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As relações de trabalho nunca permanecem imutáveis. As novas conquistas tecnológicas e os novos 
processos do trabalho, não só criam novas profissões e exigências técnicas, como promovem o 
deslocamento de trabalhadores para novas funções ou para fora do mercado de trabalho formal, e não 
raramente reduzem a distância entre concepção e realização. Este é o argumento-base, utilizado – de 
forma mal digerida – pelos defensores do conjunto de alterações levadas a cabo com a Lei 13.467 de 13 de 
julho de 2017, mais conhecida como “reforma trabalhista”. 

Originalmente o projeto de lei 6.787/2016 previa modificações em 11 artigos da Consolidação das 
Leis do Trabalho. Entretanto, o parecer final do relator da Comissão da Câmara dos Deputados, 
instituída para analisar o projeto, em nada se assemelha ao original. Estabeleceu modificações em 117 
artigos da CLT, criando novas modalidades de prestação do trabalho, regulamentando outras, além de 
modificar artigos que tratam do direito material ao tipicamente processual.

A “reforma trabalhista” adotou como primeiro objetivo dificultar o acesso à tutela jurisdicional pelo 
trabalhador, obstruir o acesso dos trabalhadores à Justiça e alargar o espaço para produção de lesões aos 
seus direitos. 

O parecer ao projeto, de autoria do relator Deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), traz indicações 
inquietantes da visão do empresariado sobre o sistema de proteção laboral – substantivo e adjetivo – com 
o intuito primário da reduzir o número de ações trabalhistas e dificultar a materialidade do Estado Social.

A bobagem central deste relatório, que mostra a pobreza conceitual e política em que ele se assenta, 
está inscrita na seguinte falsidade: “Inspiradas no fascismo de Mussolini, as regras da CLT foram pensadas 
para um Estado hipertrofiado, intromissivo, que tinha como diretriz a tutela exacerbada das pessoas e a 
invasão dos seus íntimos.” 

Ao sintetizar a CLT como de inspiração “fascista” – tomando a sua parte relacionada com a estrutura 
sindical como o seu “todo” - a carência histórica e intelectual do relatório se apresenta claramente. Mostra 
desconhecer todas as lutas operárias travadas antes e depois do Manifesto Comunista, das Revoluções de 
1848, da Comuna em 1871, das reformas de Bismarck, da emergência do projeto social-democrata - 
Weimar e a crise Weimar - das jornadas de luta social nos países escandinavos, da Revolução Mexicana, 
que resultaram nas “infiltrações” benignas dos pressupostos do Estado Social em todos os países 
democráticos e civilizados.

 Assim, foi confundindo a Marcha sobre Roma, de Mussolini, com a lenta e cumulativa emergência 
do Estado Social, ora em declínio, que se organizou e depurou a legislação protecionista do trabalho. 

O parecer, além de sugerir que a legislação é antiga e autoritária, também afirma de forma cristalina 
os mecanismos que devem ser utilizados para alcançar seu esvaziamento radical: “a sugestão também prevê 
algum “risco” para quem ingressar com uma ação judicial. Hoje, a pessoa que ingressa com uma ação 
trabalhista não assume quaisquer riscos, uma vez que grande parte das ações se resolvem na audiência inicial, 
gerando o pagamento de uma indenização sem que ele tenha que arcar nem mesmo com as custas processuais. 



 Nesse sentido, estamos propondo que o instituto da sucumbência recíproca seja aplicado na Justiça do Trabalho.”

                 Todo o espírito da reforma, do ponto de vista do grande capital, está aberto na formulação supra, 

que introduz a tese do capitalismo “sem risco”, equiparando aqueles milhares de homens e mulheres que tem 

apenas a sua força do trabalho para vender, com aqueles que dispõem de poder e recursos para empreender e 

acumular, dentro da lei e da ordem. E é assim mesmo que os beneficiários da reforma entendem, e querem 

mais: "Então quer dizer que ainda não vamos poder reduzir salários? Isso é a coisa mais anticapitalista que existe", 

reclamou Terry Boyland, da CPQI, empresa que presta serviços de tecnologia a bancos na América Latina. "E 

se perdermos dinheiro? Vamos também dividir os prejuízos?"

O lançamento desta Cartilha pela CSPM Advogados Associados, produzida pelo nosso corpo 

profissional, é uma das nossas diversas ações colaborativas com as entidades de trabalhadores, que visam 

combater a subtração dos direitos dos trabalhadores e demais profissionais, em luta pela preservação das 

garantias fundamentais, inscritas na Constituição de 88.

Boa Leitura!

                                  

       Rogério Viola CoelhoTarso Genro  
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O conjunto de modificações introduzidas nos artigos 578, 579, 582, 583 e 587, assim como a 
revogação dos artigos 601 e 604, tem por escopo estabelecer a necessidade de prévia e expressa 
autorização dos empregados para que se opere o desconto da contribuição sindical, pelos 
empregadores. Essa contribuição era obrigatória e de valor equivalente a um dia de salário, deduzida 
dos empregados uma vez ao ano, no mês de março.

Com a manutenção da unicidade como limitação ao principio da liberdade sindical, cabe ao sindicato a 
representação de toda categoria, independente de estarem os trabalhadores a ele filiados. Este sistema 
induziu a fragmentação dos sindicatos pelo desmembramento da base territorial, até a base mínima de 
um município, e o aumento do número de categorias através da dissociação destas em categorias mais 
específicas. Disso resulta a formação de mais de 12 mil sindicatos pequenos e frágeis, tendo como base 
de sustentação predominante essa contribuição sindical obrigatória. O corte desta fonte de custeio 
inviabiliza a atividade sindical, reduzindo a autonomia coletiva das categorias ao ponto de obrigar os 
sindicatos, no processo de negociação, a acordos em patamares mínimos, visando a obtenção da 
contribuição assistencial, cobrança que restou reduzida somente aos trabalhadores sindicalizados, por 
decisão do STF..

Essa alteração normativa encontra óbice na Constituição Federal, pois o esvaziamento financeiro 
dos sindicatos importará em redução abrupta da atividade sindical, o que corresponde a uma 
restrição à liberdade sindical, um direito fundamental dos trabalhadores. Ademais, importará em 
redução da sua atuação e qualidade da representação das categorias profissionais sob sua guarida. 
Incorre, assim, em ofensa ao princípio da liberdade sindical, art. 8 caput, porquanto conduz à 
paralisação da atividade sindical. Também ofende aos incisos III (ao enfraquecer a defesa dos 
direitos individuais e coletivos) e VI (ao inviabilizar a participação dos sindicatos nas negociações 
coletivas), do art. 8º. Por outro, a contribuição obrigatória, sendo um tributo, não poderia ser 
extinta por lei ordinária.

09

1.



Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, 
plúrimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, 
não havendo necessidade de autorização prévia de 
entidade  sindical  ou  de  celebração  de  convenção 
coletiva  ou  acordo  coletivo  de  trabalho  para  sua
efetivação.
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O legislador reformista inseriu na CLT o art. 477-A a fim de estabelecer tratamento igual para as dispensas 
imotivadas individuais, plúrimas ou coletivas, dispensando a audição prévia da entidade sindical, e 
afastando a necessidade de acordo ou convenção coletiva como condição para a dispensa coletiva. Também 
é afastada a necessidade de um procedimento prévio para a implementação de demissões coletivas.

A norma da lei nova visa afastar a obrigatoriedade de realização de negociação para a dispensa coletiva, que 
foi uma construção jurisprudencial, através de sucessivas decisões, dentre outras, a do acórdão na ação 
TST-RODC 309/2009-000-15-00.4, cujo argumento é que “a ordem constitucional e 
infraconstitucional democrática brasileira, considerada a Constituição de 1988 e diversos diplomas 
internacionais ratificados (ilustrativamente, Convenções OIT n. 11, 98, 135 e 141) todo esse universo 
normativo não autorizaria o ‘manejo meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas 
coletivas, por se tratar de ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e não Direito 
Individual, exigindo, por conseqüência, a participação do(s) respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) 
obreiro(s)’”. Esta norma afasta a busca de alternativas à dispensa ou a adoção de medidas que minimizem 
os impactos da dispensa de grande numero de trabalhadores.

