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UM ANO DA 
REFORMA 
TRABALHISTA
 ARNALDO PIPEK



E eis que, após intensos debates a respeito dos efeitos da 

reforma trabalhista, completa-se um ano de sua vigência. 

Dentre aqueles que a criticam vorazmente, em 

contrapartida àqueles que a defendem com ardor, a 

sociedade, a duras penas, tenta se amoldar às diretrizes da 

novel legislação. 

Engendrada com o intuito de fomentar a criação de novos 

empregos, com prestígio à livre negociação entre as partes, 

o tão propalado negociado sobre o legislado, a reforma 

trabalhista, sob este exclusivo objetivo, apresentou um 

tímido resultado. 

Neste diapasão, números recentes divulgados pelo IBGE 

apontam que a taxa de desemprego no Brasil recuou 

modestamente para 12,1% no trimestre encerrado em 

agosto. Em comparação ao mesmo trimestre do ano 

passado (anterior à reforma, portanto), a população 

desocupada caiu apenas 3,1%. (Matéria publicada no 

G1.globo /economia – 28 de setembro de 2018).

Mas seria mesmo missão da reforma trabalhista gerar 

novos empregos? É possível imaginarmos a existência de 

uma legislação trabalhista a qual, por si só, fosse capaz 

de superar os imensos desafios trazidos com o contexto da 

grave crise econômica que assolou o país?

Não há a necessidade de um grande esforço intelectivo 

para se chegar à conclusão de que não. A diminuição da 

taxa de desemprego está muito mais relacionada a um 

crescimento econômico sustentável e à qualificação dos 

indivíduos do que às regras do Direito do Trabalho, antigas 

ou atuais.

Da mesma forma que a Revolução Industrial trouxe 

um grande impacto para os indivíduos da época, com 

a substituição maciça de mão de obra braçal pelas 

máquinas, a atual Revolução Tecnológica também já 

impõe um cenário de rápida transformação de quase todas 

as modalidades de trabalho – desde as mais simples no 

campo até aquelas mais complexas nos grandes centros. 

A automação, a robótica, a globalização e a neurociência 

tomaram e tomarão nos próximos anos milhares de 

empregos formais, impondo aos indivíduos a necessidade 

de uma maior qualificação profissional para que possam se 

manter economicamente ativos. Para cada emprego que foi 

perdido para uma máquina na Revolução Industrial, outro 

foi criado nas áreas de suporte ou serviços, impondo, no 

entanto, uma maior qualificação do indivíduo. Espera-se 

que o mesmo ocorra com a Revolução Tecnológica.

O desafio atual, para muito além de regular as relações 

de emprego, será qualificar a classe trabalhadora de 

baixa renda, a qual, por óbvio, é muito mais suscetível a 

estas transformações, com o intuito de capacitá-la para o 

exercício de novas atividades mais complexas e cognitivas.

Verifica-se, portanto, que a questão do desemprego não se 

resolverá apenas pela vontade do legislador. E não haverá 

reforma trabalhista capaz de reverter este quadro, sem que 
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ocorra um crescimento econômico virtuoso da economia, 

acompanhado de uma melhor qualificação dos indivíduos, 

sob pena de ficarmos com um cenário ainda mais gravoso, 

qual seja, um alto nível de desemprego e uma escassez de 

trabalho especializado.

E este desafio não é apenas brasileiro.

Se a legislação trabalhista conseguir manter um 

equilíbrio entre a garantia dos direitos fundamentais dos 

trabalhadores e a simplificação das relações de trabalho, 

já estará em muito contribuindo para o enfrentamento do 

quadro acima descrito. A atual reforma trabalhista, ainda 

que timidamente, ao estimular a livre negociação entre as 

partes e uma menor intervenção do Estado, já sinalizou 

para um ambiente de trabalho futuro mais saudável, 

competitivo e sadio. 

Foi dado o primeiro passo com a reforma. E isto, por si só, já 

é um alento. 
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HOMOLOGAÇÃO 
DE ACORDOS 
EXTRAJUDICIAIS
 ISABELLA RENWICK MAGANO



O que mudou?
Antes da Reforma Trabalhista, prevalecia o entendimento 

de que a Justiça do Trabalho não possuía competência para 

homologar acordos extrajudiciais firmados entre empregado 

e empregador, sob o fundamento de que tal esta atividade 

não estaria prevista nas atribuições que fazem parte da 

competência da Justiça do Trabalho, previstas no artigo 

114 da Constituição Federal. Entendia-se, assim, que a 

Justiça do Trabalho poderia apenas processar e julgar 

demandas em que já houvesse um verdadeiro litígio 

estabelecido entre as partes.

Em razão deste entendimento, a celebração de acordos 

extrajudiciais sempre foi um instrumento ineficaz para 

solucionar disputas nas relações de trabalho com a 

desejável segurança jurídica, visto que a quitação 

concedida pelas partes era tida como inválida e não 

impedia questionamentos judiciais futuros.

Tal sistema acabava por estimular o ajuizamento de ações 

trabalhistas e, pior, de lides simuladas, as chamadas 

“casadinhas”. Nestas, após as partes já terem negociado 

um acordo, o trabalhador ingressava com ação trabalhista 

simulada, sem que houvesse uma verdadeira disputa, 

apenas a fim de que o acordo pudesse ser formalizado e 

homologado em juízo.

Reconhecendo estas questões, a Lei 13.467/2017 
introduziu a possibilidade de que acordos extrajudiciais 
celebrados entre empregado e empregador sejam levados 
à homologação da Justiça do Trabalho, no exercício da 

chamada jurisdição voluntária (artigos 855-B e seguintes 

da CLT).

Para tanto, exige a lei que empregado e empregador 

estejam representados por seus próprios advogados, 

regra esta que visa assegurar a independência das 

partes e a ausência de vício de consentimento. A lei não 

traz, contudo, regras e condições relativas ao mérito dos 

acordos extrajudiciais ou  a respeito da quitação conferida 

pelas partes.

A Justiça do Trabalho
Na medida em que a nova legislação não traz parâmetros 

detalhados a respeito dos acordos extrajudiciais e seus 

limites, tem-se visto, na Justiça do Trabalho, as mais 

díspares soluções possíveis.

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP), por 

exemplo, editou norma interna específica sobre o assunto, 

por meio de seu Centro Judiciário de Métodos Consensuais 

de Solução de Disputas (CEJUSC-JT-2).

Referida norma traz diretrizes a respeito da homologação 

de acordos extrajudiciais, mas estabelece uma série 

de limitações não previstas em lei, tais como: (i) a 

necessidade de que as custas sejam adiantadas pelas 

partes; (ii) a impossibilidade de acordos que versem 

sobre a existência ou não de vínculo empregatícios; (iii) a 

limitação da quitação às verbas especificadas no acordo, 

sendo inválida a cláusula de quitação geral.
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As restrições impostas pelo CEJUSC do TRT2, além de não 

possuírem fundamento legal, acabam por desestimular a 

homologação de acordos extrajudiciais, indo ao encontro do 

objetivo da Lei 13.467/2017 de reduzir a litigiosidade. Como 

resultado das negativas obtidas em primeira instância, as 

partes se têm visto compelidas a recorrer da decisão que 

nega a homologação do acordo, prolongando a discussão 

judicial.

