma para viabilizar o 
conhecimento do recurso de revista, por divergência.

§ 6º (Revogado).

§ 13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros 
da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do 
Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da Seção, o julgamento a 
que se refere o § 3º poderá ser afeto ao Tribunal Pleno.

(...)

§ 14. O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento, 
em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, 
irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pres-
suposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. (NR)

Art. 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, exa-
minará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos 
reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.

Art. 896-A (...)

§ 1º São indicadores de transcendência, entre outros:
I – econômica, o elevado valor da causa;
II – política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumu-
lada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal;
III – social, a postulação, por reclamante recorrente, de direito social 
constitucionalmente assegurado;
IV – jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da 
legislação trabalhista.
§ 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao 
recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo 
desta decisão para o colegiado.
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§ 3º Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, 
o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da 
transcendência, durante cinco minutos em sessão.
§ 4º Mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, 
será lavrado acórdão com fundamentação sucinta, que constituirá 
decisão irrecorrível no âmbito do tribunal.
§ 5º E irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de 
instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência 
da matéria.
§ 6º O juízo de admissibilidade do recurso de revista exercido pela 
Presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho limita-se à análise 
dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o 
critério da transcendência das questões nele veiculadas. (NR)

Art. 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito 
meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permiti-
da a execução provisória até a penhora.

Art. 899 (...)

§ 4º O depósito de que trata o § 1º far-se-á na conta vinculada do em-
pregado a que se refere o art. 2º da Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 
1966, aplicando- se-lhe os preceitos dessa Lei observado, quanto ao 
respectivo levantamento, o disposto no §1o.

§ 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e 
corrigido com os mesmos índices da poupança.

§ 5º Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu 
nome, nos termos do art. 2º da Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 
1966, a empresa procederá à respectiva abertura, para efeito do dis-
posto no §2o.

§ 5º (Revogado).

§ 8º Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar recurso 
de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurisprudência uni-
forme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas suas súmulas 
ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatoriedade de se efetuar o 
depósito referido no § 7º deste artigo.

(...)

§ 9º O valor do depósito recursal será reduzido pela metade 
para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, 
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 
pequeno porte

§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratui-
ta, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.

§ 11. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou 
seguro garantia judicial. (NR)

ALTERAÇÃO DE OUTRAS LEIS PROMOVIDAS PELA LEI N. 13.467/2017

Lei n. 6.019, de 3 de janeiro de 1974

Art. 4º-A. Empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa 
jurídica de direito privado destinada a prestar à contratante serviços 
determinados eespecíficos.

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.

Art. 4º-B. São requisitos para o funcionamento da empresa de prestação 
de serviços a terceiros:

(...)

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:
I – relativas a:
a) alimentação garantida aos empregados da contratante, quando 
oferecida em refeitórios;
b) direito de utilizar os serviços de transporte;
c) atendimento médico ou ambulatorial existente nas dependências da 
contratante ou local por ela designado;
d) treinamento adequado, fornecido pela contratada, quando a 
atividade o exigir.
II – sanitárias, de medidas de proteção à saúde e de segurança no 
trabalho e de instalações adequadas à prestação do serviço.
§ 1º Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim 
entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário 
equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros 
direitos não previstos neste artigo.
§ 2º Nos contratos que impliquem mobilização de empregados da 
contratada em número igual ou superior a 20% (vinte por cento) dos 
empregados da contratante, esta poderá disponibilizar aos empregados 
da contratada os serviços de alimentação e atendimento ambulatorial 
em outros locais apropriados e com igual padrão de atendimento, com 
vistas a manter o pleno funcionamento dos serviços existentes.
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Art. 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato 
com empresa de prestação de serviços determinados e específicos.

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-B. O contrato de prestação de serviços conterá: (...)

Art. 5º-C Não pode figurar como contratada, nos termos do art. 4º-A 
desta Lei, a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos 
últimos dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade 
de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os 
referidos titulares ou sócios forem aposentados.

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.

Lei n. 8.036, de 11 de maio de 1990

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser 
movimentada nas seguintes situações:

Art. 20 (...)

I – despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca 
e de força maior;

I-A – extinção do contrato de trabalho prevista no art. 484-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei n. 
5.452, de 1º de maio de 1943;

Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991

Art. 28. Entende-se por salário de contribuição: Art. 28 (...)

§ 8º Integram o salário de contribuição pelo seu valor total:

a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinquenta por cento 
da remuneração mensal;

a) (revogada);

§ 9º Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, 
exclusivamente:

§ 9º (...)

h) as diárias para viagens,desde que não excedam a 50% (cinquenta 
por cento) da remuneração mensal;

h) as diárias para viagens;

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou 
odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive 
o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos 
ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde 
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da 
empresa;

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odonto-
lógico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso 
de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, próte-
ses, órteses, despesas médico hospitalares e outras similares;

z) os prêmios e os abonos.

5.8.1) Aplicação no tempo da Lei n. 13.467/2017 (Reforma 
Trabalhista). Contrato de execução sucessiva: O Direito não é 
imune à ação do tempo e aos efeitos das mudanças que se operam 
no meio social. É curial dizer-se que o Direito tem por objeto certas 
relações que se desenvolvem entre os homens que vivem em socie-
dade. Se essas relações se transformam ou se extinguem, o reflexo 
é imediato nas normas jurídicas que as regulavam.

O direito transitório é fértil em problemas no âmbito do Direito 
do Trabalho. Neste, verificam-se rápidas modificações mercê dos 
avanços incessantes da tecnologia gerando um sem número de 
novas relações de trabalho.

Há várias teorias que tentam explicar os efeitos da lei nova sobre 
os atos jurídicos já consumados.

A de Paul Roubier é a mais aceita a despeito dos duros ataques 
que lhe foram desfechados por Jacques Héron (s/ob “Principes du 
droit transitoire”, Dalloz, 1996).

A lei não retroage para atingir ato jurídico aperfeiçoado sob 
a vigência da lei anterior. Em se tratando, porém, de contrato de 
execução sucessiva, seus efeitos são apreendidos pela lei nova se 
verificados após a vigência desta.

O princípio da não retroatividade das leis, em nosso País, tem 
consagração constitucional. A Carta de 1988, no inciso XXXVI do 
art. 5o , estatui que a “lei não prejudicará o Direito adquirido, o ato 
jurídico perfeito e a coisa julgada”. Trata-se de regra dirigida tanto 
ao legislador ordinário como ao intérprete ou aplicador da lei.

Afina-se com esse dispositivo constitucional o art. 6o da Lei 
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB: “Art. 6o A 
lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico 
perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

A lei trabalhista, como qualquer outra lei, não é retroativa ou, o 
que vem a dar no mesmo, está impedida de voltar ao passado para 
atingir situações jurídicas definitivamente constituídas. É imediato e 
geral o efeito da lei nova, mas deve respeitar o ato jurídico perfeito, 
já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.

Subjacente ao art. 912, da CLT, está a doutrina de Roubier. Eis 
como está redigido esse dispositivo legal: “Art. 912 – Os dispositi-
vos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações inicia-
das, mas não consumadas, antes da vigência desta Consolidação.”

Esse preceito se refere às relações jurídicas iniciadas sob o 
império da lei antiga, mas cujos efeitos se projetaram no tempo e, 
por isso, foram alcançadas pela nova lei — a CLT.

A dissolução de um contrato de trabalho — por exemplo — 
obedeceu, no que tange as verbas indenizatórias, à lei da época; 
lei posterior, que venha modificar tais verbas em benefício do 
trabalhador, não alcança aquele ato jurídico, por ser ele perfeito e 
ter-se consumado segundo a lei do tempo (§ 1o do art. 6o da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro-LINDB).

Por exemplo, quanto ao direito às férias anuais adquirido 
antes da promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988, 
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mas exercido já na vigência desta última, sua remuneração foi 
acrescida de um terço.

Adquiridos são os direitos que o seu titular, ou alguém por 
ele, possa exercer, como aqueles cujo começo de exercício tenha 
termo prefixado ou condição preestabelecida inalterável, a arbítrio 
de outrem. Roubier e seus seguidores (inclusive nós) entendem 
que a lei trabalhista é de aplicação imediata às consequências de ato 
praticado sob o império da lei anterior. De conseguinte, a lei nova 
surpreende os contratos de trabalho ainda em execução.

Portanto, as leis relativas ao Direito do Trabalho são de apli-
cação imediata e atingem os efeitos dos contratos de trabalho 
em virtude de serem eles de trato sucessivo.

E por quê?
Quem dá resposta a essa indagação são inúmeros doutrinadores 

pátrios e estrangeiros, entre os quais merece destaque Délio Mara-
nhão, coautor do texto original da CLT, de 1943, e de seu art. 912. 
Apoiando-se na doutrina de Roubier, ele responde a essa questão 
nos seguintes termos, fazendo a perfeita distinção de que a lei nova 
atinge o estatuto da profissão como um todo e, por consequência, 
atinge o próprio contrato de trabalho sobre o qual ele se apoiava, 
verbis: “Importa distinguir, aqui o contrato, do estatuto legal. Uma 
lei é relativa a um instituto jurídico, quando visa a situações jurídicas 
que encontram sua base material e concreta nas pessoas ou coisas, 
que nos cercam, criando, diretamente, sobre esta base, uma rede de 
poderes e de deveres suscetíveis de interessar a coletividade. Por 
exemplo, o casamento, a adoção, a propriedade, etc. constituem 
institutos jurídicos, ou seja, estatutos legais. Ao contrário, uma lei é 
contratual, quando visa um conjunto de direito e obrigações entre as 
partes do contrato, que elas são livres, em princípio de determinar 
por si mesmas, e que, em muitos casos, somente a elas interessa-
rão. Compreende-se, portanto — escreve ROUBIER — porque o 
estabelecimento de um novo estatuto legal pode afetar os contratos 
em curso: isto se deve a que o estatuto constitui a situação jurídica 
primária, enquanto que o contrato é a situação jurídica secundária, 
construída sobre a base da primeira. Assim, quando a lei modifica 
os institutos jurídicos, quando estabelece um novo estatuto legal, 
os contratos, que estavam apoiados sobre um estatuto diferente, 
perdem sua base: terão, fatalmente, de ser modificados. Ora, as 
leis do trabalho dizem respeito a um estatuto legal, ao estatuto da 
profissão. Em outros termos, o legislador, indiferente às condições 
do contrato, regula, diretamente, a situação dos trabalhadores. As 
leis do trabalho visam aos trabalhadores como tais, e não como 
contratantes. As consequências do fato passado (contrato em 
curso) são consideradas pela lei nova em si mesmas, e não por um 
motivo relativo, apenas, àquele fato. Não é o contrato (ato jurídico 
individual) que é atingido, mas o estatuto legal, que se prende um 
interesse coletivo, e sobre o qual o contrato se apoiava” (conf. ob. 
coletiva “Instituições de Direito do Trabalho”, Délio Maranhão, Se-
gadas Viana, Arnaldo Sussekind, vol. 1, p. 172, 22a ed., LTr Editora).

Eduardo Gabriel Saad, com seu peculiar poder de síntese, es-
clarece que “Roubier e seus seguidores (inclusive nós) entendem 
que a lei trabalhista é de aplicação imediata às consequências 
de ato praticado sob o império da lei anterior. De conseguinte, a 
lei nova surpreende os contratos de trabalho ainda em execução” 
(conf. s/ob “Curso de Direito do Trabalho”, p. 81, LTr Editora).