A proteção contra despedida arbitrária ou sem justa causa constitui o núcleo do direito básico dos 
trabalhadores ao trabalho, insculpido no inciso I do art. 7º da Constituição. A proteção para as demissões 
coletivas foi concretizada com o depósito da carta de ratificação da Convenção 158 junto à OIT em janeiro 
de 1995 (com vigência a partir de janeiro de 1996), introduzindo em nosso ordenamento a 
obrigatoriedade do procedimento negocial nos casos de término da relação de trabalho por iniciativa do 
empregador. A denúncia por ato unilateral do Presidente (Decreto 2.100/1996), ao final do mesmo ano, é 
impotente para revogar normas internalizadas em nosso ordenamento com estatuto superior à lei 
ordinária. O decreto presidencial foi objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade, que tramita há 
mais de 20 anos no STF em face dos sucessivos e prolongados pedidos de vista, mas já recebeu quatro votos 
acolhendo a invalidade do decreto, contra dois rejeitando a ação. A retenção e retardamento da decisão, 
possível em razão da tolerância ilimitada com os engavetamentos, foi pactuada tacitamente pelos ministros 
contra a letra do regimento interno, que fixa prazo de duas sessões para retorno dos pedidos de vista. Mas as 
instâncias inferiores podem e devem afastar os efeitos desse decreto, enquanto não surge a decisão da 
ADIN, inclusive invocando os votos já proferidos, no exercício do controle difuso de constitucionalidade.
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O artigo 611-A, inscrito na CLT, diz que as convenções ou acordos coletivos prevalecem sobre a lei nas 
matérias que arrola, destacando-se:  o prazo do banco de horas que poderá ser elevado além de 6 até 12 meses;  a)  
b) c) o intervalo intrajornada que poderá ser reduzido para 30min.;   o plano de cargos e salários, que poderá ser 
alterado condicionando-se a aplicação aos atuais empregados apenas as suas condições pessoais, o que sugere o 
afastamento da prevalência das regras anteriores, mais benéficas;   o regulamento empresarial poderá ser d)
alterado sem preservação dos direitos internalizados nos contratos existentes;   na representação dos e)
trabalhadores no local de trabalho poderá haver alteração, sem ressalva de preservação da estabilidade 
provisória ou de  reconduções;  as modalidades de trabalho intermitente, teletrabalho e sobreaviso poderão f )
ter alterações, afastando ou reduzindo garantias legais;   as normas legais que balizam a remuneração por g)
produtividade ou por desempenho individual e as gorjetas recebidas pelo empregado poderão ser afastadas e 
rebaixadas em prejuízo dos empregados; o grau de insalubridade poderá ser alterado e a prorrogação de h) 
jornada nas atividades insalubres independerá de autorização do MT; o regulamento de participação nos I) 
lucros, poderá ser alterado, com a supressão ou redução dos direitos. O §1º limita o exame judicial da 
convenção ou acordo coletivo às questões formais, afastando o exame do mérito; o §2º dispensa contrapartidas 
no caso de redução de direitos § 3ª; o  prevê a proteção contra garantia imotivada, no caso de redução de salário 
ou redução de jornada; o  dispõe que a anulação de uma cláusula  prejudicial anula uma eventual contra § 4º
partida;  o  obriga sindicato subscritor a integrar o polo passivo de ação individual ou coletiva, para §5º
defendê-la.

As alterações legais visam permitir a redução de garantias e direitos legais e regulamentares, sendo afastada a 
necessidade de contrapartidas, que os Tribunais exigiam. Apenas havendo redução de salários ou de jornadas 
haverá contrapartida de garantia contra despedida imotivada, na vigência do acordo ou convenção. Ficam 
afastadas as garantias conferidas à saúde e segurança, ficando admitida a substituição das normas legais mínimas 
sobre a jornada, até em atividades insalubres. 

Dispensando contrapartidas exigidas pelos Tribunais para eventuais reduções ou renúncias de direitos legais ou 
convencionais, o legislador reformista usa a via negocial para ampliação da desigualdade, ofendendo o 
princípio da igualdade material, expresso no art. 5º, caput e no postulado de redução das desigualdades sociais, 
dos art. 3º, III, e art. 170, VII da CF. Do mesmo princípio da igualdade decorre o princípio da busca da verdade 
real no processo do trabalho, para assegurar a restauração da igualdade quebrada na violação de direitos. As 
limitações à tutela jurisdicional ofendem o art. 5º, XXXV, da Constituição, segundo o qual lei não poderá 
excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. A elevação dos direitos individuais dos 
trabalhadores ao patamar de direitos fundamentais os torna irrenunciáveis, o que impede sua transação sem 
contrapartida. Maior, ainda, é a invalidade de sua renúncia pela vontade coletiva, em lugar da vontade do 
titular do direito.

13

3.



CLT DEPOIS DA REFORMA

14



Foi inserido na CLT o Título IV-A, regulando nos artigos 510-A até 510-D a representação dos 
empregados na empresa. O art. 510-A determina que nas empresas com mais de 200 empregados é 
assegurada a eleição de uma comissão para representá-los em entendimentos diretos com os 
empregadores, estabelecendo no § 1º que nas empresas com até 3000, 5000 e mais de 5000 
empregados a comissão será composta por, respectivamente, 3, 5 ou 7 membros. As atribuições da 
comissão são descritas no art. 510-B, que elenca, dentre outros, a de acompanhar o cumprimento das 
leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Os artigos 
510-C e 510-D regulam a eleição dos representantes e seu mandato, enquanto o art. 510-E dispõe 
que a comissão de representantes não substitui o sindicato da categoria.

O legislador reformista promove a fragilização dos sindicatos ao regulamentar o art. 11 da 
Constituição, que assegura aos trabalhadores a eleição de um representante para promover o 
entendimento direto com os empregadores, e não um órgão com poderes amplos de negociação ou 
para “buscar soluções para os conflitos”. A inserção, dentre as atribuições da comissão, de diversas 
competências, além daquela constitucionalmente atribuída, poderá ensejar um possível conflito com 
aquelas competências atribuídas aos sindicatos, o que deve ser observado pontualmente e resolvido 
caso a caso, a fim de evitar tentativas de substituição do ente sindical legalmente estabelecido.

Este novo Título da CLT deverá ser objeto de cuidadoso acompanhamento, não só para balizar a 
sua composição, como também para que as atividades da comissão de representantes não incorram 
em inconstitucionalidades, pelo descumprimento da norma constitucional quanto à finalidade 
desta representação. O art. 510-B traz ao menos sete atribuições, possibilitando a 
inconstitucionalidade por ofensa ao art. 8º, inciso II, vez que a comissão aqui tratada não poderá 
assumir atividades próprias de uma entidade sindical. Cabe ao Juízo Trabalhista coibir as práticas 
apontadas, afastando a observância das normas em exame, no caso concreto, para decidir em 
conformidade com a Constituição.

15

4.



CLT ANTES DA REFORMA CLT DEPOIS DA REFORMA

16



A nova redação atribuída ao § 3º do art. 614 da CLT mantém a vedação de estipulação de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho com prazo de vigência superior a dois anos, mas introduz nesta norma 
a vedação da ultratividade, impedindo que os efeitos do acordo ou convenção se mantenham após o 
término do prazo de vigência, até o estabelecimento de nova norma coletiva.

Se a ultratividade das normas coletivas, adotada pela jurisprudência, garantia a eficácia destas, 
mesmo depois de finalizada sua vigência formal, a sua vedação gera um espaço temporal desprovido 
de tutela, que fragiliza a posição do sindicato dos trabalhadores, pois pressiona esta representação a 
finalizar a negociação o mais rápido possível, o que acaba por promover a desigualdade e prejudicar 
os trabalhadores durante o período de vacância da norma coletiva. A existência da ultratividade 
pressionava o empregador ao estabelecimento de novos acordos e convenções coletivas em prazo 
razoável, servindo de medida garantidora do princípio da vedação de retrocesso.

As normas resultantes da autonomia coletiva se destinam constitucionalmente à melhoria das 
condições de trabalho. Admitir a formação de um período desprotegido pela normatividade 
resultante de seu exercício representa ofensa ao princípio constitucional que veda o retrocesso social. 
Conforme enunciado do caput do art. 7º: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social”. Ademais, a lacuna normativa estabelecida entre 
o fim da vigência de uma norma coletiva e o início de outra poderá afetar alguns trabalhadores mais 
do que outros, estabelecendo distinções não admitidas pela Constituição Federal em seu art. 7º, 
contrariando o princípio da igualdade estabelecido no art. 5º, na medida em que ensejaria a redução 
da contraprestação salarial no período descoberto, quebrando a equivalência nos contratos de 
trabalho.
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O artigo 620 da CLT determinava que a norma oriunda de convenção coletiva prevalecesse sobre 
aquelas do acordo coletivo quando mais favorável ao empregado. Esta ordem de prevalência sofreu 
modificação pelo legislador reformista, que estabeleceu a sobreposição do acordo sobre as 
convenções, independente da norma ser ou não mais favorável ao trabalhador.

O legislador reformista aplica uma indiscriminada inversão na hierarquia das normas coletivas ao 
estabelecer a preponderância do instrumento coletivo de menor hierarquia (porquanto representa a 
vontade coletiva de número reduzido de trabalhadores de determinada categoria), em lugar da 
convenção coletiva, que consubstancia de forma ampla a autonomia da vontade coletiva de uma 
dada categoria de trabalhadores. Tal inversão só era admitida para garantir a aplicação da norma mais 
favorável ao trabalhador, independente do diploma coletivo. A exclusão dessa garantia, com a 
ascendência indistinta do acordo coletivo, poderá criar distorções prejudiciais aos trabalhadores de 
uma empresa, os quais por conta da fragilidade do ente sindical específico ou mesmo em virtude de 
necessidade de manutenção da relação de emprego podem aceitar acordos coletivos em situação 
desvantajosa. 

