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1 . GRUPO ECONÔMICO  

 

� Como era:  

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.   

§2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma, delas personalidade 

jurídica própria, estiver sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo 

industrial, comercial ou qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos de relação 

de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal a cada uma das subordinadas. 

  

�  Novo Cenário:  

Art. 2º - ...  

§2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade 

jurídica própria, estiver sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, 

mesmo guardando cada uma sua autonomia integre grupo econômico, serão responsáveis 

solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.  

§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a 

configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 

interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (NR)  

 

� Comentários:  

 O novo texto traz a caracterização do que seja um grupo econômico. Não basta 

apenas a mera identidade do quadro societário para haver o grupo econômico, deve haver 

uma relação de interesses entre as empresas envolvidas. Ex: Se uma pessoa “X” é sócia de um 

escritório de um escritório de advocacia, e também sócia de uma lanchonete, não se configura 

entre as empresas grupo econômico. Mas se a pessoa “X “tem uma construtora, e também 



 
 

4 
 

tem uma empresa de refeição coletiva que fornece alimentos para os trabalhadores da 

construtora, neste caso temos um grupo econômico.  

 

2. TEMPO DE SERVIÇO 

 

� Como era:  

Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à 

disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial 

expressamente consignada.  

§ 1º Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e 

estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço 

militar e por motivo de acidente do trabalho.  

  

� Novo Cenário:  

Art. 4º - ... 

§ 1º ... 

§ 2° Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como 

período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco 

minutos previsto no § 1º do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por escolha 

própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições 

climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer 

atividades particulares, entre outras:  

I – práticas religiosas;  

II – descanso;  

III – lazer;  
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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. (NR)  

� Comentários:  

 O novo texto trouxe algumas situações em que mesmo o empregado 

permanecendo nas dependência da empresa, não se computará como período de trabalho 

como troca de uniforme e a higienização pessoal.  

 

3. SÓCIO RETIRANTE  

 

 
� Como era:  

Art. 10–A. Sem previsão. 

  

� Novo Cenário:  

Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da 

sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 

dois anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de 

preferência: 

I – a empresa devedora; 

II – os sócios atuais; e 
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III – os sócios retirantes. 

Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar 

comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. 

� Comentários:  

 Temos uma maior segurança jurídica para a Sucessão Empresarial. Temos uma 

delimitação do tempo para ação e uma ordem de preferência para com a obrigação 

trabalhista. A responsabilidade é subsidiária, ou seja, este responde após esgotar o 

cumprimento da obrigação por parte do devedor principal. 

 

4. JORNADA “IN ITINERE” 

 

� Como era:  

Art. 58 – A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, 

não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. 

§ 2º O tempo despendido pelo empregado até o local do local do trabalho e para o seu 

retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de trabalho, salvo 

quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o 

empregador fornecer a condução. 

  

� Novo Cenário:  

Art. 58.... 

§ 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, 
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inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não 

ser tempo à disposição do empregador. (NR)”  

� Comentários:  

 O termo jurídico em Latim, numa tradução literal, pode ser entendido como horas 

na estrada ou no itinerário. Assim, na nova legislação, somente se computa como trabalho o 

tempo efetivo do labor. 

5. JORNADA “A TEMPO PARCIAL” 

 

 
� Como era:  

Art. 58–A. Considera-se trabalho em regime parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e 

cinco horas semanais. 

§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à 

sua jornada, em relação aos empregados que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral.  

§ 2º Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante 

opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de 

negociação coletiva.  

� Novo Cenário:  

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, 

aquela cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com a possibilidade de 

acréscimo de até seis horas suplementares semanais. 

§ 1º ...  

§ 2º ... 
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§ 3º As horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com o 

acréscimo de 50 % sobre o salário-hora normal; 

§ 4º Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em 

número inferior a vinte e seis horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo 

serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no § 3º, estando também 

limitadas a seis horas suplementares semanais; 

§ 5º As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas 

diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua 

quitação na folha de pagamento no mês subseqüente, caso não sejam compensadas; 

§ 6º É facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do 

período de férias a que tiver direito em abono pecuniário; 

§ 7º As férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no art. 130 desta 

Consolidação. ”(NR)  

� Comentários:  

 A jornada de tempo parcial passa de 25 h/s para 30 h/s com possibilidade de hora 

extra que antes era proibido. As férias destes trabalhadores passam a ser de 30 dias e não mais 

de acordo com as horas trabalhadas por semana que variavam entre 8 dias a 18 dias de férias. 