Assim, os fatos iniciados, mas ainda não completados ou 
aperfeiçoados pelo cumprimento das obrigações, regem-se 
segundo a lei nova — constitucional ou comum — mas reconhe-
cidos os elementos autônomos que se realizaram validamente 
de acordo com a lei anterior.

Por sinal, é esse mesmo o pensamento de Haroldo Valadão 
quando redigiu o art. 14 do Anteprojeto da Lei Geral de Aplicação 
das Normas Jurídicas, pensamento esse plenamente aplicável aos 
tempos atuais, especialmente em cotejo com o disposto no art. 6o, 
§ 2o, da atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
(“Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados 
o ato jurídico 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 ele, possa exercer, como 
aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição 
pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem”).

Para esse jurista, fatos aquisitivos de direito simples são aque-
les que se completam num mesmo momento (por exemplo, contrato 
de compra e venda com a entrega imediata da mercadoria mediante 
seu pagamento); enquanto os complexos só se aperfeiçoam depois 
de cumpridas suas várias partes, mas separadas umas das outras.

Neste passo, vem a pelo o ensinamento de Carlos Maximiliano 
sobre a expectativa de direito (“Direito Intertemporal”, p. 45). Ela 
se verifica toda vez que um direito desponta, porém lhe falta algum 
requisito para se completar.

Para bem se aplicar a Lei n. 13.467/2017, deverá haver respeito 
ao denominado direito adquirido dentro do contrato de trabalho, 
que é de trato sucessivo. Dentro de um contrato de trato suces-
sivo, o direito adquirido não pode ser confundido com a mera 
expectativa de direito, que é a hipótese presente nestes autos, 
pois tratam--se de direitos complexos que não tiveram todas as 
suas partes cumpridas ou aperfeiçoadas.

Aqui, julgamos oportuno tecer breves considerações em torno 
do direito adquirido e da expectativa de direito.

É-nos mais cômodo recorrer à Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (LINDB) (§ 2o do art. 6o) para conceituar o direito 
adquirido: “Consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o seu 
titular ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo come-
ço do exercício tenha termo prefixo ou condição preestabelecida 
inalterável, a arbítrio de outrem”.

Desse texto se infere que adquirido é o direito que o seu titular 
pode exercer.

Na lição de Gabba (“Teoria delia retroativitá delle leggi”, 3a ed., 
1891, p. 191 e seguintes) “configura-se o direito adquirido quando 
é ele consequência de fato capaz de gerá-lo porque realizado em 
harmonia com a lei do tempo, embora seu exercício se processe 
depois da superveniência da lei nova, isto quando o direito já se 
incorporara ao patrimônio do seu titular”.

Consoante o conceito legal, configura-se o direito adquirido, 
também, quando a condição (cláusula que, derivando exclusiva-
mente da vontade das partes, subordina o efeito do ato jurídico a 
evento futuro e incerto — art. 121 do C. Civil) preestabelecida é 
inalterável a arbítrio de outrem. Assim, a condição que se manifesta 
sob a vigência de nova lei e até mesmo perante a Constituição não 
impede a caracterização do direito adquirido. Este o entendimento 
prevalecente em doutrina. O que vale é a data em que se celebrou 
o contrato e estipulou-se a condição suspensiva ou resolutiva.

Todavia, os fatos iniciados, mas ainda não completados, 
regem-se segundo a lei nova — constitucional ou comum —, mas 
reconhecidos os elementos autônomos que se realizaram vali-
damente de acordo com a lei anterior (v. art. 14 do Anteprojeto da 
Lei Geral de Aplicação das Normas Jurídicas, de Haroldo Valadão).

Para esse jurista, fatos aquisitivos de direito simples são aqueles 
que se completam num mesmo momento, enquanto os complexos 
só se aperfeiçoam depois de cumpridas suas várias partes, mas 
separadas umas das outras.

Neste passo, vem a pelo o ensinamento de Carlos Maximiliano 
sobre a expectativa de direito (“Direito intertemporal”, p. 45). Ela 
se verifica toda vez que um direito desponta, porém lhe falta algum 
requisito para se completar.

Portanto, para bem aplicar a Lei n. 13.467/2017, deverá haver 
respeito ao denominado direito adquirido dentro do contrato de 
trabalho, que é de trato sucessivo. Dentro de um contrato de trato 
sucessivo, o direito adquirido não pode ser confundido com a mera 
expectativa de direito. O direito adquirido, conforme ensina Celso 
Bastos, “constitui-se num dos recursos de que se vale a Constituição 
para limitar a retroatividade da lei” (Celso Bastos apud Alexandre 
de Moraes,, s/ob “Direito Constitucional, 16a edição, São Paulo, 
Ed. Atlas, p. 107.
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Importante neste exame é perceber que há diferença entre direito 
adquirido e expectativa de direito. Direito adquirido é aquele que já 
cumpriu todas as condições para sua aquisição no tempo, fazendo 
com que o direito objetivo se complete tornando-se direito subjetivo 
adquirido, portanto, patrimônio jurídico a ser exercido conforme o 
exercício de vontade do sujeito de direito (o qual pode, inclusive, 
exercê-lo posteriormente, e não no momento da sua aquisição no 
tempo). Já a expectativa de direito pode ser considerada como 
aquela em que não se completaram no tempo as condições para 
seu exercício. Caso as condições (especialmente, neste caso, as 
legais) permanecessem as mesmas, no momento certo a expecta-
tiva tornar-se-ia direito adquirido subjetivo.

Repita-se que os contratos de trabalho são negócios jurídicos 
de trato sucessivo, em que suas obrigações se renovam periodica-
mente. Com precisão, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
(TST), Alexandre Agra Belmonte, doutrina nos seguintes termos: 
“Obrigações de cumprimento continuado são aquelas em que o 
cumprimento da prestação perdura no tempo, até a completa sa-
tisfação, enquanto instantâneas são as que têm execução imediata. 
A execução pode ser instantânea, como a de entrega de um cavalo, 
ou de execução continuada, como nas obrigações de trato sucessivo 
que se renovam periodicamente, caso dos salários e das férias do 
empregado” (s/ob Instituições Civis no Direito do Trabalho, 3a ed, 
São Paulo, Ed. Renovar, p. 725).

Seguindo nesse diapasão, podemos deixar claro que as obri-
gações do direito do trabalho obedecem a ciclos de renovação 
que ocorrem continuamente, o que faz com que o direito se torne 
adquirido periodicamente também. Não hesitamos em asseverar 
que, sem sombra de qualquer dúvida, os atos jurídicos, decorrentes 
de obrigações de trato sucessivo fulcrados em normas imperativas, 
como as previstas, preponderantemente, na legislação trabalhista, 
devem ser executados conforme as previsões estabelecidas na nova 
lei, não havendo o que se falar, no caso em exame, em retroatividade 
legal, mas, simplesmente, de aplicação de lei nova no momento da 
realização do ato ou do surgimento do direito em sua plenitude. 
Nesse sentido, o STF já se manifestou, por reiteradas ocasiões, 
como se lê do seguinte excerto do voto proferido pelo Ministro 
Marco Aurélio na ADI n. 2.887, DJ de 6.8.2004, verbis: “Afigura-se 
constitucional diploma que, a um só tempo, veda a transformação da 
licença-prêmio em pecúnia e assegura a situação jurídica daqueles 
que já tenham atendido ao fator temporal, havendo sido integrado 
no patrimônio o direito adquirido ao benefício de acordo com as 
normas alteradas pela nova regência.”

Bem enfrentando essa questão da “Aplicação da Lei no Tempo”, 
o Procurador Federal e Consultor Jurídico da douta Advocacia 
Geral da União-AGU, lotado no Ministério do Trabalho, RICARDO 
LEITE, exarou, em 14.5.2018 (DOU de 15.5.2018), um sólido 
Parecer em que sustenta, com maestria, a aplicação imediata da 
Lei n. 13.467/2017 a todos os contratos de trabalho em curso, 
seguindo essa doutrina de Roubier e Délio Maranhão acima citada. 
Esse Parecer foi aprovado sem ressalva pelo Senhor Ministro do 
Trabalho, produzindo os devidos efeitos legais. Eis alguns excertos 
desse alentado Parecer da AGU, verbis:

“II – DA ANÁLISE DA CONSULTA:
a) Da vigência da Lei
6) A Lei n. 13.467/2017 foi publicada no dia 14 de julho de 2017, 

e também passou a ser chamada de Modernização Trabalhista. 
Com prazo de vacância de 120 dias, e em conformidade com o 
§1o do art. 8o da Lei Complementar n. 95/1998, que dispõe que “a 
contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabelecem 
período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação 
e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente 
à sua consumação integral”, sua vacância se encerrou em 10 de 
novembro de 2017, entrando em vigor, portanto, no dia seguinte, 
11 de novembro de 2017.

b) Da aplicação da Lei no tempo
7) Com o início da vigência da modernização trabalhista, três 

situações distintas em relação a sua aplicabilidade podem ser sus-

citadas: aplicação em relação aos contratos que se iniciam com a 
Lei já vigente, portanto novos contratos de trabalho celebrados a partir 
do dia 11.11.2017; aplicação em relação aos contratos encerrados 
antes de sua vigência, portanto, antes de 11.11.2017; e aplicação 
aos contratos celebrados antes de sua vigência e que continuaram 
ativos após 11.11.2017.

8) A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro — LINDB 
(Decreto-Lei n. 4.657, de 4 de setembro de 1942), no caput de seu 
art. 6o, disciplina que:

Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.

9) Portanto, em relação aos contratos de trabalho firmados a 
partir de 11.11.2017, não há qualquer dúvida quanto à aplicação 
integral da Lei n. 13.467/2017.

10) Por outro lado, em relação aos contratos encerrados antes 
de sua vigência, a modificação do texto legal não motiva a aplica-
ção retroativa das novas disposições em relação a atos jurídicos 
consumados sob a égide da lei anterior. É o que se depreende de 
forma pacífica do próprio caput do art. 6o da LINDB, acrescido de 
seu parágrafo 1o:

Art. 6o A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico 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.

11) Portanto, a lei nova, não obstante sua vigência imediata e 
geral, não pode atacar um ato jurídico perfeito, sob pena de viola-
ção não só aos dispositivos da LINDB acima mencionado, como, 
principalmente, ao inciso XXXVI do art. 5o da Constituição, que deu 
força constitucional ao ato jurídico perfeito, bem como ao direito 
adquirido e à coisa julgada.

12) A controvérsia se instaura em relação aos contratos em 
curso. Não há dúvidas de que os atos jurídicos praticados segundo 
as condições da lei anterior não são alterados face ao disposto na 
nova lei. Nesse sentido, o parcelamento de férias em dois perío-
dos de 10 (dez) dias (somado à conversão de 10 dias em abono 
pecuniário conforme opção do trabalhador), já consumado antes 
de 11.11.2017 na forma da redação anterior do art. 134, §1o da 
CLT, não é atingido pelas novas regras quanto ao parcelamento de 
férias – 1 (um) período mínimo de 14 (quatorze) dias, e os demais 
não menores do que 5 (cinco) dias (conforme texto do art. 134, §1o 
da CLT, com a redação dada pela Lei n. 13.467/2017).

13) Alguma dúvida se instaura, contudo, em relação à aplicação 
da lei nova face aos contratos em vigor antes de sua vigência, mas 
relativamente a fatos e atos praticados após 11 de novembro de 
2017, tendo em vista, em especial, a proteção ao direito adquirido 
constante no art. 5o, XXXVI da Constituição, bem como no art. 6o 
da LINDB.