Não por outro motivo, o TRT da 2ª Região teve os mais 

baixos índices de homologação de acordos extrajudiciais 

em primeira instância: apenas cerca de 34% dos 

casos apresentados de janeiro a junho de 2018 foram 

homologados, de acordo com levantamento feito pelo 

Jornal Valor Econômico com base em dados do TST. 

Ainda segundo o Valor, no mesmo período, foram 

levados aproximadamente 20 mil acordos extrajudiciais 

para homologação pela Justiça do Trabalho em todo 

o Brasil, dos quais 69% foram homologados. Dentre os 

Tribunais Regionais, o TRT da 16ª Região (MA) foi o que 

mais homologou acordos, com o expressivo índice de 

confirmação de 94%.

Não bastassem as discrepâncias regionais, também são 

encontrados posicionamentos divergentes no âmbito dos 

próprios Tribunais.

Novamente tomando o TRT da 2ª Região como exemplo, 

verifica-se que, em alguns casos, o Tribunal acata a 

cláusula de quitação geral, negando-a, contudo, em outros.

Assim, por exemplo, em decisão proferida em junho de 

2018 no processo 1000080-47.2018.5.02.0385, a 3ª Turma 

do Tribunal reformou decisão de primeira instância que 

havia homologado parcialmente acordo extrajudicial para 

o fim de limitar a quitação às parcelas expressamente 

discriminadas no documento. Neste caso, foi firmado 

acordo entre a ex-empregadora e o espólio do empregado, 

prevendo o pagamento de uma indenização e a quitação 

integral do contrato de trabalho. Ao analisar o caso, a 

3ª Turma do TRT2 entendeu pela validade da quitação 

geral, consignando que “não há razão para homologar 

parcialmente o acordo extrajudicial, uma vez que 

obedecidos os requisitos dispostos no art. 855-B da CLT e 

Comunicado GP/CR de 16/01/2018 deste E. Regional.”

Já no processo 1000016-93.2018.5.02.0431, em que a 

empresa e ex-empregada ajustaram o pagamento de 

uma indenização e a concessão de outras vantagens 

rescisórias, a 15ª Turma do mesmo Tribunal manteve a 

decisão de primeira instância que havia limitado a cláusula 

de quitação do acordo às verbas nele especificadas, sob o 

fundamento de que: “A quitação genérica e ampla não pode 

ser aceita por ferir a boa-fé ínsita aos acordos de vontade. 

Portanto, a eficácia liberatória do acordo extrajudicial deve 

se restringir às verbas apontadas pelas partes (...).”

As divergências existentes entre os Tribunais Regionais 
e as suas próprias turmas geram insegurança jurídica 
para empresas e trabalhadores, e resultam em soluções 
diversas para situações uniformes.
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Este tipo de discrepância restou manifesta na situação 

de determinada empresa que desligou um contingente de 

empregados, com a concessão de um pacote rescisório 

uniforme e a celebração de acordos extrajudiciais prevendo 

a quitação dos extintos vínculos empregatícios. Para 

alguns empregados, houve a célere homologação do 

acordo em primeira instância, viabilizando-se o pronto 

pagamento das quantias pela empresa. Em outros, houve 

a homologação apenas parcial do acordo, com limitação 

dos efeitos da quitação, o que demandou a interposição 

de recursos ao tribunal. Já para um terceiro grupo, houve 

a extinção da ação e a necessidade de nova propositura. 

Nestes últimos dois casos, a demora no pagamento do 

pacote rescisório, em razão da ausência de homologação 

dos acordos, por óbvio, gerou insatisfação não apenas à 

empregadora, mas aos próprios trabalhadores.

Considerações finais
A resistência que se tem visto de parte do Poder Judiciário 

quanto à homologação de acordos extrajudiciais não deve, 

entretanto, servir como desestímulo à propositura deste 

tipo de medida por empregadores e trabalhadores.

Medidas práticas têm sido adotadas pelas partes com 

o fim de aumentar as chances de homologação de 

acordos pela Justiça do Trabalho. A especificação clara 

das verbas sendo transacionadas é uma delas. Além 

disto, mecanismos para reduzir os impactos negativos 

da eventual demora na homologação também têm sido 

implementados – por exemplo, o adiantamento imediato de 

parte do valor acordado ao trabalhador, com o pagamento 

apenas de uma parcela remanescente após a homologação. 

Esta espécie de iniciativa pode e deve ser adotada para se 

contornar, ainda que parcialmente, as restrições que ainda 

são enfrentadas na homologação de acordos.

Espera-se que, uma vez que o tema seja analisado 

pelo Tribunal Superior do Trabalho, seja firmado um 

posicionamento que traga maior segurança jurídica às 

partes, sem a imposição de limitações não previstas em 

lei. Com efeito, se as partes se encontram devidamente 

representadas por advogados próprios e distintos, 

garantindo-se a autonomia e a ausência de vícios 

de consentimento, e se uma das missões da Justiça 

do Trabalho é a de conciliar (o que, diga-se, ocorre a 

todo tempo em audiências, inclusive as iniciais - sem 

avaliação do mérito), não há razão para o Poder Judiciário 

impor restrições adicionais à homologação de acordos 

extrajudiciais.

Espera-se, também, que um posicionamento por parte 

do TST também que traga a esperada uniformidade no 

enfrentamento do tema pelas instâncias inferiores.

Com isto, a Justiça do Trabalho dará efetividade à sua 

importante função conciliadora.
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HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS 
DE SUCUMBÊNCIA
 FABIOLA CASSEL FERRI



O que mudou?
Antes da Reforma Trabalhista, os honorários de 

sucumbência somente eram devidos ao patrono da parte 

que (i) gozasse dos benefícios da justiça gratuita e (ii) 

fosse assistida por advogado de seu sindicato de classe. 

Tal regra constava expressamente das Súmula 219 e 329 

do TST.

O principal fundamento para se limitar a condenação em 

honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho era a 

simplicidade inerente ao processo do trabalho, que permite 

que as partes litiguem sem estar representadas por 

advogado, ao menos nas instâncias inferiores.

A reforma trabalhista, contudo, alterou este panorama, 

introduzindo os honorários advocatícios de sucumbência 

ao processo do trabalho, por meio da nova redação dada ao 

artigo 791-A da CLT.

Assim, para processos ajuizados a partir de 11 de 

novembro de 2017, a parte que for vencida nos pedidos 

formulados deverá arcar com o pagamento de honorários 

sucumbenciais em favor do patrono da parte contrária, 

no percentual de 5 a 15% 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.

No caso de haver sucumbência recíproca, ou seja, caso 

ambas as partes percam parte daquilo que postulavam 

em juízo, cada parte deverá arcar com os honorários de 

sucumbência devidos ao patrono da parte contrária, sendo 

vedada a compensação.

Uma relevante previsão da nova lei é de que mesmo a parte 

que for beneficiária da justiça gratuita terá de suportar o 

ônus da sucumbência.

ADI 5766
Tramita no STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade nª 

5.766, proposta pela Procuradoria Geral da República, que 

questiona a constitucionalidade do artigo 791-A da CLT, 

sob o principal fundamento de que violaria a assistência 

judiciária gratuita assegurada pela Constituição Federal.

