
 

 

A REFORMA TRABALHISTA 

 

O PL nº 6.787 visa alterar a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT – e a Lei nº 

6.019/74, estabelecendo a chamada reforma trabalhista. 

Seguem abaixo os principais problemas identificados na chamada reforma 

trabalhista. 

 

A - ENFRAQUECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO SINDICAL – REPRESENTAÇÃO POR LOCAL DE 

TRABALHO 

O PL nº 6.787/2016 pretende regulamentar o Art. 11 da Constituição, prevendo a 

eLeição de um REPRESENTANTE DOS EMPREGADOS em toda empresa com mais de 200 empregados, 

como manda o texto constitucional. Estabelece, ainda, que o mandato será de dois anos, com 

possibilidade de reeleição e com garantia de emprego entre o registro da candidatura e os 

seis meses posteriores ao término do mandato. Convenções e acordos coletivos poderão 

ampliar para até cinco o número de representantes dos trabalhadores por estabelecimento. 

Quanto às suas FUNÇÕES NA EMPRESA, o projeto prevê que tais representantes terão “a GARANTIA 

DE PARTICIPAÇÃO NA MESA DE NEGOCIAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO” (i.e., nos negócios 

jurídicos coletivos que envolvam empresa e sindicato profissional), por um lado, e, por outro, 

o dever de atuar na conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da empresa, inclusive 

quanto ao pagamento de verbas trabalhistas, no curso do contrato de trabalho, ou de verbas 

rescisórias.  

Participar da mesa de negociação nos acordos coletivos de trabalho NÃO É, A RIGOR, 

FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO REPRESENTANTE DE FÁBRICA, MAS, SIM, DO PRÓPRIO SINDICATO, nos termos do 

Art. 8º, VI, CF. “Atuar na conciliação de conflitos trabalhistas no âmbito da empresa, inclusive 

quanto ao pagamento de verbas trabalhistas, no curso do contrato de trabalho, ou de verbas 

rescisórias”, PARECE USURPAR A COMPETÊNCIA DOS LEGÍTIMOS REPRESENTANTES SINDICAIS. 

 

B - NÃO IMPÕE MELHORIA NAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO MEIO RURAL  

De mais relevante, o PL nº 6.787/2016 fixa em R$ 6.000,00 a multa por empregado 

não registrado, acrescido de igual valor em caso de reincidência, como consta da proposta de 

modificação do Art. 47/CLT. Contudo, no caso de empregador rural, microempresas e 

empresas de pequeno porte, a multa será de apenas R$ 1.000,00. 

 

C - AMPLIAÇÃO DO TRABALHO TEMPORÁRIO  

O trabalhador contratado pela Lei nº 6.019/74 (Lei do Trabalho Temporário) já possui 

desvantagens em relação ao trabalhador contratado por prazo indeterminado. Isso porque 

ele perde o direito ao aviso prévio e à multa rescisória (multa dos 40% sobre o FGTS).   

A reforma trabalhista amplia as possibilidades de contratação de trabalhador 

temporário, o que flexibiliza ainda mais os contratos de trabalho e retira direitos. ELA ESTENDE 

O PRAZO MÁXIMO DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DE 90 PARA 120 DIAS. 

A situação do trabalhador temporário que SUBSTITUI EMPREGADO ACIDENTADO ficará ainda 

pior, pois ela poderá se dar INDEFINIDAMENTE, PELO PRAZO DO AFASTAMENTO DO TRABALHADOR 

PERMANENTE.  



 

 

A proposta de alteração RETIRA AINDA MAIS DOIS DIREITOS DO TRABALHADOR TEMPORÁRIO: a 

INDENIZAÇÃO PELO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO, no valor de 1/12 por mês trabalhado e o 

SEGURO ACIDENTE.  

O projeto contém, ainda, a previsão de que será considerado como ACRÉSCIMO 

EXTRAORDINÁRIO DE SERVIÇOS O QUE FOR MOTIVADO PELA ALTERAÇÃO SAZONAL NA DEMANDA POR PRODUTOS E 

SERVIÇOS, percebendo-se nisso dois problemas. Inicialmente, a ocorrência da alteração sazonal 

faz parte do risco do negócio e admiti-la como justificativa para a contratação de trabalhador 

temporário é transferir o ônus do empreendimento para o trabalhador, tendo em vista que 

se trata de contrato de trabalho que prevê patamar de proteção inferior ao contrato por prazo 

indeterminado 

Além disso, haverá DIFICULDADE EM SE CONCEITUAR SAZONALIDADE para a caracterização do 

contrato temporário, o que IRÁ GERAR INSEGURANÇA JURÍDICA. 

 

D - REGIME DE TRABALHO – CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO PARCIAL 

Propõe alterar a CLT quando passa a considerar REGIME DE TEMPO PARCIAL DE TRABALHO 

(Art. 58-A/CLT) aquele cuja duração seja de TRINTA HORAS SEMANAIS, sem possibilidade de horas 

extras semanais, ou aquele com jornada de VINTE E SEIS HORAS SEMANAIS OU MENOS, que pode ser 

suplementado com mais seis horas extras semanais.  