14) Em relação ao direito adquirido, o inciso XXXVI do art. 5o 
da Constituição estabelece, in verbis:

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada;

15) Já a LINDB conceitua direito adquirido no parágrafo 2o de 
seu art. 6o, in verbis:

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

16) A proteção ao direito adquirido, portanto, traz questões 
que merecem exame mais detalhado para firmar posição quanto 
à aplicabilidade da Lei n. 13.467/2017 em relação aos contratos 
em curso, pois o direito adquirido, conforme ensina Celso Bastos, 
“constitui-se num dos recursos de que se vale a Constituição para 
limitar a retroatividade da lei.”

17) Importante neste exame é perceber que há diferença entre 
direito adquirido e expectativa de direito. Direito adquirido é aquele 
que já cumpriu todas as condições para sua aquisição no tempo, 
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fazendo com que o direito objetivo se complete tornando-se direito 
subjetivo adquirido, portanto, patrimônio jurídico a ser exercido 
conforme o exercício de vontade do sujeito de direito (o qual pode, 
inclusive, exercê-lo posteriormente, e não no momento da sua 
aquisição no tempo). Já a expectativa de direito pode ser entendida 
como aquela em que não se completaram no tempo as condições 
para seu exercício. Caso as condições (especialmente, neste caso, 
as legais) permanecessem as mesmas, no momento certo a ex-
pectativa tornar-se-ia direito adquirido subjetivo. Nesse sentido:

“Não se pode confundir ‘direito adquirido’ com ‘mera expec-
tativa de direito’. Celso de Mello fala, de maneira interessante, em 
‘ciclos de formação’: ‘a questão pertinente ao reconhecimento, ou 
não, da consolidação de situações jurídicas definitivas há de ser 
examinada em face dos ciclos de formação a que esteja eventual-
mente sujeito o processo de aquisição de determinado direito. Isso 
significa que a superveniência de ato legislativo, em tempo oportuno 
vale dizer, enquanto ainda não concluído o ciclo de formação e 
constituição do direito vindicado constitui fator capaz de impedir 
que se complete, legitimamente, o próprio processo de aquisição 
do direito (...) inviabilizando, desse modo, ante a existência de mera 
‘spes juris’, a possibilidade de útil invocação da cláusula pertinente 
ao direito adquirido’.”

c) Da inexistência de direito adquirido
18) Necessário reconhecer que os contratos de trabalho são 

relações de trato sucessivo, em que suas obrigações se renovam 
periodicamente. Nesse sentido, o Ministro do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Alexandre Agra Belmonte menciona que:

“Obrigações de cumprimento continuado são aquelas em que 
o cumprimento da prestação perdura no tempo, até a completa 
satisfação, enquanto instantâneas são as que têm execução ime-
diata. A execução pode ser instantânea, como a de entrega de um 
cavalo, ou de execução continuada, como nas obrigações de trato 
sucessivo que se renovam periodicamente, caso dos salários e das 
férias do empregado. “

19) Portanto, as obrigações do direito do trabalho têm ciclos de 
renovação que ocorrem continuamente, o que faz com que o direito 
se torne adquirido, também periodicamente. E, assim, igualmente, 
não restam dúvidas de que os atos jurídicos, decorrentes de obri-
gações de trato sucessivo fundadas em normas cogentes, como 
as estabelecidas pelas leis trabalhistas de forma geral, devem ser 
realizados segundo as condições da nova lei, não havendo o que 
se falar, nesse caso, em retroatividade legal, mas, simplesmente, 
de aplicação de lei nova no momento da realização do ato, ou da 
consubstanciação do direito.

20) Por esse prisma, não há que se falar em direito adquirido a 
uma prestação segundo lei revogada, não mais aplicável, uma vez 
que não são mais cumpríveis as condições para a aquisição daquele 
direito, após a revogação da lei. Nesse sentido, o Supremo Tribunal 
Federal tem se manifestado, por reiteradas vezes, como é o caso 
da seguinte jurisprudência, proferida em sede de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade:

“Afigura-se constitucional diploma que, a um só tempo, veda a 
transformação da licença-prêmio em pecúnia e assegura a situação 
jurídica daqueles que já tenham atendido ao fator temporal, havendo 
sido integrado no patrimônio o direito adquirido ao benefício de 
acordo com as normas alteradas pela nova regência.”

21) Também aponta para a situação de aplicabilidade imediata de 
novas disposições legais que alteram lei anterior, jurisprudência do 
STF, relatada pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, no RE 211.304. 
Nesta jurisprudência se faz a distinção de não aplicação imediata 
da lei nova em relação à situação definida por ato jurídico perfeito 
fruto da autonomia de vontade (contrato firmado pelas partes nos 
termos da lei vigente à época), com a situação dos direitos esta-
belecidos institucional ou estatutariamente por normas abstratas e 
gerais, de natureza cogente, “em cujo âmbito os direitos somente 
podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado 
o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência”. 
Nesse sentido, cumpre reproduzir a jurisprudência mencionada:

“A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face 
da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico per-
feito (CF, art. 5o, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies 
de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que 
são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), 
cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de 
ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modi-
ficações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas 
institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas 
gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos 
somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente 
formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua 
incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora 
não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata.
(...) As disposições do art. 21 da Lei n. 9.069/1995, resultante da 
conversão da MP n. 542/1994, formam um dos mais importantes 
conjuntos de preceitos normativos do Plano Real, um dos seus 
pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a trans-
posição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo 
para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem 
pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por 
atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma 
necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa 
natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade 
na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação 
retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de 
contratos em curso.

22) Ou seja, alterado o suporte fático que fundamenta a aplica-
ção de uma lei, ou mudada a própria lei em relação ao suporte fático 
para a exigibilidade daquele direito, não há que se falar em direito 
adquirido, não sendo exigível a continuação daquele regime jurídico.

23) Portanto, as novas disposições legais, em relação a regimes 
jurídicos estabelecidos de forma cogente (obrigatória) pela legisla-
ção, como é o caso das modificações no direito material do trabalho 
realizadas pela Lei n. 13.467/2007, são de aplicação imediata, desde 
11.11.2017, às relações de trabalho regidas pela CLT.

24) Nem mesmo o princípio constitucional do direito adquirido 
protege as posições jurídicas decorrentes das leis contra mudanças 
(alteração e revogação) nos institutos jurídicos fixados previamente 
pela lei modificada. Eis a lição do Ministro Gilmar Mendes, segundo 
o qual, analisando jurisprudência da Suprema Corte na ADI n. 3.105, 
revelou que:

“a não incidência inicial da contribuição sobre os proventos dos 
inativos não assegurava aos aposentados imunidade em relação à 
contribuição, e o fato de não se ter estabelecido a tributação até 
então não legitimava, do ponto de vista do direito adquirido, a 
preservação indefinida desse status.”

25) Além disso, ressaltou também que:
“No que concerne ao direito dos servidores públicos, é pacífica 

a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que não se 
pode invocar direito adquirido para reivindicar a continuidade de um 
modelo jurídico referente ao sistema de remuneração, férias, licença 
ou enquadramento ou outro qualquer benefício, exatamente por não 
se poder invocar direito adquirido a um dado estatuto jurídico.”

26) Também, no mesmo sentido, é o magistério do Ministro do 
TST, Mauricio Godinho Delgado, o qual esclarece, sobre a aplicação 
das leis trabalhistas aos contratos em curso, que:

“a aderência contratual tende a ser apenas relativa no tocante às 
normas jurídicas. É que as normas não se incrustam nos contratos 
empregatícios de modo permanente, ao menos quando referentes a 
prestações de trato sucessivo. Ao contrário, tais normas produzem 
efeitos contratuais essencialmente apenas enquanto vigorantes na 
ordem jurídica. Extinta a norma, extinguem-se seus efeitos no con-
texto do contrato de trabalho. Tem a norma, desse modo, o poder/
atributo da revogação, com efeitos imediatos — poder/atributo 
esse que não se estende às cláusulas contratuais.
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O critério da aderência contratual relativa (ou limitada) é claro 
com respeito às normas heterônomas estatais (vide alterações 
da legislação salarial, por exemplo). As prestações contratuais já 
consolidadas não se afetam, porém as novas prestações sucessivas 
submetem-se à nova lei. Prevalece, pois, quanto às regras oriundas 
de diploma legal, o critério da aderência limitada por revogação (lei 
federal, é claro).”

27) Igualmente, o Ministro Ives Gandra Martins Filho, que era 
presidente do TST durante o período de discussão e votação no 
Congresso Nacional da Modernização, comungando da mesma tese 
jurídica, e, vislumbrando efeitos graves e danosos de entendimento 
contrário ao mundo do trabalho, asseverou:

“Não existe direito adquirido a regime jurídico. Se eu disser que 
eu tenho direito a ficar com a lei anterior à reforma para todos os 
contratos vigentes, o que o empregador vai fazer? Despedir todo 
mundo e contratar gente nova”, disse à imprensa, antes de fazer 
palestra no evento 150 Dias da Reforma Trabalhista.”

28) O professor-doutor Homero Batista Mateus da Silva, 
em obra em que analisa as modificações realizadas pela Lei n. 
13.467/2017 na CLT, ao tratar do tema da aplicação da nova legisla-
ção, manifesta-se sobre a aplicação imediata da Lei n. 13.467/2017 
aos contratos em curso no mesmo sentido:

“de maneira geral, a lei trabalhista se aplica aos contratos 
de trabalho em vigor e aos processos em andamento, porque 
normalmente não existe direito adquirido contra a lei e não existe 
direito adquirido a recursos e procedimentos no âmbito do direito 
processual antes que a parte tivesse o interesse àquela ferramenta 
jurídica.”

29) Uma última questão de direito material do trabalho a ser ana-
lisada tem relação à aplicabilidade imediata da Lei n. 13.467/2017 
aos contratos já em curso (no momento em que entrou em vigor) 
face à proteção constitucional de irredutibilidade salarial constante 
no art. 7o, VI, in verbis:

“VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção 
ou acordo coletivo”;

30) De fato, a Constituição garante que, salvo convenção ou 
acordo coletivo do trabalho, o salário pago ao empregado não pode 
sofrer redução, o que inviabilizaria também uma lei que direta ou in-
diretamente acarretasse redução do salário. Contudo, deve-se frisar 
que a proteção é quanto ao valor do salário, não da remuneração, 
que pode ser modificada tanto em função de alterações na situação 
fática de prestação de serviço pelo empregado (por exemplo, se o 
empregado deixar de prestar horas extras habituais ou de realizar 
o trabalho sob condições perigosas), ou por modificações em certo 
instituto jurídico que proporcionava uma verba remuneratória (por 
exemplo, a especificação da natureza indenizatória relativa ao pa-
gamento apenas do período suprimido do intervalo intrajornada, e 
não mais pagamento de natureza remuneratória em relação a todo 
o tempo de intervalo — vide art. 71, § 4o da CLT, com a redação 
dada pela Lei n. 13.467/2017).

31) Para ilustrar, vale lembrar que a própria CLT (Decreto-lei 
n. 5.452 de 1o de maio de 1943 foi aplicada imediatamente aos 
contratos de trabalho celebrados antes de sua vigência. O mesmo 
ocorreu com muitas leis trabalhistas, inclusive com destaque para 
a Lei Complementar n. 150/2015, que dispôs sobre o contrato de 
trabalho doméstico.

32) Em suma, não existindo direito adquirido a regime jurídi-
co, seja estatutário ou contratual, mas apenas ao pagamento das 
vantagens devidas ‘pro labore facto’ em relação à legislação que 
as previa, dado o trato sucessivo das prestações, tem-se que a Lei 
n. 13.467/17 possui aplicabilidade imediata e geral, a partir da data 
de início de sua vigência — 11.11.2017 — em relação a todos os 
contratos de trabalho em vigor.