6.0 JORNADA 12X36 / BANCO DE HORAS   

 

 

� Como era:  

Art. 59 - A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em 

número não excedente de duas, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, ou 

mediante contrato coletivo de trabalho. 

§ 1º De acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar, obrigatoriamente, a 

importância da remuneração da hora suplementar, que será pelo menos, 20% superior à hora 

normal; 
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§ 2º Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção 

coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente 

diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, à soma 

das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de dez 

horas diárias; 

§ 3º Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação 

integral da jornada extraordinária, na forma do parágrafo anterior, fará o trabalhador jus ao 

pagamento das horas extras não compensadas calculadas sobre o valor da remuneração na 

data da rescisão; 

§ 4º os empregados sob regime de tempo parcial não poderão prestar horas extras; 

� Novo Cenário:  

Art. 59 - A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não 

excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.  

§ 1º A remuneração da hora extra será, pelo menos, 50% superior à da hora normal; 

§ 2º ... 

§ 3º na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação 

integral da jornada extraordinária, na forma dos § § 2º e 5º deste artigo, o trabalhador terá 

direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da 

remuneração na data da rescisão; 

§ 4º (Revogado); 

§ 5º O banco de horas de que trata o § 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo 

individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses; 

§ 6º É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou 

escrito, para a compensação no mesmo mês. ”(NR)  

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, 

mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, 

estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de 

descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. (NR) 

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo 

abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em 

feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho 

noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73 desta consolidação.  
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� Comentários:  

 Aqui temos o instituto do banco de horas que na prática era de difícil aceitação 

pelos diversos sindicatos. O banco de horas poderá ser pactuado entre empregado e 

empregador desde que seja compensado em seis meses. 

 Outro ponto é a jornada de 12 x 36 que pode ser acordada por acordo individual, 

coletivo ou convenção coletiva de trabalho sem remuneração em dobro quando a jornada de 

trabalho for em feriados. Anteriormente, apenas com uma convenção coletiva de trabalho ou 

acordo coletivo de trabalho era possível estabelecer tal jornada com remuneração em dobro 

nos feriados. 

7.0 INTERVALO 

 
� Como era:  

Art. 71 – Em Qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a 

concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 hora e, 

salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 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% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. 

  

�  Novo Cenário:  

“Art. 71 - ... 

§ 4º A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e 

alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, 

apenas do período suprimido, com acréscimo de 50 % sobre o valor da remuneração da hora 

normal de trabalho. 



 
 

11 

� Comentários:  

 Tivemos uma alteração de que o pagamento indenizatório pelo empregado não 

cumprir seu horário de descanso é sobre o tempo suprimido e não pelo período todo de 

descanso/alimentação. 

 Outro ponto é a possibilidade de redução em 30 min do horário de almoço desde 

que o empregado saia mais cedo, em 30 min, da sua saída normal de trabalho. 

 A mudança torna mais fácil para o empregado ter reduzido o seu tempo de 

intervalo e, com isso, voltar mais cedo para casa. 

8. FÉRIAS 

 

 

� Como era:  

Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12 meses 

subseqüentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. (Redação dada pelo 

Decreto nº 1.535, de 13.4.1977)  

§ 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. 

§ 2º Aos menores de 18 (dezoitos) anos e maiores de 50 (cinqüenta) anos de idade, as férias 

serão sempre concedidas de uma só vez. 

   

�  Novo Cenário:  

Art. 134 - ....  
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§ 1º Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até três 

períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e os demais não 

poderão ser inferiores a cinco dias corridos, cada um.  

§ 2º (Revogado).  

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

repouso semanal remunerado.  

� Comentários:  

 Já bastante em uso na prática, a lei veio abraçar o que o mercado já praticava. As 

férias poderão ser dividas, com concordância do empregado, em até 3 vezes. 

9. FÉRIAS DE HORISTAS 

 

 

� Como era:  

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 direito a férias, na seguinte proporção: 

I – dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas horas, até vinte e 

cinco horas; 

II – dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte horas, até vinte e duas 

horas; 

III – quatorze dias, para a duração do trabalho semanal superior a quinze horas, até vinte 

horas; 

IV – doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze horas; 

V – dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas; 

VI – oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a cinco horas. 
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�  Novo Cenário:  

Art. 130 – A. (Revogado) 

� Comentários:  

 O artigo 130 A que dava suporte as férias para o regime de tempo parcial foi 

revogado e assim as férias passam a ser de 30 dias para todos. 