A imposição da prevalência da norma coletiva específica, ao não garantir a determinados 
trabalhadores usufruir de conquistas obtidas pelo conjunto da categoria através de negociação 
coletiva, ofende o princípio da igualdade, em sua dimensão de redução das desigualdades, 
amplamente abrigado pela Constituição Federal. Cabe referir que o Direito Coletivo do Trabalho 
tem por objetivo primordial propiciar a redução da diferença econômica entre a prestação e 
contraprestação na formação do contrato, decorrente da assimetria de poder entre os ofertantes e os 
demandantes da força de trabalho. A negociação coletiva é institucionalizada com o duplo objetivo: 
de um lado propiciar a redução da desigualdade econômica original e, segundo, impedir o 
crescimento dessa desigualdade. Assim, a norma posta pelo legislador reformista permite que 
determinada parcela da categoria profissional (mediante acordo coletivo em determinada empresa) 
seja prejudicada com redução de direitos obtidos pelo conjunto dos trabalhadores dessa categoria, 
beneficiados pela convenção coletiva.
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A Lei 13.467/2017 acrescentou no artigo 468 da CLT um parágrafo que admite a redução da 
remuneração do empregado que volta ao cargo efetivo ao perder a função de confiança. Manteve a 
redação do caput deste artigo, que declara a nulidade das alterações unilaterais do contrato e as 
bilaterais que se revelam prejudiciais ao empregado, e do primeiro parágrafo, que estabelece não 
constituir alteração unilateral a destituição de função de confiança, com retorno ao cargo de origem. 
O novo parágrafo (§ 2º) dispõe que: “A alteração de que trata o § 1o deste artigo, com ou sem justo 
motivo, não assegura ao empregado o direito à manutenção do pagamento da gratificação 
correspondente, que não será incorporada, independentemente do tempo de exercício da respectiva 
função”.

A alteração imposta visou afastar a orientação da jurisprudência trabalhista que considerava 
incorporada à remuneração do empregado a parcela atribuída ao exercício de função de confiança, na 
reversão ao cargo de origem, na hipótese desse exercício ser superior a dez anos.

A jurisprudência que o legislador reformista quis afastar foi formada em face da observação de que 
era frequente a gratificação atribuída pelo exercício de função de confiança corresponder a uma 
parcela substancial da remuneração, Muitas empresas atribuíam salário básico baixo à maioria 
expressiva dos empregados, agregando gratificação de função de forma generalizada, com 
frequência sem que as funções atribuídas encerrassem qualquer fidúcia especial. Com isto 
reservavam a faculdade de produzir redução substancial nas remunerações a qualquer tempo. 
Assim procedendo, contornavam o postulado da irredutibilidade salarial. Por outro lado, os 
Tribunais consideraram que o recebimento de uma gratificação significativa por largo tempo leva 
invariavelmente a adequação do padrão de vida do obreiro, o que corresponde a internalizar no 
contrato um valor mais elevado para a força de trabalho alienada.  A realidade encontrada foi 
então que levou a compreensão da parcela salarial atribuída ao exercício de função de confiança 
como parte irretirável da remuneração depois de largo tempo.  Ao instituir formalmente a 
faculdade de suprimir o valor acrescido pela investidura em função de confiança a qualquer 
tempo, a norma em questão ofende o principio da irredutibilidade salarial consagrado no inciso 
VI do artigo 7º da Constituição. Cabe então aos Tribunais negar-lhe aplicação no caso concreto 
fazendo uma interpretação conforme a Constituição.    
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O parágrafo único incluído no artigo 444 da CLT confere à negociação individual das relações 
contratuais preponderância sobre os instrumentos coletivos e normas legais, para aqueles 
trabalhadores que possuam curso superior e percebam salário superior a duas vezes o teto do Regime 
Geral de Previdência Social a teor do artigo 611-A. Dentre os temas passiveis de negociação estão: a) 
compensação do banco de horas anualmente; b) redução do intervalo intrajornada para 30min; c) 
redução de direitos existentes em regulamento empresarial; d) dispor sobre os regimes de trabalho 
intermitente, teletrabalho e sobreaviso, afastando  ou reduzindo garantias legais; e) alteração no 
regulamento de participação nos lucros, inclusive com a supressão ou redução dos direitos; f ) afastar 
as garantias de participação nos lucros e resultados, regulado na Lei 10.101/00.

O objetivo visado é a legitimação de acordos individuais lesivos ao empregado com maior 
escolaridade e remuneração. A  desvantagem do trabalhador nos atos negociais é atribuída à sua 
menor capacidade intelectual ou renda reduzida, conformando a dita hipossuficiência. E não à 
assimetria de poderes entre as partes na negociação contratual. Um trabalhador de nível mais elevado 
pode estar mais vulnerável que um trabalhador de salário mínimo, face ao maior desnível entre a 
oferta e a demanda de trabalhadores,  gerando maior demora na sua recolocação em caso de demissão.

As normas legais e convencionais incidentes na formação dos contratos de trabalho visam a redução 
da desigualdade econômica entre as prestações, gerada pela assimetria de poder entre as partes, no 
reino da liberdade contratual. Visam também a preservação, ao longo do contrato, da relação 
alcançada inicialmente - equivalência jurídica. Sendo a regulação da relação de emprego uma 
concretização do princípio da igualdade material, a exaltação das vontades individuais visadas pela 
norma introduzida ofende este princípio constitucional.  Ademais são ofendidos os incisos XXX, 
XXXI e XXXII do art. 7º da Constituição, que vedam distinção entre trabalhadores manuais, 
técnicos e intelectuais. 
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O legislador modificou o artigo 879 da CLT (que trata da liquidação de sentença), introduzindo 
neste o § 7º, que define a Taxa Referencial – TR, como o índice aplicável para a correção dos créditos 
trabalhistas reconhecidos em sentença judicial, incorporando na CLT a aplicação do artigo 39 da Lei 
8.177/91, consolidada pelos Tribunais.

A introdução desta norma na CLT reafirma a imposição deste índice, já declarado inconstitucional 
pelo STF ao apreciar a norma que o adota para os créditos contra a Fazenda, levando o TST a editar 
súmula que afasta a aplicação da TR a partir de março de 2015, mas preserva sua aplicação até essa 
data. A correção dos débitos trabalhistas pela Justiça do Trabalho, pela Lei 8.177/91, gerou uma 
atualização reduzida na tutela jurisdicional, com perdas severas para os trabalhadores, que chegavam, 
conforme o período, a redução pela metade da correção do crédito acumulado. A prática reiterada do 
ilícito trabalhista, estimulada pela atualização reduzida das obrigações resistidas, aumentou o número 
de reclamatórias, o que gerou maior alongamento das demandas, aumentando a vantagem econômica 
da resistência, realimentando o processo.

A adoção da TR como índice de correção para débitos da Fazenda Pública, em 2009, ensejou arguição de 
inconstitucionalidade, julgada procedente pelo STF em março de 2015. Diante disto o TST editou 
súmula substituindo a TR pelo IPCA-E, na correção dos créditos trabalhistas, mas preservando a 
correção pela TR até essa data, mesmo nos créditos ainda não pagos nas reclamatórias em curso. 
Preservou, dessa forma, a vantagem indevida decorrente da aplicação do índice de correção reduzido, ao 
longo de todo o período anterior à março de 2015, para os empregadores que não exerceram a faculdade 
de adimplir suas obrigações antes da declaração de inconstitucionalidade. Cumpre observar que o 
reconhecimento da inconstitucionalidade da norma instituinte da TR como índice de correção, sendo 
ato interpretativo, tem eficácia  (alcança o passado, desde a edição da norma invalidada), ex tunc
diferentemente da lei (ato normativo, que se destina a reger o futuro). A tutela jurisdicional do 
trabalhador, impondo o cumprimento de obrigações resistidas, cumpre a função de restabelecer a 
equivalência rompida pelo ato ilícito do empregador. O princípio da equivalência nas relações 
contratuais é uma imposição do princípio constitucional da igualdade. Cabe, portanto, ao Juízo da 
execução trabalhista, afastar a aplicação da TR desde o vencimento de cada parcela reconhecida por 
sentença, aplicando em seu lugar o IPCA-E. Assim decidindo, julgará em conformidade com a 
Constituição.
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A criação do Título II-A introduz na CLT os artigos 223-A a 223-G, que regulamentam a aplicação e 
valoração do dano extrapatrimonial (dano moral) nas relações laborais. O dano extrapatrimonial é 
conceituado no art. 223-B como “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.”. Os artigos 223-C 
e 223D definem os bens juridicamente tutelados, incluindo dentre eles a imagem, marca e o segredo 
empresarial. O artigo 223-G expressa os itens a serem considerados pelo juiz para a análise do pedido 
de dano extrapatrimonial, determinando no § 1º a tarifação do dano moral por intensidade de 
ofensa, estabelecendo indenização como múltiplos do salário contratual do ofendido, tendo 
limitado a ofensa leve em 3 vezes, a média em 5 vezes, a grave em 20 vezes e a gravíssima em 50 vezes, 
podendo ser elevado ao dobro em caso de reincidência entre partes idênticas.

A regulamentação do dano moral poderia ser salutar, caso observadas as posições da doutrina e 
jurisprudência trabalhista sobre o tema. Esta regulação, promovida pela reforma busca equiparar os 
eventuais danos morais que possam vir a ser infligidos tanto ao trabalhador (pessoa física), quanto à 
empresa (pessoa jurídica), desconsiderando a centralidade na pessoa humana que a Constituição traz. 
Pretende ser rol exaustivo das hipóteses de incidência de danos extrapatrimoniais, definindo em seu 
artigo 223-A quais seriam estas, excluindo todo acúmulo de conhecimento sobre a matéria no âmbito 
civil. Este capítulo constitui evidente tentativa de cercear o direito a manifestação dos trabalhadores, 
que poderão incorrer nas hipóteses, por exemplo, de dano à imagem da empresa. A tarifação da 
reparação, por fim, iguala a indenização a ser definida à empresa e ao empregado, sendo evidente que 
uma multa de até três vezes o salário contratual do ofendido causa maior prejuízo ao trabalhador do 
que à empresa, além de limitar indevidamente a integral reparação pelo dano causado.