Já foram proferidos dois votos na referida ação. O primeiro, 

do Ministro Fachin, pela inconstitucionalidade das novas 

regras; o segundo, do Ministro Barroso, pela interpretação 

conforme à Constituição, para que a cobrança de 

honorários de sucumbência da parte hipossuficiente 

apenas incida sobre verbas não alimentares, até o limite de 

30% do teto de benefícios do Regime Geral da Previdência 

Social. 

O Ministro Luiz Fux pediu vistas dos autos e a ADI aguarda, 

no momento, o voto dos demais Ministros.
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Aplicação prática  
e seus resultados
A nova disposição da CLT quanto ao pagamento de 

honorários sucumbências causou inúmeras discussões 

no meio jurídico, sobretudo em relação ao momento de 

sua aplicação. Isto porque, muito embora as normas 

direito processual sejam de aplicação imediata, surgiram 

discussões quanto à condenação aos honorários de 

sucumbência nas reclamações trabalhistas já em curso 

quando da entrada em vigor da reforma trabalhista, pelo 

ônus adicional e inesperado que poderiam impor ao 

Reclamante.

Enquanto alguns juízes passaram a aplicar a regra a 

todos os processos em curso; outros apenas a adotavam 

naqueles em que ainda não houvesse sido proferida 

sentença. Já para um terceiro grupo, o critério utilizado foi 

a data da distribuição da ação, de maneira que as novas 

regras apenas seriam válidas para processos ajuizados a 

partir de 11 de novembro de 2017, data em que a reforma 

trabalhista entrou em vigor.

Para resolver este impasse, em junho de 2018, o TST 
editou a Instrução Normativa 41, que definiu que 
a condenação em honorários de sucumbência será 
aplicável apenas às ações propostas após 11 de 
novembro de 2017.

A normatização pelo TST trouxe certo conforto às partes 

do processo, já que aplicação imediata das novas regras 

de sucumbência aos processos em cursos poderia 

causar, tanto para Reclamantes, como para Reclamadas, 

expressivos impactos financeiros que não haviam sido 

previstos ou provisionados.

Por outro lado, a principal tendência positiva que se 

observa desde a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, 

em decorrência das novas regras de sucumbência, é 

a significativa diminuição da litigiosidade. De acordo 

com estatísticas divulgadas pelo TST, a média de 

reclamações trabalhistas ajuizadas antes da entrada 

em vigor da reforma trabalhista era de cerca de 200 mil 

novas ações por mês. Atualmente, este número caiu para 

aproximadamente 84 mil.

Além disto, verifica-se que as ações ajuizadas são, em 

sua grande maioria, mais específicas e qualificadas. Se, 

antes, era comum a formulação de pedidos inundados 

e temerários, a partir da nova sistemática, Reclamantes 

passaram a apenas buscar verbas que entendem, 

realmente, ser devidas. O resultado disto é uma desejável 

moralização das discussões travadas na Justiça do 

Trabalho.

Assim, se as novas regras de sucumbência trouxeram a 
relevante e esperada vantagem de reduzir e qualificar 
as reclamações trabalhistas, na medida em que práticas 

incorretas que venham a ser questionadas judicialmente, 

ou a condução inadequada de processos, poderão custar 

mais caro.
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CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
 LEOPOLDO FRANÇA E SAMANTHA AVELINO



Dentre todas as alterações promovidas pela Reforma 

Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), uma das que causou maior 

controvérsia foi a mudança na regra da contribuição sindical.

Isto porque os artigos 578 e 579 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), antes da Reforma, estabeleciam 

a obrigatoriedade de pagamento desta contribuição por 

todos os empregados, em favor dos respectivos sindicatos 

profissionais. As empregadoras, por sua vez, também 

eram obrigadas a recolher contribuição sindical, em valor 

proporcional ao capital social, em favor do respectivo 

sindicato patronal.

Contudo, com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista, a 
partir de 11 de novembro de 2017, a contribuição sindical 
passou a ser facultativa, de forma que os empregadores 

somente podem realizar o seu desconto da remuneração do 

empregado, no valor equivalente a um dia de trabalho por 

ano, desde que previa e expressamente autorizados por ele. 

De igual forma, podem os próprios empregadores optarem 

por recolherem, ou não, a contribuição em favor de seus 

sindicatos patronais.

A reação dos sindicatos 
profissionais
A alteração às regras sobre contribuições sindicais causou, 

como era de ser esperar, forte resistência por parte das 

entidades sindicais, que se viram desprovidos de sua principal 

fonte de custeio, antes garantida.

Diversos sindicatos, inconformados com o fim da contribuição 

sindical obrigatória, buscaram compelir as empresas a manter 

o repasse das contribuições sindicais profissionais, por meio 

da realização de Assembleias Extraordinárias específicas, do 

envio de missivas com a alegação de inconstitucionalidade da 

Reforma Trabalhista, e até mesmo por meio de obtenção de 

liminares em ações judiciais.

Houve, também, tentativas de inclusão de cláusulas em 

normas coletivas cuja aplicabilidade fosse restrita ou 

diferenciada àqueles que tenham recolhido a contribuição. 

Além disto, buscou-se instituir novas taxas, sob os mais 

diversos pretextos – taxas negociais, taxas para o acesso a 

normas coletivas, taxas para a concessão de autorização para 

o trabalho em feriados, dentre outras.

Como resultado destas iniciativas - de questionável 

legalidade- experimentou-se fortes entraves em negociações 

coletivas. Este primeiro grande impacto foi medido pelo 

Ministério Público do Trabalho, que verificou uma redução 

de 39,6% no número de negociações coletivas no primeiro 

semestre de 2018. Houve, também, reflexos em normas 

coletivas a respeito de aumentos salariais, já que os reajustes 

foram negociados em patamares inferiores (2,8%) àqueles 

negociados no mesmo período ano anterior (5%)1.

O posicionamento do STF
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a contribuição 

sindical facultativa foi objeto de questionamento na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5794, em outras 18 ADIs 

ajuizadas contra a alteração, bem como na Ação Declaratória 

de Constitucionalidade (ADC) 55, proposta a favor da 

mudança.
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Após breve período de insegurança jurídica, em que era 

possível encontrar decisões esparsas reconhecendo tanto 

a constitucionalidade2  quanto a inconstitucionalidade 

do fim da contribuição sindical obrigatória3 , em 29 de 

junho de 2018, o STF pacificou o tema, ao declarar a 
constitucionalidade da extinção da contribuição sindical, 
por 6 votos a favor e 3 contra.

Tendo em vista que todas as ações tramitaram conjuntamente, 

a decisão proferida pelo STF em 29.06.2018 passou a ser 

aplicada a todos os processos, pacificando o tema.

No referido julgamento, prevaleceu o entendimento 

do ministro Luiz Fux, no sentido de que não é possível 

admitir que a contribuição sindical seja imposta aos 

trabalhadores e empregados, pois a Constituição Federal 

assegura a liberdade sindical, de acordo com a qual não há 

obrigatoriedade de filiação ou de manutenção de filiação a 

uma entidade sindical.