(...) (“omissis”).
III – CONCLUSÃO
Pelo exposto, entende-se que mesmo a perda de eficácia do 

art. 2o da MP n. 808/2017, a qual estabelecia de forma explícita, 

apenas a título de esclarecimento, a aplicabilidade imediata da Lei 
n. 13.467/2017 a todos os contratos de trabalho vigentes, não 
modifica o fato de que esta referida lei é aplicável de forma geral, 
abrangente e imediata a todos os contratos de trabalho regidos 
pela CLT (Decreto-lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943), inclusive, 
portanto, àqueles iniciados antes da vigência da referida lei e que 
continuaram em vigor após 11.11.2017, quando passou a ser apli-
cável a Lei n. 13.467/2017. Brasília, 14 de maio de 2018. RICARDO 
LEITE – Procurador Federal – Consultor Jurídico”.

Portanto, deve haver a aplicação imediata, geral e abrangente da 
Lei n. 13.467/2017 a todos os contratos de trabalho que continua-
ram em vigor após 11.11.2017, quando passou a viger tal diploma 
legal nos exatos termos do art. 912 da CLT, art. 6o da LINDB e art. 
5o, XXXVI da Carta Magna.

Nem se diga que a Instrução Normativa n. 41/2018 do E. TST 
poderia afastar a aplicação imediata da Lei n. 13.467/2017 ao caso 
presente, com direitos iniciados, mas não consumados, na vigência 
da Lei anterior. Primeiro, porque a referida Instrução Normativa 
abrange apenas o direito processual, nada dispondo sobre o direito 
material do trabalho. Segundo, porque uma Instrução Normativa 
não tem efeito vinculante, não tem força de Súmula e muito menos 
de Lei. Terceiro, porque ao analisar a questão processual, a própria 
Instrução Normativa, em seu art. 6o, prevê a aplicabilidade da nova 
lei para reger atos materiais que tenham sido praticados durante 
a lei anterior, conquanto tenham sido ajuizados após 11.11.2017.

E mais.
Ainda que, por um absurdo, se considere válida a teoria de 

haver um direito adquirido do trabalhador por atos não consumados 
durante a vigência da Lei anterior, esta não pode ser aplicável ao 
caso presente se os direitos forem amparados, unicamente, por 
Súmulas de jurisprudência e não em texto expresso de lei.

Ora, se uma pretensão de um empregado-reclamante tiver 
escora, apenas, em uma construção jurisprudencial de súmulas 
do TST ou de um TRT, sem que haja dispositivo legal que lhe 
dê sustentação, é curial que não há de se falar em afronta ao 
princípio da irretroatividade da lei o fato de estar se aplicando 
à hipótese vertente destes autos os comandos inscritos na Lei 
n. 13.467/2017.

Em conclusão: em virtude do contrato de trabalho ser de trato 
sucessivo, os efeitos desse negócio jurídico são apreendidos pela 
lei nova se verificados após a vigência desta.

6) Trabalhador estrangeiro: O estrangeiro, que haja entrado 
regularmente em território nacional, é protegido pelas normas con-
solidadas, ex vi do disposto no art. 5o da Constituição Federal. Por 
via de consequência, é dado ao estrangeiro, aqui, exercer qualquer 
ofício, desde que cumpra as disposições da legislação pertinente, 
ressalvadas as exceções que só a Carta Magna pode estabelecer.

7) Empresa pertencente a governo estrangeiro: Empresa per-
tencente a governo estrangeiro e que opere em território nacional, 
devidamente autorizada pelo Governo brasileiro, está submetida às 
disposições da CLT. Não goza dos privilégios de pessoa jurídica de 
Direito Internacional Público.

8) Obrigações contraídas no estrangeiro. Local de sua 
execução: Com muita razão diz Jitta, citado por Serpa Lopes 
(“Comentários à Lei de Introdução ao Código Civil”, 2o vol., p. 
190, 2. ed., 1959), “as obrigações formam uma instituição jurídica 
comum a todos os povos”.

Obrigações contraídas em determinado país, e exigíveis em 
outro, geram incertezas e controvérsias que constituem, em boa 
parte, os objetivos do Direito Internacional Privado.

Sobre o assunto, lemos no art. 9o, da nossa Lei de Introdução 
ao Código Civil (que, com a Lei n. 12.376, de 30.12.10, passou a 
ser denominada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 
— LINDB): “Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei 
do país em que se constituírem. § 1o Destinando-se a obrigação a 
ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta 
observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos 
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requisitos extrínsecos do ato. § 2o A obrigação resultante do con-
trato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente”.

Da leitura desse dispositivo se depreende que o nosso legisla-
dor, se filiou à corrente doutrinária contrária à autonomia da vontade 
no âmbito do Direito Internacional Privado, isto é, a faculdade 
de escolha de uma determinada lei para reger dada obrigação. A 
amenização dessa linha de pensamento é feita pela observação de 
que se admite a autonomia da vontade quando a lei competente o 
admitir, isto é, quando não se tratar de norma imperativa.

A Justiça do Trabalho, em vários acórdãos, manifestou simpatia 
pela tese de Savigny que é a de solucionar os conflitos interespaciais 
em matéria de obrigações, com a lei do lugar de execução (lex loci 
executionis), deixando de lado a lex loci contractus. O TST chegou a 
editar, em 1985, a Súmula n. 207 nesse sentido: “A relação jurídica 
trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de 
serviço e não por aquelas do local da contratação”.

Contudo, essa súmula foi cancelada em 2012. De fato, a juris-
prudência trabalhista, dizendo estar preocupada com o processo de 
globalização da economia em que existe um avanço das empresas 
brasileiras para novos mercados no exterior, apontou para o fato 
de ser insuficiente e inadequado o critério previsto nessa súmula. 
Assim, ela passou a considerar que, contratado no Brasil o em-
pregado para laborar imediatamente no exterior, é de se aplicar à 
relação de trabalho mantida entre as partes a legislação brasileira, 
quando contêm normas mais favoráveis em seu conjunto a ele, 
trabalhador. Ver, nesse sentido, o AIRR n. 295-74.2010.5.03.0035, 
Rel. Ministra Maria de Assis Calsing, DJe 22.6.12.

Essa mudança de jurisprudência provoca esta seguinte situa-
ção no julgamento de um caso: o juiz fica obrigado a realizar um 
trabalho praticamente impossível, qual seja, o de demonstrar que 
um ordenamento jurídico, no seu todo, é superior a um outro.

Ver a nota 11 ao art. 7o, deste livro, em que afirmamos não 
sermos favorável à tese de que se aplica a lei que for mais favorável 
ao empregado. Esse princípio é respeitado dentro de um mesmo 
ordenamento jurídico e nunca naquela situação do cotejo de duas 
ou mais legislações estrangeiras.

Na esfera do Direito do Trabalho, as hipóteses mais comuns 
são duas: (a) o empregado vincula-se a uma multinacional e sai de 
um país estrangeiro para vir trabalhar no Brasil, em empresa filiada, 
por tempo indeterminado; (b) empregado de empresa estrangeira 
vem ao Brasil para dar assistência técnica a um cliente e isto, como 
é óbvio, por tempo predeterminado. Na primeira situação, hão de 
prevalecer as disposições do nosso Direito do Trabalho. Presume-
-se, in casu, que o contrato anterior foi extinto e substituído por 
um outro, a ser cumprido em terras brasileiras. De consequência, 
o tempo de serviço, prestado anteriormente fora do Brasil, terá de 
ser computado para fins indenizatórios, uma vez que, aí, se confi-
gura o grupo econômico de que fala o art. 2o, desta Consolidação. 
Na segunda situação, o empregado continua vinculado ao grupo 
multinacional por um contrato que não se dissolveu, eis que, para 
bem cumpri-lo, transporta-se temporariamente ao nosso País para 
dar assistência técnica a um cliente. É sabido que alguns aspectos 
desse contrato caem sob o império da lei brasileira enquanto o 
empregado aqui se encontrar, mas, repetimos, a obrigação nesta 
hipótese de trabalho temporário — no que ela tem de essencial — 
continua regida pela “lex loci contractus”.

V., ainda, nota 12 ao art. 7o sobre a aplicação da lei trabalhista 
no tempo.

9) Interpretação da Norma Jurídica: A interpretação é procedi-
mento que, sempre, precede a aplicação da lei a determinado fato 
concreto. Procura, a interpretação, o sentido do comando abstrato 
e, a aplicação, o enquadramento do abstrato ao concreto.

Dividem-se as correntes sobre interpretação em subjetivistas 
e objetivistas. As primeiras pesquisam a vontade do legislador; as 
objetivistas sustentam que a lei se desvincula da vontade ou da 
intenção do legislador, devendo ser interpretada à luz dos interesses 
que se propõe a regular e com o sentido que, nesse momento, lhe 
daria o legislador.

Segundo Savigny, os métodos de interpretação são: o grama-
tical, o lógico, o histórico e o sistemático. Em face de um dado 
problema de hermenêutica, o uso de um único método ou de vários 
deles em conjunto é admitido e mesmo útil.

Surgiu, no universo jurídico, em data recente, a opinião de que a 
ideologia é imprescindível na interpretação das leis, de modo geral. 
Pela ideologia, é feita a valoração que leva à fixação dos objetivos 
da ação do homem dentro da sociedade. Segundo essa corrente, 
na interpretação, há de se levar em conta a apontada valoração 
predominante num dado momento social, o que importa dizer ter 
ela de modificar-se à medida que se transforma o contexto social. 
Por outras palavras, não se vai buscar o significado da norma na 
vontade histórica do legislador, mas do intérprete no instante em 
que se pretende aplicar a lei a uma situação concreta.

Para Kelsen (“Teoria General del Derecho y del Estado”, p. 140 e 
segs.), o intérprete extrai da norma legal as várias decisões que ela 
comporta e escolhe uma delas. Assim, a interpretação não equivale 
a uma atividade puramente intelectual, mas a um ato de vontade. 
Na raiz desse ato de vontade estão múltiplas influências, que não 
podem ser desconhecidas. Aceitamos o pensamento kelseniano.

O Direito do Trabalho desgarrou-se do corpo do Direito Civil, o 
que explica o fato de, até hoje, perceber-se, em sua interpretação, 
métodos usados na fonte original. Contudo, pensamos estar ele 
sujeito às regras comuns da hermenêutica. Não apresenta pecu-
liaridades que justifiquem ou inspirem princípios próprios para o 
trabalho interpretativo de suas normas.

Fazemos companhia a Giorgio Ardau na crítica ao princípio “in 
dubio pro misero”. O intérprete da lei deve socorrer-se de todas as 
normas e princípios que lhe permitem aplicá-la à situação concreta 
de forma condizente com a justiça, sem levar em conta a condição 
social das partes interessadas. No Direito do Trabalho, o intérprete 
dará maior ou menor ênfase a este ou àquele princípio, a fim de 
atender às circunstâncias de que se revestiu o conflito de interesses 
entre o assalariado e seu empregador.

O art. 5o, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, editado pelo 
Decreto-lei n. 4.657, de 4.9.1942, acolhe a denominada interpre-
tação teleológica (“Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos 
fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”). 
Com fulcro nesse dispositivo legal, podemos dizer que ela é um 
método de interpretação que tem por objetivo identificar a finalidade 
para a qual a norma foi criada. De acordo com esse método, ao se 
interpretar um dispositivo legal deve-se levar em conta as exigências 
econômicas e sociais que o legislador buscou atender e conformá-lo 
aos princípios da justiça e do bem comum.

