REFORMA TRABALHISTA
As mudanças da CLT
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Introdução
A Lei 13.647/2017 instituiu a Reforma
Trabalhista que trouxe uma série de
alterações no conteúdo da CLT e de outras
leis que regem o Direito do Trabalho. As
mudanças afetaram de forma significativa
a relação entre empregado e empregador,
principalmente em empresas de pequeno
porte, visto que carecem de estímulos
expressivos para se desenvolver.

A reforma regulamentou novas situações que
demonstraram, de certa forma, a ideia de
tratamento diferenciado para essas micro e
pequenas empresas. O aspecto central da Lei
13.467/2017 é a emancipação da autonomia da
vontade (individual ou coletiva) e a relativização
de princípios. O legislador optou, então, pelo
diálogo com a doutrina e/ou jurisprudência.

Grupo Econômico

Horas Extras

Era previsto como responsável trabalhista o
grupo econômico por subordinação vertical,
isto é, aquele que as empresas possuíam
relação de subordinação entre elas, com poder
diretivo e de controle

O trabalhador podia realizar até 2 horas extras
diárias, tendo um adicional de 20% sobre
o período trabalhado fora do expediente.
Podendo ser dispensado caso as horas fossem
compensadas em outros dias.

É incluído na configuração de grupo
econômico aquelas empresas que se
relacionem por coordenação horizontal e o
§3º que exige a demonstração de interesse
integrado das empresas.

O piso do adicional pela hora extra passa a ser
de 50% da hora normal trabalhada. Continua
a possibilidade da existência de um banco de
horas e fica permitida a pactuação através de
acordo individual no período de 6 meses.

Banco de Horas

Férias

As empresas podem optar peça quitação
das horas extras realizadas com a conversão
em dias de folga. Desde que o período
para quitação não ultrapasse um ano e haja
previsão no acordo ou convenção coletiva de
trabalho. Havendo saldo positivo de horas
extras não compensadas quando na rescisão
de contrato, o empregador é obrigado a fazer
sua quitação.

O trabalhador tinha direito a 30 dias corridos
de férias que deveriam ser gozados em única
e, somente em casos excepcionais, para
pessoas entre 18-45 anos, em duas partes.
Quando fracionada, nenhuma das partes
poderia ser inferior a 10 dias.

O acordo poderá ser pactuado entre
empregado e empregador, sem necessidade
de intervenção do Sindicato da categoria,
obrigatoriamente por escrito. Caso o acordo
seja individual, a quitação total do banco
deverá ocorrer no prazo de 6 meses.

A alteração prevê que o gozo das férias poderá
ser fracionado em até 3 partes, desde que
acordado entre empregado e empregador,
sendo que uma delas deverá ter mais de 14
dias e as outras duas, mais de 5. Sendo a regra
aplicável para qualquer trabalhador.
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A contribuição sindical passa a ser regida
de duas formas: para os empregados elas
voluntárias
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Homologação da rescisão
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relacionem por coordenação horizontal
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interesse integrado das empresas.
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autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência
Social.

Conexões que transformam