O Ministério Público do 
Trabalho
Embora tenha causado grande discussão no âmbito judicial, 

até a pacificação do tema pelo STF, não se verifica uma forte 

atuação do Ministério Público do Trabalho sobre o tema, 

por meio de investigações, ainda que, em tese, se trate de 

matéria que afeta a coletividade dos empregados de  

uma empresa. 

O órgão, contudo, recentemente demonstrou preocupação 

com a decisão proferida pelo STF, ao manifestar-se no 

sentido de que “as mudanças violam o princípio da unicidade 

sindical e enfraquecem financeiramente as entidades 

sindicais”4.

Oportuno destacar, ainda, que o Ministério Público do 

Trabalho tem se mostrado contrário à Reforma Trabalhista 

de forma geral, pois entende que as novas regras teriam 

atingido diretamente os direitos sociais dos trabalhadores.

Comentários finais
A alteração das regras a respeito da contribuição sindical 

foi um passo importante para fazer valer a legítima 

representação sindical. Com isto, devem os sindicatos 

atuarem como verdadeiros representantes da classe 

trabalhadora e patronal.

Apesar das diversas iniciativas que vêm sendo adotadas 

pelos sindicatos no sentido de compelir as empresas a 

descontarem a repassarem contribuições sindicais sem 

a devida autorização individual, é certo que as empresas 

deverão exigi-la. A ausência de tal autorização sujeitará 

os próprios empregadores à devolução de quantias 

indevidamente descontadas de seus empregados.
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CORREÇÃO DOS 
DÉBITOS JUDICIAIS
TRABALHISTAS 
(TR X IPCA-E) 

ALEXANDRE LAURIA DUTRA



Breve histórico do tema
Antes da Reforma Trabalhista, a sociedade convivia 

pacificamente com a regra de atualização dos débitos 

judiciais trabalhistas pela Taxa Referencial (TR), conforme 

previsto no artigo 39 da Lei 8.177/91. 

A questão até hoje está prevista em uma Orientação 

jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, segundo a 

qual: “não viola norma constitucional (art. 5°, II e XXXVI) a 

determinação de aplicação da TRD, como fator de correção 

monetária dos débitos trabalhistas, cumulada com juros 

de mora, previstos no artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e 

convalidado pelo artigo 15 da Lei nº 10.192/01.”

Tudo começou a mudar quando o Supremo Tribunal Federal 

julgou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4425 

e nº 4357, as quais, dentre outros temas, procuravam o 

reconhecimento da inconstitucionalidade de novo regime 

da atualização monetária dos créditos inscritos em 

precatórios, introduzido pela Emenda Constitucional nº 

62/09, que alterou o artigo 100 da Constituição Federal.

De acordo com a referida Emenda, a atualização dos 

valores dos precatórios, após sua expedição, até o 

efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, 

seria feita pelo índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança, que tem em sua composição a TR 

– Taxa Referencial.

Prevaleceu, contudo, no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, o entendimento de que o índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança não poderia 

ser considerado critério idôneo a mensurar a variação do 

poder aquisitivo da moeda, na medida em que é pré-fixada, 

calculada a partir de critérios técnicos que em nada se 

relacionam com a inflação empiricamente considerada. 

Haveria, portanto, violação ao direito fundamental de 

propriedade (art. 5º, XII, CF/88).

Proclamou-se, portanto, a inconstitucionalidade da 

expressão “índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança” constante do § 12º, do artigo 100, 

da Constituição.

A partir de então, formou-se um conturbado cenário na 

Justiça do Trabalho, cheio de idas e vindas, resultando em 

grande insegurança jurídica. 

Isto porque, em 6 de maio de 2015, a Sétima Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho, por ocasião do julgamento 

do Recurso de Revista RR-479-60.2011.5.04.0231, motivada 

pelas mencionadas decisões do Supremo Tribunal Federal, 

resolveu instaurar um incidente de inconstitucionalidade 

da expressão “equivalentes à TRD”, contida no caput do 

artigo 39 da Lei n° 8.177/91 e determinar a remessa dos 

autos ao exame da composição plena do Tribunal.

Em 4 de agosto de 2015, o Tribunal Superior do Trabalho, 
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em sua composição plena, acolheu o incidente e declarou 

inconstitucional a expressão “equivalentes à TRD”, contida 

no caput do artigo 39 da Lei n° 8.177/91, o que equivale a 

dizer que reconheceu a inconstitucionalidade do uso da 

TR como fator de correção dos débitos trabalhistas. Na 

mesma decisão, definiu a variação do Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como fator de 

atualização a ser utilizado na tabela de atualização 

monetária dos débitos trabalhistas na Justiça do Trabalho 

e modulou seus efeitos para depois de 30 de junho de 

2009, o que mais tarde seria alterado para 25 de março de 

2015 (mesma data fixada pelo STF).

A decisão gerou grande debate, afinal, repentinamente, 

embora ainda vigente lei não declarada inconstitucional 

pelo STF e entendimento jurisprudencial consolidado 

sobre a matéria (art. 39 da Lei 8177/91 e Orientação 

Jurisprudencial nº 300 da Seção de Dissídios Individuais do 

próprio TST), passava-se a reconhecer a variação do Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como 

correto fator de atualização a ser utilizado na tabela de 

atualização monetária dos débitos trabalhistas da Justiça 

do Trabalho, com efeitos erga omnes (para todos). 

Foi, então, ajuizada Reclamação no STF (Reclamação 

22.012/MC RS), distribuída ao Ministro Dias Tofolli, em 

outubro de 2015, que liminarmente suspendeu os efeitos 

da decisão do TST e, momentaneamente, obstou a 

atualização da “tabela única” de atualização dos débitos 

trabalhistas do TST com base no IPCA-E. Em sua decisão,  

o Ministro Tofolli argumentou que as decisões tomadas 

pelo STF sobre o assunto, nas ADIs nº 4425 e nº 4357, 

jamais haviam analisado a constitucionalidade do art. 39 

da Lei nº 8.177/91, que é a lei que trata da atualização dos 

débitos trabalhistas. 

Alteração do artigo 879 da CLT 
pela Reforma Trabalhista
Ainda com a liminar concedida pelo Ministro Tofolli em 

vigência, em 11 de novembro de 2017, passou a vigorar a 

Lei nº 13.467 de 2017, a chamada “Reforma Trabalhista”, 

que apimentou ainda mais a controvérsia, porque alterou o 

artigo 879 da Consolidação das Leis do Trabalho e passou 

a prever expressamente que “a atualização dos créditos 

decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa 

Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, 

conforme a Lei no 8.177, de 1º de março de 1991.” 

Logo em seguida, em 5 de dezembro de 2017, apenas um 

mês após a Reforma Trabalhista entrar em vigência, a 

segunda turma do STF, por três votos contra dois, julgou 

improcedente a Reclamação 22.012/MC, mas não o fez para 

reconhecer a inconstitucionalidade da TR como fator de 

correção dos débitos trabalhistas. A Reclamação 22.012/

MC-RS foi julgada improcedente porque a ato praticado 

pelo TST, na verdade, não guardava relação com as Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade nº 4425 e nº 4357, que 

tratavam especificamente da atualização dos débitos 

inscritos em precatórios, desde sua inscrição até seu 

efetivo pagamento. Entendeu-se que não cabia, portanto,  

o instrumento processual da “reclamação”.
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A jurisprudência trabalhista 
após a Reforma
Contudo, a partir do julgamento de improcedência da 
reclamação constitucional 22.012/RS, as mais variadas 
soluções passaram a ser proferidas pelo Judiciário 
Trabalhista.