10) Relação de Trabalho e Relação de Emprego: As relações 
individuais de trabalho, sujeitas à Consolidação das Leis do Traba-
lho, são relações jurídicas que nascem de um contrato de trabalho 
e cujos sujeitos — empregado e empregador — são definidos nos 
arts. 2o e 3o, da Consolidação.

Diz De La Cueva que relação de trabalho é “o conjunto de di-
reitos e obrigações derivados da prestação de um serviço pessoal” 
(“Derecho Mexicano del Trabajo”, tomo 1, p. 475).

É mais ou menos o que diz Cotrim Netto: “Ao conjunto de 
atos executivos do contrato de emprego e originadores de direitos 
nitidamente patrimoniais é que se pode denominar relação de 
emprego” (“Contrato e Relação de Emprego”, p. 26). Esse autor 
faz sutil distinção entre relação de trabalho e relação de emprego. 
Afirma que Deveali e outros erigem a relação de trabalho em insti-
tuto novo para tomar o lugar do contrato de trabalho, uma vez que 
entendem inexistir, no vínculo trabalhista, qualquer semelhança com 
ato contratual. Para eles, o que existe é engajamento.

Se na doutrina não se procura diferenciar a relação de trabalho 
da relação de emprego, acreditamos que o nosso legislador quis 
dar à primeira um significado mais amplo que o da segunda. No art. 
1o, da Consolidação, fala-se de relação individual do trabalho e, no 
art. 442, se diz que o contrato de trabalho corresponde à relação 
de emprego. No art. 1o a relação individual de trabalho abrange a 
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relação de emprego e a relação que deriva do contrato de emprei-
tada a que alude o art. 652, da CLT. A diferença entre ambos os 
conceitos, em nosso sistema legal, é para atender a algo que lhe é 
peculiar. Não tem maior importância na doutrina. Resumindo — a 
relação de trabalho é o núcleo das obrigações derivadas do contrato 
individual de trabalho.

Com a Emenda Constitucional n. 45/04, que deu nova redação ao 
art. 114, da Constituição, é necessário que se faça a distinção entre 
a relação de trabalho e a relação de emprego para se determinar a 
competência da Justiça do Trabalho. Assim, por exemplo as outras 
relações de trabalho, como previstas no inciso IX, desse artigo, 
precisam ser elencadas em lei ordinária própria, como nós bem 
estudamos nas notas que fizemos ao art. 643, da CLT.

11) Direito Coletivo do Trabalho: Direito coletivo do trabalho 
é o complexo de normas jurídicas que regula as atividades dos 
sindicatos, os pactos e os conflitos coletivos. É a parte do Direito 
do Trabalho que considera o grupo profissional, organizado ou não 
em sindicato, travando relações com um ou vários empregadores. 
No direito coletivo do trabalho, do lado patronal, é possível que o 
sujeito de uma relação jurídica seja um único patrão, ao passo que, 
no que tange ao operário, jamais é ele encarado individualmente.

Esta Consolidação disciplina a maioria das relações coletivas de 
trabalho. Na legislação extravagante sobre o assunto, destacam-se 
as Leis n. 7.783, de 28 de junho de 1989, que regula o exercício 
do direito de greve e a política salarial e a de n. 8.036, de 11.5.90, 
que tem por objeto o FGTS.

A bem da verdade, queremos destacar a crença, em que 
estamos, de que as normas legais referentes à política salarial se 
caracterizam por sua fluidez quando a economia é assolada por 
inflação de taxa elevada. Em nosso País, o quadro da economia já 
se mostra mais estável e, por isso, as normas legais atinentes ao 
salário tendem a ter vida mais longa.

12) Princípio “Pro Operario”: Esse princípio está vinculado 
às origens do Direito do Trabalho moderno, pois um e outro têm, 
como principal força-motriz, o desejo de preservar o equilíbrio nas 
relações entre o Capital e o Trabalho. Sobrepuja o dogma do libera-
lismo de que são iguais as partes participantes de um contrato de 
trabalho. É apenas formal essa igualdade; a desigualdade econômica 
é inescusável. A desigualdade econômica, mais do que a igualdade 
jurídica, influencia, de modo intenso, a conduta do empregado na 
celebração do contrato de trabalho.

13) Irretroatividade das Leis: No Direito do Trabalho vigora, 
como não poderia ser diferente, o princípio da irretroatividade das 
leis. Dimana esse princípio de regra constitucional e é uma cons-
tante ao longo da história do Direito pátrio. Aplica-se às relações 
de trabalho de forma mitigada. Não é o contrato de trabalho de 
execução instantânea; cumpre-se em prestações sucessivas, as 
quais podem ser afetadas pela lei nova. É a retroatividade de grau 
mínimo de que falam Bayon-Perez Botija (“Manual de Derecho del 
Trabajo”, vol. I, p. 221-222). Colin-Capitant põem-se de acordo 
com essa doutrina quando ensinam que toda lei nova deve ser, 
presumidamente, melhor do que a antiga e, por isso, os efeitos de 
situação jurídica anterior geralmente, se submetem às disposições 
da lei nova (“Droit Civil Français”, vol. I, p. 55).

14) Abuso de Autoridade: V. Lei n. 6.657, de 5 de junho de 
1979, declarando ser abuso de autoridade o atentado aos direitos 
e garantias assegurados ao exercício profissional.

15) Fontes de Direito Materiais e Formais: Dividem-se as 
fontes do direito em materiais e formais. Aquelas compreendem 
os fatos sociais que contribuem para a matéria do direito; estas, 
são as formas pelas quais se estabelece a regra jurídica. A fonte 
formal pressupõe uma estrutura de poder que garanta o respeito 
às normas dela emanadas. Há autores que se recusam a examinar 
a fonte material do direito por tratar-se de questão estranha ao 
mundo jurídico, inserindo-se a um só tempo nos campos da 
filosofia e da sociologia.

Com Miguel Reale, definimos a fonte de direito formal como 
“os processos ou meios em virtude dos quais as regras jurídicas 
se positivam com legítima força obrigatória, isto é, com vigência 
e eficácia” (“Lições Preliminares de Direito”, 1973, Ed. Bushatsky, 
p. 164). Repetimos, como ponto relevante que é desta nota, que 
toda fonte de direito pressupõe um centro de poder capaz de dar 
validade e eficácia às normas jurídicas. Esta assertiva não exclui 
a tese de que há mais de uma ordem jurídica na sociedade, pois 
nem todo o direito é legislado, como se verifica, sobretudo, no 
Direito do Trabalho.

Vejamos as várias fontes do Direito do Trabalho:
A) É a Constituição a mais importante das fontes desse Direi-

to. Nem sempre o trabalho foi objeto de normas constitucionais. 
Durante muito tempo as Constituições de todos os países não 
deram ao assunto maior destaque. À medida que a Revolução 
Industrial se espraiava por todos os quadrantes e os problemas 
sociais por ela gerados ganhavam maior expressão, as normas 
constitucionais foram-se voltando para a problemática trabalhista. 
Nossas Constituições de 34, 37, 46, 67 (inclusive a Emenda n. 
1/69) e 1988 deram abrigo a disposições sobre o assunto. Umas, 
de caráter programático, a indicar os princípios que o legislador 
ordinário teria de atender, e, outras, por não serem autoaplicáveis, 
têm de ser regulamentadas por lei. É nos arts. 7o, 8o, 9o, 10, 11 e 
12 da Constituição Federal, que se reúnem as principais disposições 
sobre o trabalho assalariado.

B) Lei — estritamente considerada — é a regra de direito abs-
trata e geral, de caráter permanente, que coercitivamente se impõe 
a todos os cidadãos. Dentre as fontes de produção estatal, a mais 
importante é a Consolidação das Leis do Trabalho, por conter o 
maior número de disposições reguladoras das relações de trabalho. 
Há, ainda, uma legislação não consolidada, como a Lei n. 8.036, de 
11 de maio de 1990 (Lei do FGTS); Lei n. 7.783, de 28 de junho de 
1989; a Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que reformulou 
todo o capítulo da segurança e medicina do trabalho e muitos 
outros diplomas legais que introduziram modificações no texto 
desta Consolidação. Muitas delas, pesa-nos dizer, não significaram 
mudança para melhor. A rigor, não é o regulamento de uma lei fonte 
de Direito do Trabalho. Quando muito compõe legislação secundária, 
com força específica reflexa da lei (Messineo, “Manuale di Diritto 
Civile e Commerciale”, vol. I, n. 9). O regulamento procura facilitar 
a execução de uma lei, sendo-lhe vedado ir além dos limites desta, 
criando ou reduzindo direito ou obrigações.

C) O costume, para Savigny, é o primeiro indício exterior do 
direito positivo (“Sistema”, vol. I, § 12). Define-o Vicente Ráo (“O 
Direito e a Vida dos Direitos”, I tomo, 1952, p. 287) como “a regra de 
conduta criada espontaneamente pela consciência comum do povo, 
que a observa por modo constante e uniforme e sob a convicção de 
corresponder a uma necessidade jurídica”. Existindo paralelamente 
ao direito legislado, o costume só se reveste de obrigatoriedade 
quando reconhecido por lei. Do conceito de costume se deduz serem 
dois os seus elementos: um intrínseco ou subjetivo (opinio juris et 
necessitatis) e, outro, material expresso pelo uso.

Em face da lei, três são as categorias de costumes: consuetudo 
praeter legem se tem caráter supletivo, por ser omissa a lei ou por-
que ela não existe; secundum legem quando a lei lhe reconhece a 
existência e lhe atribui eficácia revestida de obrigatoriedade; contra 
legem por ser contrário à lei, acarretando seu desuso.

Nosso sistema legal inadmite o desuso da lei pelo costume.
D) A jurisprudência ingressa no rol das fontes do Direito do 

Trabalho pelas mãos daqueles que a consideram uma forma nova 
de direito costumeiro (Planiol Ripert, “Traité Élementaire de Droit 
Civil”, 12. ed., tomo I, p. 7). A função criadora do juiz surge em toda 
a sua extensão na interpretação das leis, quando dá a esta matizes e 
retoques exigidos para a sua completa adaptação ao fato concreto 
discutido na lide. A jurisprudência, porém, jamais pode ir além dos 
limites da lei. O direito sumular do Tribunal Superior do Trabalho é 
a estandardização dos julgamentos. Estamos entre aqueles que não 
consideram a jurisprudência fonte formal do Direito do Trabalho. 
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Fizemos esta breve nota ao assunto, na análise das várias fontes 
do Direito do Trabalho, para nos definirmos a respeito de matéria 
muito controvertida na doutrina. O art. 8o, desta Consolidação, 
autoriza o juiz a recorrer à jurisprudência, conforme o caso, na falta 
de disposições legais ou contratuais.

E) A sentença normativa da Justiça do Trabalho é um ato-regra, 
por conter regra geral, impessoal e abstrata. É, de conseguinte, 
uma fonte do Direito do Trabalho. Sem valor o argumento de que 
a sentença normativa não alcança toda uma categoria profissional 
no plano nacional e isto pela simples razão de que ninguém afirma 
ser este ou aquele o limite máximo de extensão de uma norma legal. 
Para patrões e empregados atingidos por uma sentença normativa, 
é ela uma lei. Produz direitos e obrigações de maneira impessoal, 
abstrata e obrigatória. Tais considerações são aplicáveis ao pacto 
coletivo de trabalho (convenção ou acordo coletivo). É a mais típica 
das fontes do Direito do Trabalho, cujo caráter coletivo é por ela 
acentuado. Para dar realce à convenção coletiva, na hierarquia das 
fontes do Direito do Trabalho, lembramos a possibilidade que têm 
empregados e empregadores, por seu intermédio, de substituir — 
pelo menos temporariamente — uma norma legal cogente por uma 
disposição contratual mais benéfica aos assalariados.