 

10. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

 

 

� Como era:  

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. 

  

� Novo Cenário:  

Art. 578 – As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias 

econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades 

serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma 

estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas (NR) 

� Comentários:  

 O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser facultativo.  
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11. REMUNERAÇÃO – INTEGRAÇÃO 

 

 

� Como era:  

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além 

do serviço devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as 

gorjetas que receber. 

§ 1º Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as comissões, 

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos pelo empregador. 

§ 2º Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem que 

não excedam de 50% (cinqüenta por cento) do salário percebido pelo empregado. 

   

� Novo Cenário:  

Art. 457. ...  

§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões 

pagas pelo empregador.  

§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio-

alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos não 

integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não 

constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.  

� Comentários:  
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 Importante tópico para garantir uma premiação ao empregado com prêmios por 

desempenho ou cumprimento de metas e tais prêmios não incorporar a remuneração. 

Algumas empresas acabavam por não realizar premiações aos seus funcionários temendo esta 

tal incorporação e assim onerar ainda mais os custos das empresas com impostos e 

contribuições sobre folha de pagamento que já são bem altos. 

12. DISPENSA DA HOMOLOGAÇÃO NO SINDICATO 

 

� Como era:  

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. 

§ 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. 

§ 2º - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de 

dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e 

discriminado o seu valor, sendo válida a quitação, apenas, relativamente às mesma parcelas. 

§ 3º - Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a assistência 

será prestada pelo Representante do Ministério Público ou, onde houver, pelo Defensor 

Público e, na falta ou impedimento deste, pelo Juiz de Paz. 

§ 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 o empregado for analfabeto, quando o pagamento somente poderá ser feito 

em dinheiro. 
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§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior 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: 

Até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou 

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. 

§ 7º - O ato da assistência na rescisão contratual será sem ônus para o trabalhador e 

empregador. 

� Novo Cenário:  

Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e 

realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo.  

§ 1º - (Revogado) 

§ 2º - .... 

§ 3º - (Revogado) 

§ 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 analfabeto. 

§ 5º - Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá 

exceder o equivalente a um mês de remuneração do empregado. 

§ 6º - A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção 

contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores constantes do 

instrumentos de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a 

partir do término do contrato. 

§ 7º - (Revogado). 

§ 8º - .... 

§ 9º - (Revogado); 
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§ 10º - A anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é 

documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta 

vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nas hipóteses legais, desde que a 

comunicação prevista no caput deste artigo tenha sido realizada. 

� Comentários:  

 As rescisões de trabalho poderão ser realizadas no ambiente empresarial mesmo 

que o funcionário possua mais de 1 ano de trabalho sem a necessidade de ser homologada em 

Sindicato e o prazo para pagamento é de até 10 dias após o término de contrato de trabalho. 

Apesar da rescisão ser feita na empresa fica assegurado ao empregado buscar seus direitos 

quanto a valores que achar injusto tanto a nível de sindicato quanto na Justiça. 

 

13. ACORDO DE RESCISÃO 

 

� Como é:  

Art. 484 – A. Sem previsão 

  

� Novo Cenário:  

Art. 484 – O contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e 

empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: 

I – por metade: 

O aviso prévio, se indenizado; e  

A indenização sobre o saldo do FGTS, prevista do § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio 

de 1990; 

II – na integralidade, as demais verbas trabalhistas. 
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§ 1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo permite a movimentação da conta 

vinculada do trabalhador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do inciso I – A 

do art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, limitada até 80% 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. 

� Comentários:  

 Aqui temos a figura do acordo de rescisão. Na prática, anterior a reforma 

trabalhista, o empregado insatisfeito com o emprego ou cometia atos para que o empregador 

extingue-se o contrato de trabalho ou entrava em “acordos” que não dispunha de previsão 

legal. Da mesma forma acontecia com o empregador não satisfeito com o empregado pelos 

resultados alcançados e forçava uma rescisão pelo empregado. Tendo em vista este cenário é 

possível acordo de rescisão para que as duas partes saiam satisfeitas.  

14. AUTÔNOMO 

 

� Como era:  

Art. 442 – B. Sem previsão. 

� Novo Cenário:  

Art. 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com 

ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no 

art. 3º desta Consolidação. 

� Comentários:  

 Um receio por parte das empresas era a figura do autônomo que trabalhava de 

forma contínua e exclusiva na empresa, apesar deste possuir as formalidades legais. Alguns 

juízos entendiam como relação de emprego se houver ligação com a atividade fim da empresa. 