Os dispositivos legais trazidos pela reforma violam os princípios constitucionais da isonomia (art. 5º, 
caput, da CF) por criar requisitos de incidência de dano moral distintos para o demandante trabalhista 
em relação àquele que litiga na esfera cível. A tarifação do dano moral foi declarada inconstitucional 
pelo STF no julgamento da ADPF 130/09, por ofensa aos incisos V e X do art. 5º da CF. Assim, estas 
normas devem ser afastadas pelo Juízo Trabalhista, a fim de não inibir o acesso do trabalhador à justiça. 
Desta forma, estará decidindo em conformidade com a Constituição.
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O § 2º do artigo 58 da CLT definia a contagem como tempo à disposição do empregador, do tempo 
despendido pelo empregado em deslocamento para o local de trabalho e deste para sua residência, 
quando tratar-se de local de difícil acesso ou não atendido pelo transporte público regular, a chamada 
hora in itinere. O § 3º do mesmo artigo regulava a matéria em relação às micro e pequenas empresas, 
permitindo o arbitramento de um tempo médio nos deslocamentos. A reforma altera o § 2º para 
dispor que esse tempo de deslocamento não se define como tempo à disposição do empregador e 
revoga o § 3º.

A exclusão da responsabilidade do empregador pelo lapso de tempo necessário a que o trabalhador 
se desloque de sua casa ao local de trabalho, nos casos previstos na norma anterior, visa não só reduzir 
o custo atual das empresas com esta parcela compensatória, como tacitamente facilita e estimula as 
empresas a se instalarem em locais distantes, ermos e sem infraestrutura de transporte, que 
logicamente são locais em que o custo de aluguel ou aquisição do terreno/prédio é 
comparativamente menor. Entretanto, operando a redução de custos da empresa, aumenta o custo 
de transporte para o trabalhador e, também, o custo relacionado à saúde, uma vez que certamente 
parte do percurso será percorrido a pé, sob chuva ou sol.

O contrato de trabalho estabelece uma equivalência entre o valor da força de trabalho disponibilizada 
no curso da jornada e a retribuição salarial. Se o trabalhador é obrigado ao deslocamento para um 
local de trabalho de difícil acesso, estará disponibilizando um tempo extracontratual, que ficará sem 
contraprestação salarial, rompendo a equivalência prevista no contrato. O princípio da equivalência 
decorre do princípio constitucional da igualdade, que incide na relação de trabalho para reduzir a 
desigualdade na formação do contrato, gerada pela diferença de poder privado entre as partes da 
relação, e para preservar a equivalência conseguida inicialmente - equivalência jurídica. Assim, a 
quebra da equivalência ofende a Constituição nos artigos 3º, inciso III, e 5º caput, cabendo aos juízes 
afastar sua aplicação, examinando os casos concretos.
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Art.  59.  A  duração  normal  do  trabalho  poderá  ser 
acrescida  de  horas  suplementares,  em  número  não 
excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre 
empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de 
trabalho.
 º Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho § 1
deverá constar, obrigatoriamente, a importância da remunera-
ção da hora suplementar, que será, pelo menos, 20% (vinte 
por cento) superior à da hora normal.
  Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho § 3º
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.

 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% (cinquenta por cento) superior à da hora normal.
 § 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 trabalha-
dor terá direito ao pagamento das horas extras não compen-
sadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da 
rescisão.



A redação do artigo 59 da CLT sofreu alteração com a reforma, fazendo a adequação da redação do § 
1º à Constituição e estabelecendo o percentual mínimo, pela Carta, de 50% de acréscimo à hora-
extra. Também inclui os § 5º e § 6º, que instituem a pactuação do banco de horas por acordo 
individual, caso ocorra a compensação no prazo máximo de seis meses, e institui a licitude da 
compensação de jornada por acordo individual tácito ou escrito, caso esta ocorra no mesmo mês.

A jurisprudência se encontrava consolidada no sentido de impedir a utilização da compensação de 
horas extraordinárias por banco de horas nos casos em que não tenha ocorrido negociação coletiva 
prévia, como exige a Constituição (art. 7º, inciso XIII). A reforma vem eliminar esta barreira, 
possibilitando a pactuação individual do regime de compensação de horas, de forma a eliminar a 
necessidade de intervenção sindical para garantir as condições mínimas de trabalho dos 
empregados. A redução de custos financeiros é o objetivo primordial desta alteração, posto que 
ocorre a substituição do pagamento de valores com o respectivo acréscimo de 50% pela 
possibilidade de compensação simples por horas de descanso, à escolha do empregador.

As normas legais e convencionais incidentes na formação dos contratos de trabalho visam a 
redução da desigualdade econômica entre as prestações, gerada pela assimetria de poder entre as 
partes, no reino da liberdade contratual. Ao permitir a compensação através de banco de horas por 
acordo individual, em lugar do acordo ou convenção coletiva que a Constituição exige para as 
compensações de jornada, retira do trabalhador o justo acréscimo devido pela ultrapassagem da 
jornada normal, rompendo a equivalência, entre as prestações, legalmente estabelecida. Sendo a 
regulação da relação de emprego (incluindo as prestações acessórias) uma concretização do 
princípio da igualdade material, mediante a exaltação das vontades individuais visadas pela norma 
alterada, se produz uma ofensa a este princípio constitucional. O Juízo trabalhista deve, assim, 
afastar a aplicação da norma que prevê a possibilidade de pactuação do banco de horas por acordo 
individual, inclusive de forma mensal ou semestral, decidindo no caso concreto conforme a 
Constituição.
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Foi introduzida no artigo 443, que define o contrato de trabalho, a modalidade de contrato de trabalho 
intermitente, definido no § 3º como “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”. A regulação 
ocorreu com o novo artigo 452-A, dispondo sobre:  prazos de convocação pelo empregador para a)
prestação de serviço e o aceite pelo empregado;  vedação da descaracterização de relação de emprego b)
pela recusa na prestação de serviço pelo empregado; são devidas somente as parcelas correspondentes c) 
aos períodos trabalhados, devidas ao fim de cada período de prestação de serviço acordado, sem garantia 
de remuneração mínima mensal;  previsão de 30 dias sem convocação, correspondente a férias não d)
remuneradas, podendo ser fracionado em três períodos;  garantia de igualdade de remuneração com e)
trabalhador contínuo, na empresa; multa para de 50% da verba que seria recebida pelo empregado, em f ) 
caso de não comparecimento, dentre outros.

Por esta modalidade de contrato o empregado fica à espera de convocação pelo empregador, sem garantia 
de uma remuneração mínima mensal eis que será remunerado se, e somente se, for chamado, e na 
medida em que prestar trabalho efetivo. O legislador não seguiu o modelo internacional dos países que 
adotaram esta modalidade de contrato, os quais incluíram a garantia de um período mínimo de 
prestação de trabalho mensal. Assim, o empregado assume a obrigação de manter a sua força de trabalho 
a expensas próprias ao longo do mês, na expectativa de ser chamado para entrega de uma fração dela, 
medida em dias ou horas, podendo receber uma contraprestação provavelmente insuficiente para 
manter-se vivo. Ou nenhuma remuneração.

A falta de garantia da remuneração mínima desconsidera o artigo 7º da Constituição, que estabelece, para o 
trabalhador, o direito ao salário mínimo capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e de sua família 
(inciso IV), independente da modalidade de contratação. O inciso VII dispõe que haverá “garantia de salário, 
nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável”, o que reforça a ideia que a 
remuneração mínima obrigatória independente da modalidade contratual. O fracionamento da força de 
trabalho não pode ensejar uma contraprestação mensal inferior ao mínimo vital, eis que estaria impondo ao 
trabalhador o ônus de garantir sua própria subsistência no período sem trabalho, para poder adimplir a 
obrigação contraída, no momento que aprouver ao empregador. Se a mercadoria força de trabalho comporta 
fracionamento temporal, a contraprestação devida, qualquer que seja a fração efetivamente utilizada pelo 
tomador, não comporta fracionamento aquém do módulo imposto pelo direito, que constitui o mínimo 
vital, medido pelo custo da força de trabalho suportado pela pessoa do trabalhador. 
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O legislador reformista estabeleceu alterações significativas no art. 477 da CLT, revogando 
expressamente os §§ 1º, 3º e 7º, de modo a eliminar a necessidade de homologação das rescisões 
contratuais para trabalhadores com mais de um ano de serviço pelos sindicatos. O § 6º unifica os 
prazos de pagamento de verbas rescisórias em 10 dias. Ainda, foi criado o § 10º, que estabelece a 
anotação na CTPS da extinção do contrato como documento hábil para requerer o seguro-
desemprego e a movimentação da conta vinculada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, desde 
que ocorra a comunicação prévia da rescisão aos órgãos competentes.

A eliminação da obrigatoriedade de homologação das rescisões, nos contratos de trabalho 
estabelecidos há mais de um ano, acaba por afastar o sindicato da dinâmica de rescisões havidas na 
empresa, impedindo de forma prática sua quantificação e acompanhamento pelo ente sindical. 
Aumenta, assim, a desigualdade havida entre as partes contratuais, debilitando ainda mais as 
condições de fragilização do trabalhador em face do empregador, reduzindo a possibilidade de 
reconhecer ilegalidades havidas na relação laboral e, conseqüentemente, buscar a tutela 
jurisdicional para sua reparação.