F) O regulamento de empresa é, no dizer de Paul Pic, a lei interna 
da fábrica. Em nosso País, é ele fruto, exclusivo, da vontade do em-
presário. Em alguns países, sua eficácia jurídica fica na dependência 
da participação dos empregados no seu processo elaborativo. 
Nosso direito positivo do trabalho não se refere expressamente 
ao regulamento interno de empresa. Aderem indestrutivelmente 
ao contrato de trabalho suas disposições que se mostrarem mais 
favoráveis que a lei ou instituírem vantagens por ela ignoradas.

Não é imutável o regulamento de empresa. É lícito ao empre-
gador modificá-lo quando bem entender, ressalvado, porém, o 
direito anteriormente adquirido pelos trabalhadores a quaisquer 
benefícios ou vantagens.

G) As normas dimanadas de fonte internacional e que, em maior 
número, são aquelas editadas no seio da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), passam a integrar o Direito nacional mediante a 
ratificação de seus convênios. Embora se diga que a história da OIT 
começa em 1919, suas raízes se encontram na consciência social 
do século XIX, quando — em todo o mundo — se ergueram vozes 
condenando os excessos do liberalismo econômico e propondo 
providências capazes de proteger o assalariado, independentemente 
de sua nacionalidade, raça ou credo. Cessadas as hostilidades da 
Primeira Guerra Mundial, celebrou-se o Tratado de Versalhes, no 
qual se estabeleceu a criação da OIT para ser o instrumento da 
justiça social para os trabalhadores de todas as nações. Como 
deixamos transparecer no início desta nota, as normas interna-
cionais só se incorporam ao sistema legal de uma nação depois 
que esta, mediante processo legislativo regular, resolve fazê-lo. A 
norma internacional não tem em si a força necessária para integrar 
um Direito nacional.

Em 2019, o Decreto n. 10.088, de 5.11.19, consolidou todos 
os atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal que 
dispõem sobre a promulgação de convenções e recomendações 
da Organização Internacional do Trabalho — OIT ratificadas pela 
República Federativa do Brasil. Esse decreto inclui como Anexos 
todas as convenções ratificadas, facilitando à sociedade a consulta a 
esses instrumentos legais, que depois de ratificados, incorporam-se 
à legislação trabalhista brasileira.

Por terem sido ratificadas conforme a Constituição, as Con-
venções que vigem no país são as seguintes: n. 3 – emprego 
das mulheres antes e depois do parto (denunciada em função 
da ratificação da Convenção n. 103); n. 4 – trabalho noturno das 
mulheres (denunciada em 1937); n. 5 – idade mínima de admissão 
das crianças nos trabalhos industriais (denunciada em função da ra-
tificação da Convenção n. 138); n. 6 – trabalho noturno das crianças 
na indústria; n. 7 – idade mínima de admissão no trabalho marítimo 
(denunciada em função da ratificação da Convenção n. 58); n. 11 
– direitos de associação e de união dos trabalhadores agrícolas; n. 

12 – indenização por acidentes no trabalho na agricultura; n. 14 – 
repouso semanal nos estabelecimentos industriais; n. 16 – exame 
médico obrigatório das crianças e menores empregados a bordo 
dos vapores; n. 19 – igualdade de tratamento dos trabalhadores 
estrangeiros e nacionais em matéria de indenização por acidentes no 
trabalho; n. 21 – simplificação da inspeção dos emigrantes a bordo 
dos navios; n. 22 – contrato de engajamento de marinheiros; n. 26 
– métodos de fixação de salários mínimos; n. 29 – trabalho forçado 
ou obrigatório; n. 41 – trabalho noturno das mulheres (denunciada 
em função da ratificação da Convenção n. 89); n. 42 – indenização 
das moléstias profissionais; n. 45 – emprego das mulheres nos 
trabalhos subterrâneos nas minas de qualquer categoria; n. 52 – 
férias anuais remuneradas (denunciada em função da ratificação da 
Convenção n. 132); n. 53 – certificado de capacidade profissional 
dos capitães e oficiais da marinha mercante; n. 58 – idade mínima 
para admissão de menores no trabalho marítimo (denunciada em 
função da ratificação da Convenção n. 138); n. 80 – revisão dos 
artigos finais de 1946; n. 81 – inspeção do trabalho na indústria e no 
comércio; n. 88 – organização do serviço de emprego; n. 89 – relati-
va ao trabalho noturno das mulheres ocupadas na indústria (revista, 
1948); n. 91 – férias remuneradas dos marinheiros (denunciada 
em função da ratificação da Convenção n. 146); n. 92 – alojamento 
da tripulação a bordo (revista, 1949); n. 93 – salários, duração de 
trabalho a bordo e tripulação (revista, 1949); n. 94 – cláusulas de 
trabalho nos contratos firmados por autoridade pública; n. 95 – 
proteção do salário; n. 96 – escritórios remunerados de empregos; 
n. 97 – trabalhadores migrantes (revista, 1949); n. 98 – aplicação 
dos princípios do direito de organização e de negociação coletiva; 
n. 99 – métodos de fixação de salário mínimo na agricultura; n. 
100 – igualdade de remuneração para a mão de obra masculina e 
a mão de obra feminina por um trabalho de igual valor; n. 101 – 
férias pagas na agricultura (denunciada em função da ratificação da 
Convenção n. 132); n. 102 – normas mínimas de seguridade social; 
n. 103 – amparo à maternidade (revista, 1953); n. 104 – abolição 
das sanções penais por inadimplemento do contrato de trabalho por 
parte dos trabalhadores indígenas; n. 105 – abolição do trabalho 
forçado; n. 106 – repouso semanal no comércio e nos escritórios; 
n. 107 – populações indígenas e tribais (denunciada em função da 
ratificação da Convenção n. 169); n. 108 – carteiras de identidade 
nacionais dos marítimos (denunciada em função da ratificação da 
Convenção n. 185); n. 109 – salários, duração do trabalho a bordo e 
efetivos (revista, 1958); n. 110 – condições de emprego dos traba-
lhadores em fazendas (denunciada em 1970); n. 111 – discriminação 
em matéria de emprego e profissão; n. 113 – exame médico dos 
pescadores; n. 115 – proteção contra as radiações ionizantes; n. 
116 – revisão dos artigos finais; n. 117 – objetivos e normas básicas 
da política social; n. 118 – igualdade de tratamento dos nacionais e 
não nacionais em matéria de previdência social; n. 119 – proteção 
das máquinas; n. 120 – higiene no comércio e nos escritórios; n. 122 
– política de emprego; n. 124 – exame médico para determinação da 
aptidão dos adolescentes a emprego em trabalhos subterrâneos nas 
minas; n. 125 – certificados de capacidade dos pescadores; n. 126 
– alojamento a bordo dos navios de pesca; n. 127 – peso máximo 
das cargas que podem ser transportadas por um só trabalhador; 
n. 131 – fixação de salários mínimos, com referência especial aos 
países em desenvolvimento; n. 132 – férias anuais remuneradas; n. 
133 – alojamento a bordo de navios; n. 134 – prevenção de acidentes 
de trabalho dos marítimos; n. 135 – proteção de representantes de 
trabalhadores; n. 136 – proteção contra os riscos de intoxicação 
provocados pelo benzeno; n. 137 – trabalho portuário; n. 138 – idade 
mínima de admissão ao emprego; n. 139 – prevenção e controle 
de riscos profissionais causados pelas substâncias ou agentes 
cancerígenos; n. 140 – licença remunerada para estudos; n. 141 
– organizações de trabalhadores rurais; n. 142 – desenvolvimento 
de recursos humanos; n. 144 – consultas tripartites sobre normas 
internacionais do trabalho; n. 145 – continuidade do emprego da 
gente do mar; n. 146 – férias remuneradas anuais da gente do mar; 
n. 147 – normas mínimas da marinha mercante; n. 148 – meio 
ambiente de trabalho (contaminação do ar, ruído e vibrações; n. 151 
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– direito de sindicalização e relações de trabalho na administração 
pública; n. 152 – segurança e higiene nos trabalhos portuários; n. 
154 – incentivo à negociação coletiva; n. 155 – segurança e saúde 
dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho; n. 158 – término 
da relação de trabalho por iniciativa do empregador (denunciada 
em 1996); n. 159 – reabilitação profissional e emprego de pessoas 
deficientes; n. 160 – estatísticas do trabalho; n. 161 – serviços de 
saúde do trabalho; n. 162 – utilização do asbesto com segurança; 
n. 163 – bem-estar dos trabalhadores marítimos no mar e no porto; 
n. 164 – proteção da saúde e assistência médica aos trabalhadores 
marítimos; n. 166 – repatriação dos trabalhadores marítimos; n. 
167 – segurança e saúde na construção; n. 168 – promoção do 
emprego e proteção contra o desemprego; n. 169 – povos indígenas 
e tribais; n. 170 – segurança na utilização de produtos químicos no 
trabalho; n. 171 – trabalho noturno; n. 174 – prevenção de acidentes 
industriais maiores; n. 176 – segurança e saúde nas minas; n. 178 
– condições de vida e de trabalho dos trabalhadores marítimos; 
n. 182 – piores formas de trabalho infantil; 185 – documentos de 
identidade da gente do mar.

Os textos na íntegra de todas as convenções podem ser obtidos 
no sítio da OIT na internet, no endereço: <http://www.oit.org.br/
convention>.

16) Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: Tal foi a 
preocupação do nosso legislador constituinte quanto à proteção 
e amparo das micro e pequenas empresas que fez com que ele 
reservasse dois dispositivos na Constituição de 1988 para tratar 
dessa matéria, quais sejam: “Art. 170 – A ordem econômica, fun-
dada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: IX – tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 
leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País” e o 
“Art. 179 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, 
assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a 
incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, 
tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 
redução destas por meio de lei”.

Acerca desses dois dispositivos constitucionais, podemos dizer 
que, nos dias atuais é ponto pacífico haver o reconhecimento da 
importância desempenhada pelas pequenas e microempresas. São 
elas as responsáveis pelo maior número de empregos. De outra 
parte, são um poderoso instrumento para a democratização do 
capital, assim como para a criação de estímulos a que um maior 
número de pessoas se lance à atividade empresarial.

É compreensível que se tenha querido dar um tratamento 
favorecido a essas empresas, sobretudo quando se leva em conta 
que não é justo impor-se-lhes a mesma quantidade de ônus que é 
descarregado em cima das macroempresas, que evidentemente dis-
põem de recursos em muito maior quantidade para poder enfrentar 
esta carga burocrática. O mesmo se pode dizer relativamente aos 
tributos. Contudo, para que não se violentem o princípio da igual-
dade e o da livre concorrência, merecem ser levadas em conta as 
palavras do saudoso Professor Celso Ribeiro Bastos, evitando-se, 
assim, a prática de atos inconstitucionais.

Diz ele que “é preciso não ignorar os grandes princípios que 
regem o direito constitucional, mais especificamente, o da igualda-
de. Em função deste, um tratamento excessivamente privilegiado 
poderá constituir concorrência desleal para as macroempresas que, 
ao fim e ao cabo, têm o mesmo direito de disputar no mercado 
livre a prevalência dos seus interesses mercadológicos. Em outras 
palavras, o favorecimento que a Constituição autoriza não pode ir 
além do equilíbrio determinado pelo princípio da igualdade, o que 
significa dizer que deverá ser respeitada a justa medida, indo tão 
somente ao ponto necessário para compensar as fraquezas e as 
inferioridades que as microempresas e as de médio porte possam 
apresentar” (s/ob “Comentários à Constituição do Brasil”, ed. 
Saraiva, p. 37, vol. 7o).