A lei, de forma sábia, esclarece que o serviço é autônomo com ou sem exclusividade e de 
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forma contínua ou não, desde que seja cumprida a formalidade legal, ou seja, não temos as 

figuras que definem o emprego: onerosidade, subordinação, habitualidade e pessoalidade. 

15. CONTRATO INTERMITENTE 

 

 

 

� Como era:  

Art. 443 – O Contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, 

verbalmente ou por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. 

§ 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: 

De serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; 

De atividades empresariais de caráter transitório; 

De contrato de experiência. 

� Novo Cenário:  

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 .... 

§ 2º .... 
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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. (NR) 

Art. 452 – A. O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter 

especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do 

salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a 

mesma função em contrato intermitente ou não.  

§ 1º O empregador convocará, por qualquer meio de  comunicação eficaz, para a prestação de 

serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência.  

§ 2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de um dia útil para responder ao 

chamado, presumindo-se, no silêncio, a recusa.  

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

intermitente.  

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

motivo, pagará à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% (cinqüenta 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 descriminação dos valores pagos relativos a cada 

uma das parcelas referidas no § 6º deste artigo. 
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§ 8º O empregador efetuará o recolhimento da contribuição previdenciária e o depósito do 

FGTS, na forma da Lei, com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá ao 

empregado comprovante do comprimento dessas obrigações; 

§ 9º A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses 

subseqüentes, um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar 

serviços pelo mesmo empregador 

� Comentários:  

 O Contrato Intermitente é uma nova forma de contrato positivada na legislação. 

Tal prática já era comum naquelas situações em que a empresa por conta de uma sazonalidade 

de mercado em que certos períodos de tempo oscila em  inatividade ou em atividade plena, 

passava a contratar diaristas, ou os famosos trabalhadores de “bico” para suprir uma 

necessidade da empresa. Muito comum nas empresas de eventos, restaurantes, buffets entre 

outras. Agora é possível fazer um contrato de trabalho do tipo intermitente em que este 

trabalhador seja convocado ao trabalho e no final da prestação do labor, este receba sua 

remuneração acrescidos de direitos como 13º  salário, FGTS, Férias. 

16. ACORDADO X LEGISLADO 

 

� Como era:  

Art. 611-A. Sem Previsão. 

  

� Novo Cenário:  

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei 

quando, entre outros, dispuserem sobre: 

I – Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; 
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II – Banco de horas anual; 

III – Intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornada superiores 

a seis horas; 

IV – Adesão ao programa Seguro-Emprego (lei 13.189/2015); 

V - Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, 

bem como a identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança; 

VI - Regulamento empresarial; 

VII - Representante dos trabalhadores no local de trabalho; 

VIII - Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente; 

IX - Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e 

remuneração por desempenho individual; 

X - Modalidade de registro de jornada de trabalho; 

XI - Troca do dia de feriado; 

XII - Enquadramento de grau de insalubridade;  

XIII - Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades do 

MTE; 

XIV - Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de 

incentivo; 

XV - PLR.  

� Comentários:  

 Aqui figura o princípio da Intervenção Mínima do Estado sobre alguns temas em 

que fica estipulado liberdade entre as partes de acordo com o dispositivo legal do artigo 611.   

17. CONTRATO DE TRABALHO – LIVRE ESTIPULAÇÃO 

� Como era:  

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 sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 
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� Novo Cenário:  

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 coletivos, 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.” 

� Comentários:  

 Tal livre estipulação aplica-se com a mesma eficácia legal e preponderância sobre 

os instrumentos coletivos, 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 INSS 

(R$ 11.062,62). 

 

18.REGISTRO DE EMPREGADOS 

 

� Como é:  

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. 
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�  Novo Cenário:  

Art. 47 – O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do art. 41 desta 

consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000,00 por empregado não registrado, 

acrescido de igual valor em cada reincidência. 

§ 1º Especificamente quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da 

multa aplicada será de R$ 800,00 quando se tratar de microempresas ou empresas de 

pequeno porte. 

§ 2º A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério de dupla visita. 

 

� Comentários:  

 O valor da multa aumentou com a reforma trabalhista e não se aplica nas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, quanto ao tema, o critério da dupla visita de 

fiscalização, ou seja, a primeira fiscalização sendo orientadora e a segunda poderia ser 

punitiva. Para relações de emprego, encontrando-se no ambiente de trabalho, funcionários 

sem registro é sujeito à multa. 

 