Ao retirar o sindicato da dinâmica de rescisões contratuais a reforma trabalhista ofende ao art. 8º, 
inciso III, da Constituição, o qual estabelece que ao sindicato cabe a defesa dos direitos 
individuais e coletivos dos trabalhadores. Opera, também, para aumentar a desigualdade entre 
trabalhadores e empregadores ao afastar o ente sindical, que possui conhecimento técnico para 
verificar as condições objetivas da rescisão e identificar eventuais lesões havidas no curso do 
contrato. Esta obstrução importa em dificultar a reparação de prejuízos decorrentes do 
inadimplemento de créditos trabalhistas e a reposição da equivalência contratual havida entre as 
partes. Ofende, assim, o princípio constitucional da igualdade material, que orienta os institutos 
destinados a fazer a restauração da equivalência quebrada pela resistência aos direitos do 
empregado. Nestas condições, cabe ao Juízo Trabalhista afastar a observância destas normas 
introduzidas pela lei nova, decidindo, assim, em conformidade com a  Constituição.
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A inserção do Capitulo II-A, constituído pelos artigos 75-A até 75-E, regulamentou o teletrabalho, definido 
este no art. 75-B como a prestação de serviços fora das dependências do empregador, utilizando tecnologias de 
informação e comunicação, que não constitua trabalho externo, ainda que eventualmente o trabalhador 
compareça nas dependências do empregador, conforme parágrafo único do artigo. O teletrabalho deve constar 
no contrato individual de trabalho, por expressa previsão do art. 75-C, que em seu §1º faculta a alternância 
entre teletrabalho e presencial, havendo mútuo acordo. A alteração de regime de teletrabalho para presencial 
por determinação do empregador deve observar o prazo de transição mínimo de 15 dias, conforme §2º deste 
artigo. O art. 75-D faculta às partes estabelecer em contrato a responsabilidade pela aquisição, manutenção ou 
fornecimento dos equipamentos e da infraestrutura necessária à prestação do trabalho remoto, enquanto o 
parágrafo único exclui da remuneração do empregado estas utilidades. Por fim o art. 75-D obriga o 
empregador a informar o trabalhador sobre as precauções para evitar doenças e acidentes de trabalho, 
obrigando a assinatura de termo de responsabilidade por este, a teor do parágrafo único.

A inclusão do capítulo do teletrabalho é importante para reconhecimento e efetiva normatização deste regime 
de trabalho, já utilizado em diversas empresas. Contudo, a regulamentação proposta pelo legislador não atenta 
para a garantia dos direitos dos teletrabalhadores, uma vez que permite, por exemplo, ao empregador a 
alteração unilateral do teletrabalho para presencial, além da alteração do contrato por mútuo acordo, 
desconsiderando a existência de preponderância da vontade empresarial sobre a do trabalhador, 
restabelecendo a autonomia da vontade individual, do código civil.

A lacuna normativa em relação à garantia de cumprimento de jornada e normas de higiene e saúde poderá 
ensejar, por exemplo, a realização de horas extras sem a devida contraprestação (art. 7º, XVI da CF) e 
descumprimento de normas constitucionais que protegem a saúde do trabalhador (art. 7º, XIII, XV e XXII). A 
conversão do teletrabalho em presencial importa em prejuízo objetivo para o empregado, em face do tempo 
agregado para o deslocamento, sem acréscimo de remuneração, o que quebra a equivalência entre as 
prestações. A quebra da equivalência ofende o princípio da igualdade, cabendo à Justiça afastar a aplicação 
destas normas examinando  cada caso concreto, decidindo assim em conformidade com a Constituição. 
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A reforma modificou o artigo 58-A da CLT, para passar o limite da jornada semanal de 24 para 30 horas, 
ou até 26 mais até 6 horas, nos contratos a tempo parcial. Ela dispõe que: “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 semanais”. Foram acrescidos o § 3º, fixando o 
pagamento de horas semanais com adicional de 50%; o § 4º - admitindo contratos com jornadas até 26 
semanais, sendo horas-extras somente a partir da 26ª hora; o § 5º - para compensar horas-extras até a 
semana imediatamente posterior à execução;  § 6º - facultando a conversão de terço de férias em abono 
pecuniário; e § 7º - dando férias a cada 12 meses.

O legislador aumentou o limite da jornada semanal para 30 horas, prevendo no caso de jornadas fixadas 
em até 26 horas, a sua extensão, com adicional de  50% na hora normal. O objetivo é propiciar redução de 
custo do trabalho, em face da necessidade de aumento da competitividade das empresas nacionais. A 
ausência de uma garantia do salário mínimo mensal, transfere  aos trabalhadores de menor salário o ônus 
de prover a própria sobrevivência ofertando sua força de trabalho no mercado nas horas sobrantes.

A garantia mínima deve ser um ônus do tomador de trabalho, que poderia buscar outro(s) demandante(s) 
de trabalho para assegurar o direito ao salário mínimo mensal, em valor capaz de atender as necessidades 
vitais básicas do trabalhador e de sua família, que independe da modalidade contratual conforme 
literalidade do art.7º, inciso da Constituição. Ademais, o inciso VII ratifica a  “garantia de salário, nunca 
inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável”.  A faculdade de fracionamento da força 
de trabalho deve ser compatibilizada com uma contraprestação mensal não inferior ao mínimo vital, 
afastando do trabalhador o ônus de prover sua subsistência no tempo sem trabalho. Cabe ao Juízo 
trabalhista impor a complementação do salário mínimo ao empregador, reconhecendo-lhe  a alternativa 
de buscar parceria para partilhar  o ônus da garantia  mínima mensal, um módulo instituído pelo direito 
abaixo do qual não pode ir o fracionamento do salário. Assim   decidirá, no caso concreto, conforme a 
Constituição.
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Art. 507-B. É facultado a empregados e 
empregadores, na vigência ou não do 
contrato de emprego, firmar o termo de 
quitação anual de obrigações 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.
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A reforma instituiu a quitação anual de direitos trabalhistas, introduzindo na CLT o artigo 507-B. 
Nele se faculta aos empregados e empregadores, na vigência ou não do contrato de trabalho, a 
assinatura de termo de quitação anual perante o sindicato da categoria. E estabeleceu no parágrafo 
único eficácia liberatória em relação às obrigações de dar e fazer, validando a quitação das parcelas 
discriminadas no termo de quitação.

A alteração visa propiciar aos empregadores a obtenção de quitação extrajudicial dos créditos 
decorrentes das lesões contratuais praticadas no curso da relação de emprego, o que importa 
inegavelmente em validação da renúncia à tutela jurisdicional para sua reparação. Estando 
submetido ao poder privado do empregador, que tem a faculdade de resilir unilateralmente o 
contrato, o empregado tenderá a aceitar a quitação com eficácia liberatória, ainda que entenda ter 
havido irregularidades ou lesões no curso da relação de emprego. A instituição dessa possibilidade de 
quitação, mesmo no curso do contrato, estimula a resistência ao cumprimento das obrigações 
trabalhistas pelos empregadores. 

A Constituição de 1988 institui o acesso ao Poder Judiciário como um direito fundamental, 
insculpido no inciso XXXV do artigo 5º. E confere aos trabalhadores subordinados o direito a uma 
tutela jurisdicional especial, incluída entre seus direitos fundamentais no inciso XXVIII. Sendo os 
direitos fundamentais irrenunciáveis, a Lei 13.467/2017 ofende a Constituição. Ao afastar a 
reparação judicial das lesões ocorridas em períodos cobertos por eventuais termos de quitação anual, 
a norma visa legitimar a ruptura da equivalência entre as prestações das partes, ofendendo o 
princípio constitucional da igualdade, que fundamenta a instituição do processo trabalhista. Assim 
sendo, pode e deve o juízo trabalhista, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, negar 
a aplicação da norma examinada, determinando o processamento regular da ação.
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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.”
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A Lei 13.467/2017 inseriu na CLT o artigo 442-B para vedar a verificação da existência de relação 
de emprego do trabalhador contratado como autônomo, quando observadas as formalidades legais. 
Com a decadência da MP 808/2017, ficou admitido que a inserção de cláusula de exclusividade não 
afasta a validade do contrato como autônomo; também não afasta esta validade a cláusula que 
estabelece a prestação de serviços para um único empregador; ficou mantida também a validade da 
contratação de trabalhador autônomo por outro trabalhador contratado como autônomo; será 
valido, também, o sancionamento pelo empregador da recusa de tarefa pelo trabalhador contratado 
como autônomo, sendo a penalidade prevista em contrato; restou validada a possibilidade de 
reconhecimento de vínculo no caso dos trabalhadores de categorias regidas por leis especiais, tais 
como motoristas, corretores de imóveis e representantes comerciais, exemplificativamente.

Um dos caminhos de fuga da relação de emprego mais frequentes é o uso da contratação como 
autônomo para ocultar a prestação de trabalho subordinado. Este caminho foi sofisticado nos 
últimos anos com a imposição ao trabalhador de registro de uma firma individual. O dispositivo visa 
- em todos os casos de simulação de contrato diverso do contrato de trabalho - impedir a verificação 
judicial da existência de subordinação, caracterizando a relação de emprego. Os parágrafos vieram 
bloquear a valoração de sintomas reconhecidos pela doutrina e jurisprudência como indicativos da 
existência de vínculo de emprego.