Para regulamentar esses dois dispositivos constitucionais 
(art. 170 e art. 179, da CF), o legislador federal editou a Lei Com-
plementar n. 123, de 14.12.06 (DOU 15.12.06), onde estabeleceu 
para as microempresas (ME) e para as empresas de pequeno porte 
(EPP) um tratamento diferenciado e simplificado, nos campos 
administrativos, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e de 
desenvolvimento empresarial.

Repetindo o que já havia na Lei n. 9.317, de 5.12.1996, essa 
Lei Complementar n. 123/06 cuidou, também, do regime tributário 
dessas duas modalidades de empresas, mas de uma forma am-
pliada, instituindo o denominado “Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte — Simples Nacional”. Com 
o “Simples Nacional” são recolhidos, em um único documento, os 
seguintes impostos e contribuições: IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/
Pasep, Seguridade Social, ICMS e ISS.

Assim, a microempresa e a empresa de pequeno porte são 
dispensadas (I) da afixação de Quadro de Trabalho em suas depen-
dências; (II) da anotação das férias dos empregados nos respectivos 
livros ou fichas de registro; (III) de empregar e matricular seus 
aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem; 
(IV) da posse do livro intitulado “Inspeção do Trabalho”; e (V) de 
comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de 
férias coletivas (conf. art. 51. da Lei Complementar n. 123/06).

Contudo, as micro e empresas de pequeno porte não são dis-
pensadas dos seguintes procedimentos: (I) anotações na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social — CTPS; (II) arquivamento dos 
documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações 
trabalhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem essas 
obrigações; (III) apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social 
— GFIP; (IV) apresentação das Relações Anuais de Empregados e 
da Relação Anual de Informações Sociais — RAIS e do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados — CAGED (conf. art. 52, 
da Lei Complementar n. 123/06).

O art. 53, da Lei Complementar n. 123/06, foi revogado pela Lei 
Complementar n. 127, de 2007. Com isso, essas empresas conti-
nuam com a obrigação de pagar a contribuição sindical patronal a 
seus sindicatos e a contribuição para as entidades integrantes do 
“Sistema S”, destinadas ao serviço social e à formação profissional. 
Contudo, se elas optarem pelo regime tributário denominado SIM-
PLES NACIONAL, ficam isentas da contribuição sindical patronal e 
da própria contribuição para o “Sistema S” conforme o § 3o, do art. 
13, dessa Lei Complementar n. 123/06. Esse § 3o foi considerado 
constitucional pelo STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
ADI n. 4.033: “§ 3o As microempresas e empresas de pequeno 
porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do paga-
mento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive 
as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de 
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata 
o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço 
social autônomo”.

Já o art. 54 dessa Lei Complementar faculta ao empregador de 
microempresa ou de empresa de pequeno porte fazer-se substituir 
ou representar perante a Justiça do Trabalho por prepostos que 
conheçam dos fatos, ainda que não possuam vínculo trabalhista ou 
societário. Tendo em vista o disposto nesse artigo, o TST alterou 
a redação de sua Súmula n. 377 prevendo essa hipótese de que 
o preposto pode ser pessoa não empregada, verbis: “Preposto. 
Exigência da condição de empregado. Exceto quanto à recla-
mação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno 
empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do 
reclamado. Inteligência do art. 843, § 1o, da CLT e do art. 54 da Lei 
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006”.

A lei em foco estabelece que a fiscalização trabalhista será, prio-
ritariamente, orientadora à microempresa e à empresa de pequeno 
porte, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar 
grau de risco compatível com esse procedimento. Nesse tipo de 
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fiscalização será observado o critério da dupla visita para lavratura 
de autos de infração, salvo quando for constatada infração por falta 
de registro de empregado, ou anotação da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social — CTPS, ou ainda na ocorrência de reincidência, 
fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. Esse critério se 
aplica, também, à lavratura de multa pelo descumprimento de obri-
gações acessórias, inclusive quando previsto seu cumprimento de 
forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista. 
A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto 
de infração lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, 
independentemente da natureza principal ou acessória da obrigação. 
Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, 
distrital e municipal deverão observar o princípio do tratamento 
diferenciado, simplificado e favorecido por ocasião da fixação de 
valores decorrentes de multas e demais sanções administrativas. 
A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado 
aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional 
da atividade empresarial.

A microempresa e empresa de pequeno porte podem se en-
quadrar na recuperação judicial. Até a edição da Lei Complementar 
n. 147, de 7.8.14, que alterou a Lei Complementar n. 123/2006 e 
a Lei n. 11.101/2005 (Lei da Recuperação Judicial, Extrajudicial 
e Falência), a recuperação judicial abrangia apenas os chamados 
créditos quirografários (v.g. letra câmbio, nota promissória, dupli-
cata, cheque e outros). Com as alterações introduzidas em 2014, a 
recuperação judicial da micro e pequena empresa abrangerá todos 
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, 
excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os 
fiscais e os previstos nos §§ 3o e 4o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, 
que poderão ser parcelados em até 36 meses, acrescidos de 
juros equivalentes à taxa SELIC. Na forma do art. 71, IV, da Lei de 
Falência, esse microempresário ou empresário de pequeno porte 
ficam impedidos de contratar novos empregados, salvo expressa 
autorização judicial.

Para os efeitos dessa Lei Complementar n. 123/06, diz seu art. 
3o, que se consideram microempresas ou empresas de pequeno 
porte a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário 
a que se refere o art. 966 do Código Civil, devidamente registrados 
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas, conforme o caso, desde que atendam aos seguintes 
requisitos: (I) no caso das microempresas, o empresário, a pessoa 
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais); (II) no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a 
pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 
reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seis-
centos mil reais). Considera-se receita bruta, para fins do disposto 
nesse art. 3o, o produto da venda de bens e serviços nas operações 
de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas 
operações em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas e os 
descontos incondicionais concedidos. No caso de início de atividade 
no próprio ano calendário, o limite a que se refere o citado artigo 
será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou 
a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive 
as frações de meses.

Na forma do art. 18-A, § 25, da Lei Complementar n. 123/2006, 
o microempreendedor individual (MEI) poderá utilizar sua residên-
cia como sede do estabelecimento, quando não for indispensável a 
existência de local próprio para o exercício da atividade.

Conforme o art. 58, § 3o, da CLT, com redação dada pelo art. 
84, da Lei Complementar n. 123/06, poderão ser fixados, para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de acordo 
ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo em-
pregador, em local de difícil acesso ou não servido por transporte 
público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a 
forma e a natureza da remuneração.

A Instrução Normativa n. 72/SIT, de 5.12.07 (DOU 6.12.07), 
do Ministério do Trabalho e Emprego, orienta os Auditores-Fiscais 

do Trabalho quanto a procedimentos na fiscalização, para que seja 
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte o 
tratamento diferenciado de que trata a Lei Complementar n. 123, 
de 14.12.06.

O Decreto n. 6.451, de 12.5.08, trata do denominado “consórcio 
simples”, regulamentando, assim, o disposto no art. 56 da Lei 
Complementar n. 123/06.

17) Regras de Vigência das Leis: A Lei Complementar n. 107, 
de 26.4.2001, modificou os arts. 8o e 9o da LC n. 95, de 26.2.98, 
para estabelecer: a) a contagem do prazo, para entrada em vigor 
das leis que estabeleçam período de vacância, far-se-á com a 
inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando 
em vigor no dia subsequente à sua consumação integral; b) as leis 
que estabeleçam período de vacância deverão utilizar a cláusula 
“esta lei entra em vigor após decorridos (o número de) dias de sua 
publicação oficial”; c) a cláusula de revogação deverá enumerar 
expressamente as leis ou disposições legais revogadas. Escusado 
dizer que a regra da alínea “c” vai dar maior segurança à análise 
de um texto legal.

18) Índio: O Dec. Leg. n. 143, do Congresso Nacional, aprovou 
a Convenção n. 169 da OIT, sobre os povos indígenas, cujo Estatuto 
foi baixado pela Lei n. 6.001, de 19.12.1973.

JURISPRUDÊNCIA
1) Orientação Jurisprudencial n. 62, 4a T., TRT/PR — Garantia de 

emprego. Norma regulamentar. Aderência contratual. Garantia de empre-
go instituída por norma regulamentar interna adere ao contrato de trabalho, 
em razão da natureza jurídica semelhante ao dos contratos de adesão. As-
sim, não se cogita de derrogação por norma coletiva superveniente em con-
trário. A reintegração é assegurada com base no direito contratual adquirido

2) Súmula n. 30, TRT/PI — Banco do Brasil. Anuênios. Previsão em 
norma interna do empregador. Supressão. Impossibilidade. Súmula n. 
51 do C. TST. A parcela da gratificação por tempo de serviço, antes o quin-
quênio e agora o anuênio, origina-se de normas internas do empregador e, 
em consequência da fonte de que decorre, o direito à manutenção da verba 
incorpora-se ao contrato de trabalho daqueles empregados pertencentes ao 
quadro de pessoal, à época da vigência da norma regulamentar, só podendo 
ser suprimida em relação aos que venham a integrar o referido quadro após 
a supressão, como deixa expressa a Súmula n. 51 do TST. (2016)

3) Garantia de emprego. Avanço patronal no campo do trabalho. As 
normas trabalhistas encerram garantia mínima ao trabalhador. Corrigem 
desigualdades, não se constituindo, de regra, em óbice ao avanço patronal 
no campo do Direito do Trabalho. A norma inserta no inciso XVII do art. 
165 da Constituição Federal anterior não implica a impossibilidade de o 
tomador dos serviços ajustar a garantia de emprego, em que pese a opção 
pelo sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O que previsto 
na Constituição visa à melhoria da condição social dos trabalhadores, não 
inibindo o legislador ordinário, nem, tampouco, o empregador, no que age 
observada a autonomia da vontade e as condições mínimas asseguradas ao 
empregado. STF, 2a T., Ag. 135.961, DJU 24.5.91.

4) Ação direta de inconstitucionalidade. Constitucional. Tributário. 
Contribuição sindical patronal. Isenção concedida às microempresas e 
empresas de pequeno porte. Simples nacional (“Supersimples”). Lei 
Complementar n. 123/2006, art. 13, § 3o. Alegada violação dos arts. 3o, 
III, 5o, caput, 8o, IV, 146, III, D, e 150, § 6o da Constituição. 1. Ação direta 
de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 13, § 3o da LC n. 123/2006, 
que isentou as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — Simples 
Nacional (“Supersimples”). 2. Rejeitada a alegação de violação da reserva 
de lei específica para dispor sobre isenção (art. 150, § 6o da Constituição), 
uma vez que há pertinência temática entre o benefício fiscal e a instituição 
de regime diferenciado de tributação. Ademais, ficou comprovado que o 
Congresso Nacional não ignorou a existência da norma de isenção durante 
o processo legislativo. 3. A isenção concedida não viola o art. 146, III, d, 
da Constituição, pois a lista de tributos prevista no texto legal que define o 
campo de reserva da lei complementar é exemplificativa e não taxativa. Lei-
tura do art. 146, III, d, juntamente com o art. 170, IX da Constituição. 3.1. O 
fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio 
constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tra-
tamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos 
para fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa 
legislação tributária deve ceder à interpretação mais adequada e harmônica 
com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas 
de menor porte. 4. Risco à autonomia sindical afastado, na medida em que 
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o benefício em exame poderá tanto elevar o número de empresas a patamar 
superior ao da faixa de isenção quanto fomentar a atividade econômica e o 
consumo para as empresas de médio ou de grande porte, ao incentivar a 
regularização de empreendimentos. 5. Não há violação da isonomia ou da 
igualdade, uma vez que não ficou demonstrada a inexistência de diferencia-
ção relevante entre os sindicatos patronais e os sindicatos de representação 
de trabalhadores, no que se refere ao potencial das fontes de custeio. 6. 
Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente. 
STF, ADI n. 4033/DF, Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJE 7.2.11.