Encontramos decisões que mantém a aplicação da TR, mas 

há também muitas decisões que determinam a aplicação 

do IPCA-E a partir de 25 de março de 2015 (modulação 

dos efeitos fixada pelo TST). Há, ainda, decisões que 

determinam a aplicação do IPCA-E após 25 de março 

de 2015 (modulação fixada pelo STF e TST), algumas 

determinando o retorno da TR a partir de 11 de novembro 

de 2017 (Reforma Trabalhista) e outras mantendo  

o IPCA-E.

Diante deste cenário confuso e inseguro, a Confederação 

Nacional do Sistema Financeiro ajuizou Ação Direita 

de Constitucionalidade (ADI 5.867), procurando obter a 

declaração de constitucionalidade do §7º do artigo 879, da 

CLT, que estabeleceu a TR como fator de atualização dos 

créditos trabalhistas decorrentes de condenação judicial. 

Esta Ação Direta de Constitucionalidade tem como relator 

o Ministro Gilmar Mendes e é mais uma das diversas 

ações de controle concentrado de constitucionalidade 

ajuizadas perante o STF para questionar pontos da Reforma 

Trabalhista.

Tendências
Embora a atual composição do STF tenha a tendência de 

confirmar a constitucionalidade das alterações promovidas 

pela Reforma Trabalhista, esta é uma percepção genérica, 

decorrente do entendimento majoritário de que a legislação 

trabalhista mereceria adequações e modernizações. 

Ocorre que, especificamente com relação ao §7º do 

artigo 879, da CLT, para que o STF possa confirmar 

a constitucionalidade do referido dispositivo, será 

necessário que a Corte reconheça a distinção entre 

a realidade existente na atualização dos créditos 

trabalhistas e os demais casos já analisados pelo próprio 

STF, que até o momento apontam amplamente para a 

inconstitucionalidade da utilização da TR como critério de 

atualização monetária.

Pode-se esperar, então, que nos autos da Ação Direita de 

Constitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional 

do Sistema Financeiro há uma tendência de que o STF 
reconheça a inconstitucionalidade do §7º do artigo 879, 
da CLT, que fixa a TR como fator de correção monetária 
dos débitos trabalhistas, uma vez que não se qualificaria 

como índice adequado a capturar a variação de preços 

da economia. Mas há, igualmente, grande probabilidade 

de modulação dos efeitos da decisão para a data do seu 

julgamento, solução que finalmente traria a tão almejada 

segurança jurídica para o tema.  
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EMPREGADOS  
HIPERSUFICIENTES
E A LIVRE ESTIPULAÇÃO 
DAS RELAÇÕES  
CONTRATUAIS 
DE TRABALHO
DOUGLAS UENOHARA



Até o advento da Reforma Trabalhista, não existia um 

dispositivo legal específico na CLT que permitisse ao 

empregador negociar condições específicas de trabalho 

com empregados que ostentassem grau de escolaridade e 

nível salarial diferenciados.

Assim, deveria o empregador, como regra, observar e 

aplicar a legislação e as normas coletivas, de modo único, 

a todos os seus empregados, independentemente de suas 

características individuais.

No entanto, visando dar efetividade ao princípio da 

isonomia (tratando os desiguais, de forma desigual e na 

medida em que se desigualam), a Reforma Trabalhista 

introduziu a possibilidade de o empregador negociar 

condições de trabalho particulares com determinada 

categoria de empregados que, uma vez reguladas, 

prevalecem sobre a lei e sobre as normas coletivas (artigo 

444, parágrafo único, da CLT).

Enquadram-se nessa categoria os empregados que 

recebem salário igual ou superior a duas vezes o limite 

do teto do regime da Previdência Social (R$ 11.291,60 

válido para 2018) e que tenham diploma em nível superior. 

Tratam-se, portanto, de condições concomitantes.  

A teor da literalidade do dispositivo legal, é possível 

negociar individualmente com empregados hipersuficientes 

condições de trabalho que melhor se amoldem à sua 

realidade profissional e pessoal, e às características 

e responsabilidades do cargo que assumem dentro de 

cada corporação. Trata-se de uma importante ferramenta 

de flexibilização das relações de trabalho, passível de 

beneficiar tanto empregadores como empregados.

Poder Judiciário, MPT e 
fiscalização trabalhista
Apesar de ainda não haver jurisprudência a respeito da 

negociação das condições de trabalho com empregados 

hipersuficientes, antes mesmo do início da vigência da 

Reforma Trabalhista, a Associação Nacional de Magistrados 

Trabalhistas (ANAMATRA) manifestou-se no sentido 

de que as novas regras seriam contrárias a princípios 

do Direito do Trabalho e a dispositivos constitucionais 

(Enunciado nº 49). 

Embora referido entendimento não possua caráter 

vinculante, tanto no âmbito administrativo quanto no 

judicial, indica um posicionamento que pode vir a ser 

adotado por parte dos Juízes do Trabalho. Passado um 

ano do início da vigência da Reforma Trabalhista, parece-

nos precoce afirmar, contudo, que este posicionamento 

prevalecerá.

No âmbito administrativo, o Ministério do Trabalho tem 

demonstrado certa resistência em aceitar o resultado 
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de negociações que, em análise imediata, não reflitam a 

aplicação da norma mais favorável ao empregado.

O Ministério Público do Trabalho, por sua vez, tende a 

admitir apenas alterações que estipulem condições 

imediatamente mais benéficas ao trabalhador. 

Utilização prática –  
cautelas e recomendações
Não obstante a existência de críticas quanto ao instituto 

e um certo grau de resistência de parte dos operadores do 

direito, não devem as empresas interpretá-las como um 

bloqueio ou desestímulo às negociações individuais com 

esse grupo de empregados.

É importante que se tenha claro, contudo, que a 

flexibilidade conferida à negociação com empregados 

hipersuficientes não deve ser interpretada como 

autorização para que as condições contratuais sejam 

alteradas em seu prejuízo, de forma unilateral e sem a 

existência de uma verdadeira transação. Com efeito, 
tratando-se de um acordo, devem necessariamente ser 
feitas concessões mútuas por empresa e empregado 
para que o ajuste seja válido.

Nessa linha, parece-nos razoável, por exemplo, negociar 

a aplicação de reajuste salarial em percentuais inferiores 

aos estabelecidos em norma coletiva aplicável, quando 

esse grupo de empregados é elegível a programas de 

mérito diferenciado (programas de stock options, bônus por 

performance, bônus de retenção, etc.); ou, ainda, negociar 

a troca de determinados benefícios convencionais que não 

lhes são úteis, por um número de benefícios inferior ou 

distinto, mas dos quais possam fazer melhor proveito.