Assume grande relevância para as relações de trabalho subordinado existentes, como acentuamos 
anteriormente, a consagração pela Constituição de 1988, no artigo 7º, inciso I, do "direito à 
relação de emprego com proteção contra a despedida imotivada” entre os direitos fundamentais 
dos trabalhadores. Ficou, assim, assegurada tutela constitucional para os trabalhadores contra 
todas as formas de fuga da tutela trabalhista, praticada no mundo do trabalho de maneira 
crescente e diversificada. Esta norma constitucional tem eficácia imediata para vedar a 
possibilidade do legislador ordinário editar norma afastando o reconhecimento judicial da 
existência de relação de emprego.
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O artigo 461 da CLT determinava a equiparação salarial entre trabalhadores com idêntica função, 
quando a prestação de serviço ocorresse para o mesmo empregador na mesma localidade, com 
diferença de tempo na função inferior a dois anos e igual perfeição técnica. A reforma alterou o 
dispositivo para restringir a equiparação somente aos trabalhadores do mesmo estabelecimento 
empresarial. O § 1º do referido artigo também sofreu modificação para excluir da equiparação os 
trabalhadores que tenham diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador superior a 
quatro anos, além do prazo de 2 anos de diferença no tempo de função. Ainda, foram acrescidos o § 
5º, que veda a equiparação com paradigma remoto (trabalhador anterior na função), e § 6º, o qual 
prevê multa de 50% do limite do benefício do Regime Geral de Previdência em caso de comprovada 
discriminação salarial por motivo de sexo ou etnia.

A exigência de atividade no mesmo estabelecimento empresarial permite à empresa utilizar 
tratamento diferenciado num mesmo município, para trabalhadores de nível equivalente na mesma 
função. Na atualidade, em que é comum redes de lojas de uma mesma empresa, a introdução deste 
requisito terá efeito alastrado, propiciando economia expressiva para as empresas, que acabará 
estimulando substituições de empregados antigos por novos com menor salário. A introdução do 
requisito de diferença de tempo na empresa inferior a quatro anos permitirá a redução de salários para 
os empregados mais novos que prestam trabalho de igual valor. Segue neste ponto, a reforma, o 
propósito de propiciar redução de custos para as empresas. O mesmo efeito é produzido com a 
vedação da utilização de paradigma remoto.

Considerando que o princípio da isonomia impõe a equiparação de remuneração para os empregados 
que prestam trabalho de igual valor, a ampliação de requisitos restritivos da garantia da equiparação 
contraria o postulado constitucional da igualdade (art. 5º, caput). Cabe ao Juízo trabalhista afastar a 
observância dos novos requisitos introduzidos pela reforma para a equiparação, numa interpretação 
conforme a Constituição.
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A reforma trabalhista insere o § 2º no art. 8º da CLT, proibindo os tribunais de editarem súmulas que 
venham a restringir direitos ou criar obrigações. Também amplia os requisitos para a edição de 
súmulas ou enunciados de jurisprudência uniforme pelos tribunais, estabelecendo quórum de 
votação de pelo menos dois terços de seus membros, e também que a mesma matéria deve ter sido 
decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, dois terços das turmas e em pelo menos 
dez sessões diferentes para cada uma delas, o teor do art. 702, alínea f, do inciso I. Determina, ainda, 
que por maioria de dois terços de seus membros é possível restringir os efeitos daquela declaração ou 
decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial (modulação de efeitos).

Aplicar de forma acrítica estas mudanças significa esvaziar a importância dos tribunais para a fixação 
da interpretação normativa, em especial do Tribunal Superior do Trabalho, que tem competência para 
uniformizar a jurisprudência trabalhista, orientando a interpretação e aplicação das normas laborais 
pelos juízes e Tribunais Regionais. A aplicação uniforme do direito, alcançada por esta via, torna 
concreta a garantia fundamental de igualdade na aplicação da lei, postulado essencial do estado de 
direito. Daí decorre que as súmulas não são geradoras de direitos ou obrigações, são apenas resultado 
da uniformização da interpretação do direito positivo, que não incide sobre cada norma 
individualmente considerada, mas na sua totalidade, incluindo os princípios. Ficaria assim 
inviabilizada a uniformizada interpretação sistemática, que é comum no direito, e negada a força 
normativa dos princípios. Eles exercem uma função bloqueadora de regras que a ele se opõem, além de 
uma função de otimização para definir o alcance e abrangência das regras, cumprindo, ainda, a função 
de suprir as lacunas normativas, incidindo diretamente.

A Constituição estabelece como quórum mínimo para a declaração de inconstitucionalidade pelos 
tribunais a maioria absoluta (art. 97), requerendo o quórum de 2/3 somente para as súmulas 
vinculantes do STF. O legislador reformista excede até o critério estabelecido pela Constituição em 
controle concentrado de constitucionalidade e na edição de súmulas pelo STF, para cercear a edição de 
súmulas pelos tribunais trabalhistas. Ofende, dessa forma, o princípio da isonomia e o da separação de 
poderes, pois interfere no funcionamento dos Tribunais do Trabalho, sem permissão constitucional. 
O indicativo de modulação dos efeitos para que a aplicação da súmula só incida para o futuro (ex-
nunc), representa busca de limitação indevida de sua eficácia, porquanto se a lei incide só para o 
futuro, a interpretação da lei, produzida pela sentença, tem vocação para regular o passado, conforme 
aponta Supiot no livro O Tempo e o Direito. Aos magistrados do trabalho cabe afastar a aplicação 
destas normas restritivas da atividade jurisdicional, também por gerar como resultado o cerceamento 
indevido da tutela jurisdicional efetiva do trabalhador. 
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O artigo 790-B determina que o pagamento dos honorários periciais cabe à parte sucumbente, ainda 
que beneficiária da justiça gratuita. O § 4º do mesmo artigo estabelece que os valores para pagamento 
dos honorários periciais poderão ser obtidos em outro processo no qual o trabalhador seja parte. Por 
fim, o legislador introduziu o pagamento de honorários sucumbenciais no artigo 791-A, impondo a 
sucumbência parcial, por pedido, e a vedação de compensação.

A reforma está efetivamente impondo obstáculos ao direito constitucional de acesso à justiça, uma vez 
que os trabalhadores deverão sopesar a possibilidade de ganho em relação à viabilidade de requerer a 
reparação de lesões por descumprimento da legislação trabalhista. O conjunto de alterações propostas 
visa efetivamente obstruir o acesso à tutela jurisdicional, conforme o parecer do relator do PL na 
Câmara dos Deputados declarou. Importante lembrar que em recente julgado, a Suprema Corte do 
Reino Unido julgou recurso em que se discutia a imposição de taxas para os trabalhadores acessarem 
os tribunais, com o intuito expresso de reduzir o número de demandas judiciais, sendo que aquela 
Corte Suprema declarou antijurídica a imposição destas taxas sob o entendimento de que feria o 
direito fundamental de acesso à Justiça.

Os dispositivos legais trazidos pela reforma trabalhista violam os princípios constitucionais da 
isonomia (previstos no art. 5º, caput, da CF) por criar obrigação distinta para o demandante 
trabalhista em relação àquele que litiga na esfera cível; da ampla defesa (art. 5º, LV da CF), do devido 
processo legal (art. 5º, LIV) e, sobretudo, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), em 
virtude do objetivo expressamente admitido de reduzir o ingresso de demandas judiciais. A tutela 
jurisdicional do trabalhador, que visa impor o cumprimento de obrigações resistidas, tem a função 
de restabelecer a   equivalência rompida pelo ato ilícito do empregador, que é uma imposição do 
princípio constitucional da igualdade. Assim, estas normas devem ser afastadas pelo Juízo 
Trabalhista, decidindo em conformidade com a Constituição, a fim de não inibir o acesso do 
trabalhador à justiça. 
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A reforma insere o § 2º no artigo 11 da CLT, consagrando a prescrição total do direito de ação 
decorridos cinco anos do ato lesivo de direito do empregado contados ainda no curso do contrato. 
Exclui a prescrição apenas na hipótese do ato lesivo violar diretamente norma legal, o que equivale a 
afirmar a ocorrência de prescrição quando a lesão violar norma contratual, ou norma tacitamente 
constituída no trato sucessivo da relação de emprego.  Dispõe o parágrafo agregado que “tratando-se de 
demanda que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, a 
prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei.”.

Admitir a fluência do prazo prescricional no curso da relação para as lesões do contrato, de norma 
coletiva ou de norma constituída no trato sucessivo, é impor ao empregado uma escolha quase 
impossível: requerer a tutela jurisdicional no curso do contrato, para sanar a lesão, pondo em risco sua 
subsistência em face da provável rescisão unilateral pelo empregador, ou suportar os sucessivos danos 
decorrentes de alterações contratuais lesivas pela fluência da prescrição, aguardando a extinção do 
vínculo. A Corte Constitucional Italiana colocou o dilema, decidindo que “a situação psicológica do 
trabalhador, que pode ser induzido a não exercitar o próprio direito pelo mesmo motivo pelo qual é 
levado a renunciá-lo, ou seja, por temor à despedida, impede que se admita a prescrição na vigência do 
pacto para assegurar a remuneração devida e o equilíbrio contratual. 

Conforme o artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição, a prescrição do direito de ação só flui depois da 
extinção do vínculo. Esta norma fixou o prazo de cinco anos apenas para prescrição dos créditos 
trabalhistas, reafirmando assim a prescrição parcial. A expressão créditos trabalhistas na doutrina e na 
jurisprudência fala das parcelas devidas pelo empregador, donde se conclui que não incide sobre o 
direito de ação emergente da violação das cláusulas do contrato ou  de convenções normativas ou 
diretamente da lei. A resistência do empregador aos créditos do empregado rompe a equivalência das 
prestações das partes do contrato, ofendendo o princípio magno da igualdade, inscrito no artigo 5º, 
caput, impedindo uma leitura ampliativa das hipóteses de prescrição. Desta forma cabe ao Juízo 
Trabalhista afastar a aplicação da norma introduzida, em cada caso concreto, por incompatível com a 
Constituição.
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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. 
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O art. 11-A, introduzido na CLT pela reforma trabalhista, incorpora no processo do trabalho a 
prescrição intercorrente, cujo prazo é de dois anos, e o § 1º determina que o prazo prescricional tenha 
como marco inicial o momento em que o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso 
da execução. A declaração de prescrição pode ser requerida pelas partes ou declarada de ofício, a teor 
do § 2º.