Hoje a CLT fala em até vinte e cinco horas semanais, o que equivale a cerca de 57% 

da jornada do contrato a tempo integral (considerada a jornada semanal de 44 horas). Com 

esse acréscimo de tempo de jornada nos contratos a tempo parcial, esse tipo de contratação 

PASSARIA A CONTEMPLAR JORNADAS QUE CORRESPONDEM A ATÉ 73% DA JORNADA ADMITIDA NO CONTRATO A 

TEMPO INTEGRAL, desnaturando, ao APROXIMAR A JORNADA DESSAS DUAS ESPÉCIES DE CONTRATO e 

FOMENTANDO A SUBSTITUIÇÃO DE EMPREGADOS PARA ESSE TIPO DE CONTRATAÇÃO. 

  

E - PREVALÊNCIA DO NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO 

Atualmente diante do princípio da norma mais favorável, as convenções e acordos 

coletivos do trabalho têm função eminentemente protetora, sendo sua finalidade básica 

melhorar a condição do trabalhador. 

A reforma proposta apresenta uma relação de assuntos que poderão ser alvo de 

negociação, mesmo em prejuízo do trabalhador, o que transformará ESSE INSTRUMENTO EM UM 

MODO PARA A DEGRADAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO, como bem enfatizou a Nota Técnica sobre a 

Reforma Trabalhista apresentada pela ANAMATRA, SINAIT e ANPT.  

Vejamos abaixo esses 12 pontos: 

1 - Parcelamento das férias em até 3 vezes (Art. 7º, XVII, c.c. Art. 134/CLT) – se hoje a regra 

geral é a concessão das férias em um só período, com a reforma proposta os 30 dias de gozo 

das férias poderão ser divididos em até três períodos, dependendo da negociação coletiva. Ou 

seja, esse é o começo da precarização do direito às férias.  

2 - Jornada de Trabalho, limitada a 220h mensais – atualmente existem limites diário (8h) e 

semanal (44h) para a jornada de trabalho. A reforma proposta não fixa nenhum limite diário 

ou semanal para a jornada de trabalho a ser respeitado pelas negociações coletivas, 

permitindo a superexploração dos trabalhadores, impedindo a criação de novos empregos.  

3 - Horas in itinere (Art. 58, §2º, CLT, apesar de decisões condescendentes do TST, como, p. 

ex., no RR nº 414.174/1998.9, rel. Minº Aloysio Corrêa da Veiga, in DJU 28.6.2002) – segundo 

a CLT, quando o local de trabalho é de difícil acesso ou onde não existe transporte público o 



 

 

trabalhador tem direito a receber as horas de deslocamento como se fossem trabalhadas, pois 

está à disposição do patrão. A reforma proposta autoriza a retirada desse pagamento, 

piorando a situação de quem trabalha nessas condições.  

4 - Intervalo intrajornada (Art. 71/CLT; o próprio TST já reconheceu a sua estrita vinculação 

com a saúde do trabalhador, ut Súmula nº 437, II) – a CLT prevê no mínimo 1 (uma) hora para 

descanso e alimentação. O governo propõe na reforma que a negociação coletiva possa 

reduzir esse intervalo para 30 (trinta) minutos, desprezando a saúde do trabalhador e 

aumentando as chances de acidentes de trabalho, além de obrigar o trabalhador a “engolir” 

a comida e voltar rapidamente ao serviço.  

5 - Adesão ao Programa Seguro-Emprego – na Lei atual, a empresa em crise pode aderir ao 

programa, reduzindo a jornada e o salário em até 30% (mas ainda pagando o salário mínimo) 

e recebendo ajuda do Fundo de Amparo ao Trabalhador (o mesmo que paga o seguro-

desemprego e o abono salarial). Com a reforma proposta, as negociações coletivas facilitarão 

a entrada das empresas nesse programa e permitirão redução salarial para abaixo do salário 

mínimo. 

6 - Plano de Cargos e Salários – as empresas já possuem ampla liberdade para elaborarem 

seus planos de cargos e salários, bastando para tanto respeitar exigências mínimas do 

Ministério do Trabalho. Com a reforma proposta, até mesmo os direitos previstos nos planos 

já existentes poderão ser retirados por meio de negociação coletiva. 

7 -  Regulamento empresarial – se hoje uma empresa não pode alterar seu regulamento para 

retirar direitos dos trabalhadores já contratados, com a reforma os patrões poderão excluir 

ou modificar direitos por negociação coletiva. 

8 - Banco de horas (Art. 59, §2º, CLT) – atualmente, a CLT só permite a compensação de horas 

extras acumuladas em banco de horas por no máximo um ano e desde que sejam respeitados 

os limites diário (8h mais 2h extras) e semanal (44h). A reforma proposta não estabelece 

qualquer limite para a duração do período de acúmulo no banco de horas, nem para a jornada, 

diária ou semanal. Enfim, permite qualquer forma de compensação que a negociação coletiva 

determine, prejudicando sempre o empregado.  