Devem ser observadas, ainda, as restrições que a 

própria lei impõe à negociação de determinados direitos, 

constantes do artigo 611-B da CLT, tais como: seguro 

desemprego, valor nominal do décimo terceiro salário, 

repouso semanal remunerado, número de dias de férias 

e gozo anual de férias remuneradas acrescidas do 

terço constitucional, prazo da licença-maternidade e 

paternidade, aviso prévio proporcional, dentre outros.

Em suma, a nosso ver, a possibilidade de negociação de 

condições de trabalho com empregados hipersuficientes 

foi uma inovação bem vinda e que deve ser explorada 

pelas empresas, observadas as cautelas já descritas, como 

medida para ajustar os contratos de trabalho deste grupo 

de empregados a condições que melhor se amoldem à sua 

realidade.
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NEGOCIADO SOBRE  
O LEGISLADO: 
LIMITES E  
POSSIBILIDADES
TAILA SCHALCH



O que mudou?
Antes da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), em 

que pese a Constituição Federal reconhecesse a força 

normativa das convenções e acordos coletivos de trabalho, 

não havia um dispositivo legal expresso no sentido de que 

o negociado coletivamente prevaleceria sobre a lei.

Neste contexto, parte da jurisprudência entendia que 

não era possível flexibilizar direitos previstos em lei 

e invalidava a negociação coletiva que resultasse em 

redução ou eliminação de direitos dos trabalhadores.

Uma outra corrente aceitava a prevalência da norma 

coletiva sobre a norma legal, desde que, em contrapartida, 

fossem concedidos outros direitos aos empregados.

Assim, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) 

acatava normas coletivas em que o pagamento das horas 

“in itinere” fosse substituído pela concessão de outras 

vantagens razoáveis, como o aumento do adicional de 

horas extras, cesta básica, auxílio funeral e garantia de 

emprego. Tal posicionamento acabou por prevalecer, 

inclusive, no Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão 

proferida no Recurso Extraordinário 895759, publicada em 

setembro de 2016. 

Entretanto, diante divergência existente a respeito dos 

limites da negociação coletiva, os acordos e as convenções 

coletivas de trabalho não traziam a segurança jurídica 

esperada pelas partes, já que sempre havia a possibilidade 

de o judiciário trabalhista vir a avaliar o seu mérito e 

entender pela sua nulidade.

Neste cenário, a Reforma Trabalhista trouxe como um 
dos seus pilares a prevalência expressa do negociado 
sobre o legislado, conferindo maior força às negociações 

coletivas.

Ainda, com vistas a limitar a atuação e interferência 

do Poder Judiciário nas negociações coletivas, a Lei nº 

13.467/2017 estabeleceu que a Justiça do Trabalho deve 

balizar a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima 

na vontade coletiva. Cabe ao Juiz do Trabalho, portanto, 

analisar exclusivamente a presença de requisitos formais 

exigidos pelo Código Civil para a validade do negócio 

jurídico, quais sejam: a) agente capaz, b) objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável e, c) forma prescrita 

ou não defesa em lei.

Quanto ao objeto da negociação, a Reforma Trabalhista 

estabeleceu, no novo artigo 611-B da CLT, um rol taxativo 

de matérias que não são passíveis de serem negociadas.

Via de regra, tratam-se de disposições de proteção 

ao trabalho e temas dispostos expressamente na 

Constituição Federal, como, por exemplo, a supressão 

ou redução do valor nominal do décimo terceiro salário, 

remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno e 

número de dias de férias devidas ao empregado. Ou seja, 

as vontades negociais estão limitadas à preservação do 

mínimo de direitos assegurados na própria Constituição e 

na legislação específica.   

Já o rol de temas passíveis de livre estipulação nos 

instrumentos coletivos seria apenas exemplificativo e 
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está disposto no artigo 611-A da CLT. Dentre estes temas 

destaca-se a possibilidade de negociar pactos sobre 

jornada de trabalho, observados os limites constitucionais, 

teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, 

dentre outros.

Importante observar, ainda, que, contrariamente ao 

posicionamento jurisprudencial que vinha se consolidando, 

a Reforma Trabalhista previu que a inexistência de 

expressa indicação de contrapartidas recíprocas em 

convenção ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua 

nulidade, por não caracterizar um vício do negócio jurídico.

O posicionamento do Judiciário 
Trabalhista, Ministério Público 
do Trabalho e fiscalização
Como o tema é recente, ainda não é possível localizar 

precedentes jurisprudenciais que enfrentem este ponto.

Entretanto, a ANAMATRA (Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho) já se posicionou 

no sentido de não ser possível a simples supressão ou 

redução de direitos por meio de negociação coletiva, 

cabendo às partes justificar a excepcionalidade da 

adequação e sua transitoriedade, bem como definir as 

contrapartidas, de modo razoável e de boa-fé.

É possível, portanto, que uma parte significativa de Juízes 

do Trabalho adotem este posicionamento e condicionem a 

validade da norma coletiva à concessão de contrapartida, 

em que pese esta não seja uma exigência legal.

Destaca-se que o Ministério Público do Trabalho (MPT) 

também se mostrou resistente a estes pontos da Reforma 

Trabalhista e, segundo a instituição: “estabelecer situação 

menos vantajosa para o trabalhador sem compensação 

pelo prejuízo, obrigando-o a abrir mão de direitos é proibido 

pelo art. 7º da Constituição Federal”.

Por meio de cartilha oficial, o MPT orientou os 

trabalhadores a participarem mais ativamente das 

atividades e negociações de seus sindicatos, e a 

posicionarem-se contra a adoção de cláusulas que 

prevejam, por exemplo: redução de intervalo para descanso 

e alimentação para menos de uma hora; prorrogação 

de jornada em ambientes insalubres; modalidade de 

controle de jornada que não assegure o registro dos 

horários de entrada, saída e de intervalo efetivamente 

praticados; insalubridade enquadrada em patamar 

inferior ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras 

e na legislação; constantes prorrogações de jornada em 

ambientes insalubres; e aumento da jornada de trabalho 

para além do limite de duas horas. 

Em que pese o Ministério do Trabalho (MTb) não tenha 

se manifestado institucionalmente sobre o tema, temos 

notícia de que a fiscalização trabalhista não teria aceitado 

negociações coletivas que flexibilizaram a base de cálculo 

da cota de aprendiz e que estabeleceram um piso salarial 

para aprendiz abaixo do piso estadual.



As novas negociações 
coletivas
Já por parte das empresas, de maneira geral, temos notado 

cautela e a opção por negociar temas que constem do rol 

de objetos expressamente autorizados pelo artigo 611-A da 

CLT, ou que sejam menos controversos.

As empresas têm enfrentado dificuldades, ainda, 
com questões políticas afetas às entidades sindicais, 
geradas, em sua maioria, pelo fim da compulsoriedade 
da contribuição sindical.

Assim é que diversas entidades sindicais, com o objetivo 

de suprir a perda de arrecadação, têm buscado sustentar 

a validade da autorização para desconto da contribuição 

sindical obtida coletivamente em assembleia de 

empregados. Outras têm instituído a cobrança de novas 

taxas, antes inexistentes. Apenas a título exemplificativo, 

tem-se notícia de Sindicatos que têm cobrado uma taxa 

para disponibilização da convenção coletiva às empresas, 

ou uma taxa negocial a ser paga pela empresa, por norma 

coletiva negociada, e por empregado a ser beneficiado 

pela norma. Ainda, algumas entidades buscam emplacar 

cláusulas de normas coletivas que tragam condições 

distintas a trabalhadores que tenham, ou não, optado por 

recolher a contribuição sindical.