5) Medida Provisória. Eficácia. Lei de Conversão. Modificações. 
Efeitos. O fato de o Congresso Nacional, na apreciação de medida pro-
visória, glosar certos dispositivos não a prejudica, no campo da eficácia 
temporal, quanto aos que subsistirem. A disciplina das relações jurídicas, 
prevista na parte final do parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal, 
diz respeito à rejeição total ou à parcial quando autônoma a matéria alcan-
çada. STF, 2a T., AR-AI 185.351-4, DJU 30.5.97.

6) Reclamação trabalhista movida contra organismo internacional. 
Ajuizada a reclamatória já na vigência da Carta Política de 1988, a compe-
tência para processá-la e julgá-la é da Justiça do Trabalho, nos termos do 
disposto no art. 114 da CF. STJ, 2a Seção, CC n. 1852, Rel. Min. Barros 
Monteiro, DJU 25.11.91.

7) Conflito de leis trabalhistas no espaço. Empregado contratado no 
Brasil para laborar em outro país. O texto primitivo da Lei n. 7.064/82 era 
direcionado tão somente aos trabalhadores de empresas de engenharia que 
prestassem serviços no exterior, pelo que tal norma regia de forma específi-
ca a contratação de trabalhadores no Brasil para prestar serviço no exterior, 
vinculados ao ramo de engenharia. Todavia, cabe referir que em 03 de julho 
de 2009 houve a edição da Lei n. 11.962, ocasião em que as regras da Lei 
n. 7.064/82 foram estendidas a todas as empresas que venham a contratar 
ou transferir trabalhadores para prestar serviço no exterior. Significa dizer 
que, atualmente, a Lei n. 7.064/82 se aplica a todos os trabalhadores con-
tratados no Brasil, conforme se constata do art. 1o da Lei n. 11.962/2009. 
Cabe consignar, ainda, que a Súmula/TST n. 207, em que se funda a tese 
recursal, que consagrava o princípio da territorialidade, foi cancelada pela 
Resolução n. 181/2012 deste Tribunal, publicada no DEJT divulgado em 
19, 20 e 23.04.2012. Mesmo antes do cancelamento da referida súmula, 
esta SBDI1 vinha perfilhando entendimento no sentido de admitir exceção 
à aplicação de tal princípio no caso de empregado contratado no Brasil e 
posteriormente transferido para prestar serviços no exterior. Assim, com o 
efetivo cancelamento da referida Súmula n. 207, consolidou-se neste Tri-
bunal o entendimento de que a Lei n. 7.064/82 assegura ao empregado 
brasileiro que labora no exterior a aplicação da legislação brasileira de pro-
teção ao trabalho, sempre que ficar evidenciado ser esta mais favorável que 
a legislação territorial, nos termos do art. 3o, inciso II, da Lei n. 7.064/82. 
Portanto, o princípio da norma mais favorável vigora no âmbito das rela-
ções contratuais aqui especificadas, considerando-se aplicável a legislação 
vigente do local da contratação, e não a da localidade da prestação dos 
serviços, caso aquela seja mais favorável ao empregado. E, na hipótese, 
não há controvérsia sobre qual norma é a mais favorável ao trabalhador, de-
vendo incidir a lei brasileira. Precedentes deste Tribunal. Cumpre ressaltar 
que a referida Lei n. 7.064/82 socorreu-se da teoria da incindibilidade dos 
institutos jurídicos, ao contrapor a lei territorial estrangeira e a lei brasilei-
ra, segundo a qual os institutos jurídicos devem ser considerados em seu 
conjunto, sem a possibilidade de se aplicar, simultaneamente, disposições 
de um regime e de outro. Recurso de embargos conhecido e desprovido. 
TST, E-RR 1003206-67.2003.5.01.0900, SDI-1, Rel. Min. Renato de Lacer-
da Paiva, DEJT 24.5.13.

8) Contribuição sindical patronal. Empresa inscrita no Simples Na-
cional. Isenção. De acordo com o disposto no art. 149, caput, da Cons-
tituição Federal, na Lei n. 9.317/96 e, também, na Lei Complementar n. 
123/06, a contribuição sindical patronal, na qualidade de tributo instituído 
pela União, não é devida pelas microempresas e empresas de pequeno por-
te optantes do SIMPLES. Precedentes, inclusive desta 2a Turma. Recurso de 
revista conhecido e desprovido. TST, RR 59-60.2011. 5.03.0109, 2a T., Rel. 
Min. Renato de Lacerda Paiva, DEJT 6.9.12.

9) Diferenças de complementação de aposentadoria. Prescrição. 
Descumprimento da norma regulamentar que previa a paridade de 
reajustes entre os empregados da ativa e os aposentados. Súmula n. 
327 do TST. 1. O Reclamante, na condição de aposentado e já percebendo 
complementação de aposentadoria, ajuizou a presente Reclamação Traba-
lhista com o escopo de lhe ver deferidos os reajustes salariais concedidos 
aos empregados da ativa comissionados, ao argumento de que a norma 
regulamentar previa a paridade salarial entre os empregados em atividade 
e os inativos. 2. É incontroverso que o Reclamante se aposentou em feve-
reiro de 1993, ajuizou a presente Reclamação Trabalhista em 10.10.1997 e 
pretende as diferenças da complementação de aposentadoria decorrentes 
do aumento salarial concedido aos empregados ativos em julho de 1995. 

3. De acordo com a moldura fática delineada pelo Regional, o art. 10 do 
Regulamento do Departamento de Complementação de Aposentadoria do 
Instituto Assistencial Sulbanco previa o direito à revisão dos benefícios pa-
gos a título de complementação de aposentadoria na mesma época e nos 
mesmos percentuais dos reajustes conferidos aos empregados da ativa. 4. 
Ora, havendo previsão regulamentar da concessão dos aumentos salariais 
dos empregados da ativa aos empregados inativos, o descumprimento da 
referida norma pelo empregador acarreta lesão que se renova mês a mês, razão 
pela qual correta a decisão da Turma que aplicou a diretriz consubstanciada 
na Súmula n. 327 desta Corte. Recurso de Embargos não conhecido. TST, 
RR 100100-52.2000.5.04.0025, SDI-1, Rel. Min. Maria de Assis Calsing, 
DEJT 13.11.09.

10) Prestação de serviços no exterior. Conflito de Leis trabalhistas 
no espaço. Empresa estrangeira subsidiária de empresa estatal brasi-
leira 1. Em harmonia com o princípio da Lex loci execucionis, esta Eg. 
Corte editou em 1985 a Súmula n. 207, pela qual adotou o princípio da 
territorialidade, sendo aplicável a legislação protetiva do local da prestação 
dos serviços aos trabalhadores contratados para laborar no estrangeiro. 
2. Mesmo antes da edição do verbete, contudo, a Lei n. 7.064, de 1982, 
instituiu importante exceção ao princípio da territorialidade, prevendo nor-
matização específica para os trabalhadores de empresas prestadoras de 
serviços de engenharia no exterior. 3. Segundo o diploma, na hipótese em 
que o empregado inicia a prestação dos serviços no Brasil e, posterior-
mente, é transferido para outro país, é aplicável a legislação mais favorável 
(art. 3o, II). Por outro lado, quando o empregado é contratado diretamente 
por empresa estrangeira para trabalhar no exterior, aplica-se o princípio da 
territorialidade (art. 14). 4. Apesar de o diploma legal ter aplicação restrita 
às empresas prestadoras de serviços de engenharia, a jurisprudência desta 
Eg. Corte Superior passou, progressivamente, a se posicionar favoravel-
mente à sua aplicação a outras empresas, como se pode observar em vários 
precedentes. Essa tendência também tem sido verificada no ordenamento 
jurídico de outros países. 5. Atento à jurisprudência que veio se firmando no 
âmbito desta Eg. Corte, o legislador, por meio da Lei n. 11.962/2009, alterou 
a redação do art. 1o da Lei n. 7.064/82, estendendo o diploma a todos os 
trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregado-
res para prestar serviços no exterior. 6. No caso concreto, o empregado 
foi contratado pela Braspetro Oil Service Company, empresa subsidiária 
da Petrobras constituída em outro país, para prestar serviços nas águas 
territoriais da Angola. 7. Por se tratar de empresa subsidiária da maior em-
presa estatal brasileira, que tem suas atividades estritamente vinculadas 
ao país, entendo aplicável a legislação mais favorável ao trabalhador — no 
caso, a brasileira —, em razão dos estreitos vínculos do empregador com o 
ordenamento jurídico nacional. Embargos conhecidos e desprovidos. TST, 
E-RR 219000-93.2000.5.01.0019, SDI1, Rel. Min. Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, DEJT 7.10.11.

11) Direito intertemporal. A Lei n. 13.467, entrou em vigor em 
11.11.2017 e, portanto, não se aplica a fatos ocorridos antes de sua vigência e 
antes de contratos de trabalho celebrados antes desta data (art. 91-C da própria 
Lei e § 2o do art. 2o da LICC). TRT 3a R., ROT 0011060-39.2017.5.03.0042, 
5a T., rel. Des. Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes, DEJTMG 13.5.20.

12) Greve. Paralisação por motivação política. Abusividade. O en-
tendimento firmado pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos do 
Tribunal Superior do Trabalho é de que a greve ou paralisação realizada 
por explícita motivação política ou de protesto contrato governamental  
é abusiva. As repercussões sociais negativas trazidas pelas Reformas 
Trabalhista e Previdenciária são reivindicações estranhas ao contrato de  
trabalho e, por consequência, estão fora do alcance de negociação coletiva 
da ré, pois esta não possui poder para solução do conflito. TRT 12a, RO 
0000693-07.2017.5.12.0041, 5a Câm. Rela. Desa. Maria de Lourdes Leiria, 
DJE 13.6.18.

13) Lei n. 13.467/2017. Aplicação. Aspectos materiais. A Lei n. 
13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida como Reforma Tra-
balhista, a qual alterou vários dispositivos da CLT, quanto aos aspectos 
materiais não será aplicada aos contratos de trabalho já extintos quando do 
início da sua vigência, qual seja, aqueles findos até 10.11.2017, em razão do 
princípio da anterioridade legal. Portanto, o regramento material será aquele 
que regeu o ato na data em que foi praticado, assim como a interpretação 
jurisprudencial consolidada a respeito. Inteligência do art. 5o, inciso XXXVI, 
da CR c/c art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, dis-
positivos que protegem o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa 
julgada. TRT 3a R., ROT 0011452-92.2017.5.03.0069, 4a T., Rela. Desa. Maria 
Lucia Cardoso de Magalhães, DEJTMG 11.5.20.

14) Microempresa. Empresa de pequeno porte. Inexigibilidade de 
cumprimento de formalidades exigidas pela legislação trabalhista. Ne-
cessidade da prova do enquadramento legal. De acordo com a Lei Com-
plementar n. 123/06, a microempresa e a empresa de pequeno porte estão 
dispensadas do cumprimento de várias formalidades relacionadas aos con-
tratos de trabalho de seus empregados. No entanto, necessário que seja 