9 - Trabalho remoto (Art. 6º, par. único, CLT) – a CLT protege o trabalhador que presta serviço 

à distância, garantindo todos os direitos dos demais empregados: limite de jornada, descanso 

remunerado, assinatura da CTPS e igualdade salarial. Na proposta do governo, todas essas 

garantias serão suprimidas por meio de negociação coletiva, expondo os trabalhadores a 

abusos, principalmente o excesso de jornada. 

10 - Remuneração por produtividade (Art. 7º, XI, 1ª parte, c.c. Lei nº 10.101/2000, Art. 3º, §§ 

2º e 4º) – a CLT garante aos trabalhadores comissionistas, ou que recebem algum tipo de 

remuneração por produtividade, o salário mínimo, o repouso semanal remunerado, o limite 

de jornada, horas extras, etc. Com a reforma, todos esses direitos serão suprimidos, levando 

os empregados a uma verdadeira escravidão em pleno século XXI.  

11 - Registro de jornada de trabalho (Art. 74/CLT) – a CLT exige que a jornada dos 

trabalhadores em empresas com mais de dez empregados seja devidamente registrada em 

folhas ou relógio de ponto, como garantia contra os abusos. A proposta da reforma é deixar 

livre a marcação dos horários de trabalho, o que favorece fraudes e inviabiliza a Fiscalização 

do Trabalho. 

12 - Flexibilização de normas de salário e jornada de trabalho, com previsão de vantagem 

compensatória e possibilidade de restituição em caso de anulação da cláusula de instrumento 



 

 

coletivo – para piorar, a reforma propõe que, caso o Poder Judiciário anule cláusula de 

negociação coletiva, o trabalhador ainda pague ao patrão o suposto benefício recebido 

durante a vigência da cláusula anulada. É algo sem precedente na história do Brasil. Isso causa 

prejuízo em dobro, pois além de já ter tido redução de seus direitos legalmente assegurados 

em troca do suposto benefício, quando anulada a cláusula da “vantagem compensatória” que 

instituiu esse benefício, haverá o desconto referente a ele.  

 

IMPLICAÇÕES DIRETAS NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

Num primeiro momento, as reformas apresentadas não parecem impactar 

diretamente as condições de trabalho do servidor público. 

Do ponto de vista social e econômico, a discussão realizada por segmentos 

importantes da sociedade tais como, ANAMATRA, SINAIT e ANPT, que apresentaram notas 

técnicas acerca das modificações a serem implementadas caso esse projeto seja aprovado e 

suas danosas consequências para as relações de trabalho, não deixa dúvida de que toda a 

sociedade será prejudicada com essa reforma. 

Observando, especificamente, a condição dos servidores públicos, chama atenção a 

possibilidade de prevalência do negociado sobre o legislado. 

Atualmente mesmo diante da incorporação da Convenção nº 151 da OIT pelo Brasil 

em 06.03.2013 por meio do Decreto Presidencial nº 7.944, embora seja para muitos uma 

norma de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata “[...]aquelas que estão aptas a 

produzir seus efeitos, independentemente de norma integrativa infraconstitucional”, ainda o 

Congresso busca por meio de diversos projetos e até Emendas Constitucionais, regulamentar 

o processo de negociação coletiva para os servidores públicos. 

É preciso fazer especial ressalva para o PLS nº 397/2015, atual PL 3831, que se 

encontra na Câmara dos Deputados de autoria do Senador Antônio Anastasia - PSDB/MG, que 

estabelece normas gerais para a negociação coletiva na administração pública direta, nas 

autarquias e nas fundações públicas dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios. 

Nesse projeto há também a previsão do negociado sobre o legislado. Caso seja 

aprovado, as regras acima descritas também serão aplicáveis aos servidores públicos, uma vez 

que a abrangência da negociação coletiva será definida livremente pelos representantes dos 

servidores e empregados públicos e do ente estatal envolvidos na negociação e de acordo 

com o Art. 11 PODERÃO SER OBJETOS DE NEGOCIAÇÃO: I – planos de carreira; II – criação, 

transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos; III – remuneração; IV – 

revisão geral anual da remuneração, de que trata o Art. 37, inciso X, da Constituição Federal; 

V – regime jurídico; VI – estabilidade e avaliação de desempenho; VII – condições de trabalho; 

VIII – planos de saúde; IX – planos de capacitação; X – aposentadoria e demais benefícios 

previdenciários; XI – qualidade dos serviços públicos prestados; XII – política de recursos 

humanos; XIII – estrutura e funcionamento da administração pública direta, autárquica e 

fundacional. 

 

(Elaborado por Andreia Araujo Munemassa, assessora jurídica do ATENS Sindicato Nacional) 
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