Além de ser questionável do ponto de vista legal, este 

tipo de iniciativa tem gerado atritos e entraves em 

negociações coletivas e, com isto, apesar do novo campo 

de negociações aberto pela reforma trabalhista, o que 

se viu, até o momento, foi uma diminuição das normas 

coletivas firmadas desde a sua aprovação. Segundo 

um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisa 

Econômica (Fipe), no primeiro semestre de 2018, a 

quantidade de convenções acertadas recuou 45,2% em 

comparação com o mesmo período de 2017. Já os acordos 

coletivos, no mesmo período, recuaram 34% .

Assim, embora a Reforma Trabalhista tenha buscado 

garantir maior segurança jurídica às negociações coletivas, 

e ampliar o seu campo de aplicação, ainda não alcançou, 

na prática, o patamar desejado, diante da resistência que 

ainda existe no Poder Judiciário, na fiscalização trabalhista, 

no Ministério Público do Trabalho e nos próprios sindicatos.

De toda forma, o negociado sobre o legislado abre inúmeras 

janelas de oportunidade que devem ser devidamente 

avaliadas e exploradas pelas empresas e pelas entidades 

sindicais, sempre com a boa-fé que deve nortear qualquer 

negociação coletiva.

Espera-se que, com isto, e com o passar do tempo, os 

atritos negociais diminuam e a utilização da negociação 

coletiva torne-se efetiva enquanto importante ferramenta 

de definição das condições de trabalho e melhor 

adequação da legislação trabalhista às especificidades de 

cada empresa e setor.

1  https://bibliotecaprt21.wordpress.com/2018/09/25/numero-de-
negociacoes-colettivas-caisu-396-no-primeiro-semestre-de-2018/
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A RESCISÃO DO  
CONTRATO DE 
TRABALHO POR  
MÚTUO ACORDO
ANDRESSA SOUSA



O que mudou?
A rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo foi 

incluída pela Reforma Trabalhista no artigo 484-A da CLT.

De acordo com o referido artigo, nesta nova modalidade de 

rescisão contratual: 

(i) O empregado receberá apenas metade do aviso prévio, 

se indenizado;

(ii) O empregado terá direito a metade da indenização 

sobre o saldo do FGTS (20%);

(iii) As verbas rescisórias deverão ser pagas em sua 

integralidade e no mesmo prazo  aplicável às demais 

formas de rescisão contratual, ou seja, em 10 dias;

(iv) O empregado poderá movimentar apenas 80% do saldo 

dos depósitos de sua conta vinculada ao FGTS; e

(v) O empregado não terá direito a ingressar no Programa 

Seguro Desemprego. 

É imprescindível, para este tipo de rescisão, que haja 

um legítimo acordo de vontades entre empregado e 

empregador, ambos interessados na ruptura do contrato.

O que quis o legislador, com esta inovação, foi a de permitir 

um “meio do caminho” que não fosse demasiadamente 

oneroso a apenas uma das partes – ao empregado, 

quando pede demissão e abre mão do aviso prévio e 

da multa do FGTS, ou ao empregador, quando dispensa 

o empregado sem justa causa e tem que arcar com a 

integralidade das verbas rescisórias. Quis o legislador, 

também, reduzir a prática fraudulenta antes adotada de 

o empregador dispensar o empregado sem justa causa, 

possibilitando ao empregado a movimentação do saldo de 

sua conta vinculada do FGTS, em troca da devolução, pelo 

trabalhador, da multa de 40%.

Poder Judiciário e MPT
Apesar de ainda não haver posicionamentos 

jurisprudenciais a respeito da rescisão por mútuo acordo, 

dada a sua recente introdução ao ordenamento jurídico, 

já houve manifestação pela Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho (“ANAMATRA”) no 

sentido de condicionar a validade desta rescisão contratual 

à expressa e livre manifestação de vontade do empregado. 

Igualmente, o Ministério Público do Trabalho vem 

demonstrando aversão à reforma trabalhista em geral e a 

esta modalidade de rescisão contratual. 

Espera-se, assim, que os Tribunais Trabalhistas e 

Procuradorias Regionais do Trabalho sejam rigorosos 

na análise da presença de vícios de consentimento 

na celebração deste tipo de acordo, em consonância, 

inclusive, com o princípio da primazia da realidade. Assim, 

ao verificar que o ajuste foi imposto ao trabalhador pelo 
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empregador, apenas com o fim de reduzir as verbas 

rescisórias a serem pagas, o acordo para a rescisão 

certamente será considerado nulo.

Devem as empresas, por isto, ter muita parcimônia na 
utilização desta modalidade de rescisão contratual, 
apenas aplicando-a nas situações excepcionais 
em que efetivamente houver o interesse mútuo no 
desligamento. Por isto mesmo, a instituição de políticas de 

rescisão por mútuo acordo tende a não ser recomendável, 

pois pode resultar no desvirtuamento de sua finalidade 

e na indevida banalização de sua utilização, oferecendo 

riscos de anulação dos acordos firmados.

Utilização prática
Os dados do CAGED divulgados pelo Ministério do Trabalho 

mostram que a utilização da rescisão por mútuo acordo 

vem aumentando desde a entrada em vigor da reforma 

trabalhista. Houve a majoração de 60% na sua aplicação 

entre janeiro e agosto de 2018, enquanto ao total de 

desligamentos aumentou apenas 3%.

Contudo, o uso desta modalidade de rescisão contratual 

ainda é tímida. No mês de setembro de 2018, por exemplo, 

dentre 1 milhão de desligamentos, apenas 13 mil foram por 

acordo entre as partes (1,3%).

À medida que o Poder Judiciário consolide a sua 

jurisprudência sobre o tema e demonstre a aceitação dos 

acordos firmados de boa-fé entre as partes, espera-se que 

o seu uso prático seja ampliado.

Trata-se de mais uma importante ferramenta colocada 

à disposição de empregados e empregadores para que 

possam fazer valer os seus legítimos interesses, de 

maneira consensual.
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TERCEIRIZAÇÃO  
DE SERVIÇOS
 CLARISSA DE SOUZA BARCELOS



Breve histórico do tema
Apesar de a terceirização de serviços ser largamente 

utilizada pelas empresas no Brasil desde a década de 

80, até recentemente não havia legislação no país que 

efetivamente a regulamentasse.

Diante da inércia legislativa e da existência de inúmeros 

conflitos trabalhistas envolvendo o tema, a Justiça do 

Trabalho construiu o entendimento de que apenas seria 

lícita a contratação de mão de obra terceira, no âmbito 

privado, para atividades acessórias ao objetivo principal 

da tomadora de serviços (atividades meio), bem como nas 

áreas de vigilância, conservação e limpeza e desde que, 

em nenhuma das hipóteses, houvesse subordinação entre 

os trabalhadores e a tomadora de serviços. 

Tal interpretação restou formalizada pela Súmula n. 331 do 

TST, a qual era amplamente utilizada para dirimir conflitos 

decorrentes da terceirização de serviços. 