A introdução no processo do trabalho da prescrição intercorrente pressupõe a necessidade de garantir 
mais segurança jurídica para as empresas. O tema foi debatido após a promulgação da Constituição 
Federal e o TST chegou ao entendimento de que “é inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição 
intercorrente”, expresso na súmula 114. A reforma vem instituir a prescrição intercorrente, na fase da 
execução dos créditos reconhecidos por sentença. Isto, com o decurso de apenas dois anos a contar de 
ato que cabia ao exequente praticar, adotando um prazo muito menor do que a prescrição dos 
créditos no processo de conhecimento, que é de cinco anos.

As prescrições da ação trabalhista estão reguladas no inciso XXVIII, do artigo 7º da CF, que fixa a 
prescrição do direito de ação após 2 anos do final do vínculo, e das parcelas em 5 anos a contar do 
ajuizamento. O constituinte, ao posicionar as prescrições em favor do empregador junto à 
consagração do direito fundamental do trabalhador, fez a ponderação do direito fundamental à 
tutela jurisdicional do empregado com o postulado da segurança jurídica, positivado em beneficio 
do empregador. Esta constatação é suficiente para impedir uma interpretação ampliativa das 
hipóteses de prescrição estabelecidas pela norma de direito fundamental. Além disto, o direito a 
uma tutela jurisdicional efetiva tem seu fundamento no princípio da igualdade, porquanto é 
destinado ao restabelecimento da equivalência jurídica entre as prestações contratuais, rompida 
pela lesão.  Daí decorre que as limitações previstas pelo legislador constituinte ao exercício desse 
direito – as modalidades de prescrição - devem ser interpretadas restritivamente pelo legislador 
ordinário. Vale dizer, ele está impedido de gerar novas modalidades de prescrição. Em 1967, o STF 
havia editado a súmula 327 dispondo que é admitida no Direito Trabalhista a prescrição 
intercorrente. Este entendimento, manifestado na vigência da Constituição anterior, não pode 
sobreviver com o advento da nova Carta, que, como vimos, estabelece concretamente as 
modalidades de prescrição admitidas em consideração ao princípio da segurança jurídica. 
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O § 3º do art. 8º da CLT reformada dispõe que “no exame de convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos 
elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção 
mínima na autonomia da vontade coletiva.”

O legislador afasta do juízo trabalhista a possibilidade de análise do conteúdo das normas 
negociais, impedindo a verificação da conformidade destas cláusulas com as normas 
constitucionais, convencionais e  legais, ou com os princípios do Direito do Trabalho. Este 
dispositivo atua de forma a recuperar a primazia da autonomia da vontade na autonomia coletiva,  
sobrepondo-a a toda regulação estatal, ao afastar a efetivação de uma tutela jurisdicional completa, 
que constitui uma garantia fundamental consagrada pela Constituição. O legislador constituinte 
considerou necessária uma tutela jurisdicional especial para os trabalhadores em face do 
reconhecimento do desequilíbrio existente entre o adquirente da força de trabalho e aquele que 
necessita disponibilizá-la; desequilíbrio que não é eliminado, mas apenas diminuído no plano 
coletivo.

Na tentativa de vedar ao juiz a análise do conteúdo dos acordos e convenções coletivas, a reforma 
incorre em flagrante inconstitucionalidade. O artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição, 
estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Logo, 
não pode o legislador ordinário pretender afastar esta garantia constitucional. Cabível, portanto, 
aos Tribunais, negar aplicação desta norma em cada caso concreto, no exercício do controle 
difuso de constitucionalidade. 
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A lei nova insere o § 3º no artigo 790 da CLT, para limitar no processo do trabalho a gratuidade de 
justiça, permitindo sua concessão somente àqueles que recebem menos de 40% do valor do teto de 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Também acrescenta o artigo 790-B, que 
impõe o pagamento dos honorários periciais à parte sucumbente, ainda que beneficiária da justiça 
gratuita. O § 4º do mesmo artigo estabelece que os valores para pagamento dos honorários periciais 
poderão ser obtidos em outro processo no qual o trabalhador seja parte e tenha, ou venha a ter, 
créditos. Por fim, o legislador introduziu o pagamento de honorários sucumbenciais no artigo 791-A, 
impondo a sucumbência parcial, por pedido, e a vedação de compensação de honorários.

O propósito de obstruir a busca da tutela jurisdicional foi manifestado no parecer do relator da 
reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. Ao criar limitações à gratuidade, a reforma impõe 
restrições de ampla repercussão ao exercício do direito de acesso à justiça, uma vez que os 
trabalhadores deverão considerar previamente a probabilidade de êxito em cada um dos pedidos, e 
dos honorários que incidirão na diferença entre o valor postulado e o reconhecido. Terão ainda de 
considerar o risco de requerer a reparação de lesão que necessite de perícia judicial para sua 
comprovação. Oportuno lembrar que, em recente julgado, a Suprema Corte do Reino Unido vedou a 
imposição de taxas para os trabalhadores acessarem os Tribunais, ao constatar que ela reduziu em 70% 
o ingresso de demandas trabalhistas naquele país. Reconhecendo o efeito produzido pela imposição 
destas taxas, concluiu aquela Corte Suprema que estas feriam o direito fundamental de acesso à 
Justiça.

Os dispositivos legais trazidos pela reforma trabalhista ofendem os princípios constitucionais: a- da 
isonomia (previsto no art. 5º, caput, da CF) por criar obrigação maior para o demandante trabalhista 
do que a imposta para o cidadão que litiga na esfera cível; b- do devido processo legal (art. 5º, LIV) e, 
sobretudo, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), em virtude do objetivo expressamente 
admitido de reduzir o ingresso de demandas trabalhistas. A tutela jurisdicional do trabalhador, 
visando impor o cumprimento de obrigações resistidas pelo empregador, tem a função de restabelecer 
a   equivalência rompida pelo ilícito trabalhista praticado, equivalência que é uma imposição do 
principio constitucional da igualdade. Assim sendo, as normas que instituem estes ônus processuais 
para os trabalhadores ofendem também o princípio da igualdade. Não o postulado da igualdade 
formal (a igualdade perante a lei), mas o postulado maior da igualdade, pensado como objetivo a 
alcançar através do direito. 
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A lei nova incide sobre o artigo 840 da CLT, que regula os requisitos obrigatórios da petição inicial da 
ação trabalhista, alterando o enunciado do § 1º para dizer que o pedido deve ser certo, determinado e 
com indicação de seu valor, exigência que deve prevalecer também nas reclamações deduzidas 
oralmente, em cartório (§2º). Importante observar que a reforma inseriu neste artigo o § 3º que 
determina o julgamento sem resolução do mérito em relação aos pedidos que não atendam aos 
requisitos impostos pelo § 1º.

A determinação da parcela e a indicação do valor dos pedidos na inicial visa obstruir o acesso do 
trabalhador à tutela jurisdicional, porquanto na maior parte dos casos concretos, ele não possui 
meios de determinar antecipadamente a extensão da lesão e o valor do dano, uma vez que todos os 
registros feitos ao longo do pacto ficam em poder do empregador.  A indicação de valor em cada 
pedido serve apenas ao propósito de permitir a fixação da base sobre a qual incidirá a sucumbência, 
tanto no caso de improcedência do pedido como na ocorrência de procedência parcial, que será 
aferida pelo confronto entre o valor indicado na inicial e o efetivamente estabelecido em sentença. A 
indicação de valores reduzidos para evitar uma sucumbência maior poderá acarretar a incidência do 
artigo 492 do CPC, que estabelece a vedação ao juiz para estabelecer condenação em valor superior 
ao que foi demandado.

Esta exigência inexiste para a generalidade dos cidadãos, cujo acesso à Justiça é regulada pelo Código 
de Processo Civil.  de pedido genérico nos Neste código é expressamente autorizada a formulação
casos onde seja necessário o acesso a documentos existentes somente na posse do demandado, ou 
perícia para a aferição do valor do pedido. O § 1º do artigo 324 do CPC admite pedido genérico 
quando o autor não puder individuar os bens demandados; não for possível determinar, desde logo, 
as consequências do ato ou do fato; ou a determinação do objeto ou do valor da condenação 
depender de ato que deva ser praticado pelo réu. O princípio da igualdade, gerador do mandado de 
redução das desigualdades, fundamenta o surgimento, no processo do trabalho, do princípio da 
desigualdade compensatória instituído em benefício do trabalhador, afastando a incidência dos 
efeitos do poder privado do empresário na dilação probatória. Ele gera, assim, desigualdade no 
interior do próprio processo trabalhista em favor do empregador. 
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Outra alteração significativa no processo do trabalho é a vedação inserida no artigo 878 à execução 
de ofício das sentenças e acórdãos por parte dos magistrados do trabalho. Esta faculdade ainda 
persiste no caso de a parte litigar sem advogado constituído. O parágrafo único do mesmo artigo foi 
expressamente revogado, para excluir a Procuradoria Regional do Trabalho do rol de legitimados a 
requerer a execução dos créditos dos trabalhadores resultantes da relação de trabalho, quando se 
tratar de decisão dos Tribunais Regionais. O legislador manteve a execução de ofício apenas para as 
contribuições sociais.

Esta alteração torna menos célere a satisfação dos créditos reconhecidos por decisão judicial, 
especialmente quando depende de registros existentes com o empregador inclinado a resistir ao 
cumprimento da obrigação. Pode, ainda, importar em perda de tempo para o início da execução, que 
fica dependendo de iniciativa dos procuradores. A experiência indica que a alteração questionada 
tende a prejudicar a celeridade da execução com a subtração da iniciativa do Juízo atuando de ofício; 
parece que foi por isto mesmo que ela foi positivada pelo legislador reformista. 

A alteração questionada contraria o princípio da celeridade processual, decorrente do artigo 5º, 
inciso LXXVIII, da Constituição, que assegura a duração razoável do processo. A faculdade de 
executar ex officio os créditos da relação de trabalho permite ao magistrado, por exemplo, obter 
informações em processo diverso contra a mesma parte, para viabilizar a execução. Solução que não 
se configura possível a se depender exclusivamente da provocação da parte. O princípio magno da 
igualdade (art. 5º, caput, da CF), fundamenta o surgimento do princípio da desigualdade 
compensatória no processo trabalhista, princípio que é gerador de normas destinadas a afastar a 
influencia do poder privado do empresário, capaz de opor resistência maior na fase da execução.  A 
norma autorizativa da execução de ofício é uma relevante expressão desse princípio e a sua extinção 
atua para acentuar a desigualdade. 
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SEÇÃO IV - DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA

Art. 855-A. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente  
de  desconsideração  da  personalidade jurídica previsto 
nos arts. 133 a 137 da Lei nº 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 instaurado 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 nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil).
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O legislador reformista estabeleceu, para a desconsideração da personalidade jurídica do empregador, 
que permite acessar o patrimônio dos sócios, nas execuções de créditos trabalhistas, um procedimento 
apartado do processo principal, com limitação recursal, o qual suspende o processamento da ação 
principal. Procedimento importado de forma direta do CPC para o novo artigo 855-A da CLT adota 
critérios objetivos, contidos no artigo 50 do CC, dificultando o cabimento da desconsideração da 
personalidade jurídica. Ela somente poderá ocorrer agora em caso de fraude ou confusão patrimonial, 
gerando para o empregado o pesado ônus de prová-la. Na maior parte dos casos será muito difícil a 
prova de que a pessoa jurídica foi estabelecida visando fim fraudulento, ou que havia confusão 
patrimonial entre os sócios e a empresa.

O procedimento previsto torna a execução dos créditos do trabalhador mais lenta, burocrática e 
insegura, pois utiliza as hipóteses previstas no artigo 50 do Código Civil. Esta norma segue doutrina 
conhecida como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, em oposição à Teoria 
Menor inscrita no art. 28 do CDC, que alarga a incidência da desconsideração (incidindo 
diretamente na hipótese em que a personalidade jurídica impede a satisfação do crédito) e não requer 
procedimento específico, podendo ser realizada de ofício pelo julgador. Aceitar a literalidade da 
norma trazida pelo artigo 855-A é estabelecer a personalidade jurídica dos demandados como 
barreira virtualmente intransponível para a satisfação dos créditos trabalhistas. Tende assim a 
contribuir para a consolidação da lesão que quebrou a equivalência entre as prestações, ofendendo o 
princípio da igualdade.

A utilização do artigo 134, § 2º CPC, que estabelece a possibilidade da desconsideração da 
personalidade jurídica ser requerida na petição inicial, caso no qual não se faz necessário o incidente 
apartado, se mostra alternativa para evitar a paralisação do processo. Outrossim, a utilização da 
teoria maior ofende o princípio da igualdade, art. 5º, caput, porquanto a desigualdade estabelecida 
no processo, com a observância do critério objetivo de desconsideração, correspondia à imposição 
de uma desigualdade em favor do empregado. O principio da desigualdade compensatória, 
corresponde a uma concretização relevante do princípio maior da igualdade material. Também 
ofende o princípio da celeridade processual inscrito no art. 5º, LXXVIII, ambos da Constituição, ao 
estabelecer procedimento desnecessário que visa retardar a obtenção da reparação devida ao 
trabalhador. 
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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;
V  –  proceder  de  modo  temerário  em  qualquer incidente ou 
ato do processo;
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 condenará 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 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.
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A reforma introduz na CLT os artigos 793-A até 793-D para regular a aplicação da responsabilidade 
por danos processuais no processo do trabalho. O art. 793-B estabelece que litiga de má-fé aquele 
que: - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; – alterar a I II 
verdade dos fatos; – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;  – opuser resistência III IV
injustificada ao andamento do processo;  – proceder de modo temerário em qualquer incidente ou V
ato do processo;  – provocar incidente manifestamente infundado;  – interpuser recurso com VI VII
intuito manifestamente protelatório. Introduz também multa por litigância de má-fé (art. 793-C) 
entre 1% e 10% do valor da causa e multa à testemunha (art. 793-D), nos mesmos parâmetros da 
litigância de má-fé.

As normas introduzidas foram transportadas do Código de Processo Civil. Destinam-se a produzir 
um controle rigoroso da conduta das partes. E na sua aplicação geram um espaço amplo para a 
discricionariedade do juízo trabalhista, por sua generalidade e indeterminação. Veja-se, por exemplo, 
a hipótese do inciso II – “alterar a verdade dos fatos”. É possível e até provável que o reclamante não 
consiga provar algum fato alegado na inicial em face da sua desvantagem na atividade probatória, 
decorrente do controle do empregador sobre os registros feitos no curso da relação de emprego. Assim, 
esta proposição normativa tende a produzir o efeito de inibir as alegações do trabalhador. 

O sancionamento do reclamante por deduzir pedido contra disposição expressa de texto legal terá o 
efeito de inibir as reclamações do autor fundadas em princípios ou, até mesmo, em direitos 
enunciados na Constituição, com estatuto de direito fundamental, ou nos tratados e convenções 
internacionais. A utilização acrítica destas normas ofenderia as garantias da ampla defesa, art. 5º, LV 
da CF, e da inafastabilidade da jurisdição, art. 5º, XXXV, da CF. Alem disto, na medida em que a 
tutela jurisdicional do trabalhador visa impor o cumprimento de obrigações resistidas, cumpre a 
função de restabelecer a   equivalência rompida pelo ato ilícito do empregador. Essa equivalência é 
uma concretização do princípio constitucional da igualdade (art. 5, caput) na relação de emprego. Em 
consequência, a introdução das normas questionadas na CLT contraria o princípio da igualdade, 
principio este que deveria ser concretizado pelo legislador ordinário, impedido de obrar contra ele, 
por ser este cláusula pétrea.
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Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa 
própria, serão devidos honorários de sucumbência, 
fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) e o 
máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que 
resultar  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 obtido 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 executadas 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.                                  
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A Lei nº 13.467/2017, que aprovou a reforma trabalhista, instituiu o pagamento de honorários 
sucumbenciais no artigo 791-A, impondo ainda sucumbência parcial, por pedido, no caso de 
improcedência deste, sem compensação com honorários incidentes sobre pedidos procedentes. Os 
honorários de sucumbência incidirão também sobre o valor que exceder o que foi deferido em cada 
parcela postulada, vedada a compensação com os honorários devidos pela parte contrária.

Com a instituição de horários de sucumbência, verba que é destinada aos advogados, terceiros 
estranhos à relação processual, a reforma impõe empecilhos ao exercício do direito constitucional de 
acesso à justiça, uma vez que os trabalhadores deverão considerar a viabilidade da procedência e a 
extensão provável do êxito ao postular a reparação de cada parcela, devida pelo empregador pela 
prática do ilícito trabalhista. Esta alteração promovida pelo legislador reformista faz lembrar 
diretamente o propósito de obstruir a busca da tutela jurisdicional que foi assumido no parecer do 
relator do PL na Câmara dos Deputados. 

Os honorários de sucumbência eram originalmente destinados à parte vencedora, com o objetivo de 
recompor a integralidade do patrimônio atingido pela lesão ao direito que levou ao exercício do 
direito de ação. Esta verba passou a ser destinada, não mais à parte contrária, mas diretamente ao 
advogado por força do art. 22 da Lei 8.906/94. Prestando o advogado uma atividade considerada 
serviço público e função indispensável à administração da justiça, a despesa representada pelos 
honorários de sucumbência passou a ter uma natureza diversa, correspondendo a uma despesa 
decorrente da utilização de um serviço público, restando incluída como um custo do processo 
judicial (a exemplo dos honorários periciais, despesas cartoriais, etc.), e nestas condições, deve ser 
considerada abrangida pelo beneficio da gratuidade para o trabalhador, não comportando exceção. 
A gratuidade se constitui em uma expressão do princípio da desigualdade compensatória, que 
orienta o processo do trabalho. Ao onerar indevidamente o acesso do trabalhador à justiça, o 
legislador ofende o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV), em 
virtude do objetivo expressamente admitido de reduzir o ingresso de demandas judiciais. Cabe, 
portanto ao Juízo trabalhista, afastar a aplicação das normas questionadas, nos casos concretos, 
exercendo sua competência para o controle difuso de constitucionalidade. 
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