Entretanto, a ausência de conceitos claros sobre atividades 

“fim” e “meio” e a impossibilidade de se antever o 

posicionamento dos Tribunais Trabalhistas sobre cada caso 

concreto fomentava ainda mais a insegurança jurídica de 

empresas e trabalhadores no âmbito das terceirizações.

O que mudou?
Com o advento da Lei n. 13.429/2017, contudo, a avaliação 

jurídica do tema ganhou novos contornos. Apesar de a lei 

publicada em março de 2017 ter promovido mudanças na 

lei de trabalho temporário (Lei n. 6.019/1974), atraindo 

interpretações de que os seus dispositivos teriam 

aplicação limitada às contratações temporárias, tal 

entendimento perdeu força com a publicação da Reforma 

Trabalhista – Lei n. 13.467, que vigora desde 11 de 

novembro de 2017. 

Tanto a Lei n. 13.429 quanto a Reforma Trabalhista 
passaram a admitir a terceirização pelas empresas, 
independentemente da sua atividade principal, 
eliminando as discussões antes existentes a respeito da 
atividade fim e meio da tomadora de serviços. 

Restou fixada, ainda, a responsabilidade subsidiária do 

tomador de serviços pelas obrigações trabalhistas e 

previdenciárias dos terceirizados, salvo no tocante a 

questões de segurança, higiene e salubridade.

A nova legislação trouxe como novidade, também, rol 

de requisitos formais a serem cumpridos pelas partes 

contratantes, para fins de verificação da regularidade 

da terceirização. O novo artigo 4º-B da Lei n. 6.019/1974 

estabelece, por exemplo, que o capital social da empresa 

de prestação de serviços deve ser compatível com a 

quantidade de empregados por ela admitida, conforme 

parâmetros objetivamente fixados. 
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Há, ainda, exigências a serem atendidas no tocante ao 

contrato de prestação de serviços celebrado pelas partes, 

sendo indispensável que no documento conste (i) a 

qualificação das partes; (ii) a especificação do serviço; (iii) 

o prazo para realização do serviço, quando for o caso; e (iv) 

o valor envolvido na contratação entre empresa de trabalho 

terceirizado e tomadora de serviços.

Além de questões formais, a nova redação conferida à lei 

de trabalho temporário cuidou de criar regra de quarentena, 

ao prever que “o empregado que for demitido não poderá 

prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade 

de empregado de empresa prestadora de serviços antes 

do decurso de prazo de dezoito meses, contados a partir 

da demissão do empregado” (artigo 5º-D, acrescido à Lei n. 

6.019/1974 pela Reforma Trabalhista).

Seguindo a mesma linha de raciocínio e ainda objetivando 

proteger os contratos de trabalho vigentes, a Reforma 

Trabalhista também tornou irregular a contratação, como 

empresa prestadora de serviços, de pessoa jurídica 

cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos dezoito 

meses, prestado serviços à contratante na qualidade de 

empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, 

exceto se os referidos titulares ou sócios forem 

aposentados.

Da leitura das recentes alterações legislativas 

relacionadas à terceirização se extrai, portanto, que houve 

a criação de novo cenário para contratação de prestação 

de serviços, com maior segurança jurídica às partes 

envolvidas. 

Entretanto, em relação às situações já postas quando da 

promulgação das leis, ainda não é possível esclarecer qual 

será o posicionamento da Justiça do Trabalho, sendo que 

a legislação em comento não trouxe qualquer disposição a 

este respeito. 

Declaração de 
constitucionalidade pelo STF
O STF, em decisão prolatada em agosto de 2018 na 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, declarou a 

constitucionalidade da terceirização de toda e qualquer 

atividade empresarial. 

Assim, em detrimento ao entendimento até então 

consolidado pelo TST, as empresas ganharam mais 

argumentos na defesa da licitude das terceirizações nas 

quais não haja a presenção da subordinação, mesmo nas 

relações jurídicas nascidas e encerradas antes das Lei n. 

13.429 e 13.467 de 2017. 

Nada obstante, como não houve, até o momento, 

publicação do inteiro teor da decisão do STF, não se afasta 

a possibilidade de este tribunal modular os efeitos de sua 

decisão, de modo a limitar a aplicação da tese firmada em 
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determinadas circunstâncias (com base no momento da 

distribuição do processo ou na data dos fatos discutidos, 

por exemplo). 

Posicionamento atual da 
Justiça do Trabalho, MPT  
e MTb
De todo modo, antes mesmo da eventual fixação 

de modulação de efeitos, a Justiça do Trabalho, em 

decisões recentes, já aplicou a tese firmada pela 

Suprema Corte no sentido de que: “é lícita a terceirização 

ou qualquer outra forma de divisão do trabalho em 

pessoas jurídicas distintas, independentemente do 

objeto social das empresas envolvidas, mantida a 

responsabilidade subsidiária da empresa contratante”, 

em processos distribuídos muito antes da decisão do 

STF (a título exemplificativo, processos julgados pelo 

TST: 1133-35.2015.5.05.0019, 69-42.2017.5.06.0261, 

1162-63.2016.5.06.0006; 5-52.2016.5.05.0016; 2117-

86.2017.5.10.0802).

Assim, a despeito de ainda não ser possível precisar, 

neste momento, qual será o direcionamento do Judiciário 

sobre o tema, é certo que a regulamentação legislativa e 

a declaração da constitucionalidade da terceirização de 

serviços, independentemente da atividade executada pelos 

terceiros contratados, em muito contribuirão para a defesa 

das empresas em relação ao tema. 

Importante ponderar, tão somente, que independentemente 

das mudanças legislativas e do posicionamento 

do Judiciário Trabalhista acerca da terceirização, é 
indispensável que a relação a ser estabelecida entre 
tomador de serviços e trabalhador terceirizado não seja 
marcada por subordinação, enquanto traço marcante do 

vínculo empregatício. 

Destaca-se que o Ministério Público do Trabalho, por 

defender, de maneira geral, a inconstitucionalidade das 

mudanças legislativas relacionadas à terceirização e 

considerar que os novos diplomas legais têm o viés de 

reforçar a precarização das relações de trabalho, tende 

a permanecer investigando o tema, seja no âmbito de 

procedimentos administrativos ativos ou daqueles que 

vierem a ser instaurados. 

O Ministério Público do Trabalho, inclusive, já elaborou 

e divulgou materiais informativos acerca do tema, com 

a exposição dos motivos de ser contrário a este e outros 

pontos trazidos pela Reforma Trabalhista e a orientação à 

realização de denúncias a terceirizações fraudulentas. 

Já no âmbito do Ministério do Trabalho, nota-se que 

as fiscalizações deixaram de analisar a atividade 

efetivamente desempenhada pelos terceiros (atividade 

fim ou meio) e passaram a avaliar aspectos fáticos da 

prestação de serviços, de modo a tentar identificar a 

presença dos requisitos caracterizadores da relação de 

emprego, sobretudo a subordinação (artigos 2º e 3º  

da CLT).
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Cautelas
Na medida em que a nova legislação manteve a obrigação 

da tomadora de serviços de não manter terceiros sob sua 

subordinação, a legalidade da terceirização de mão de 

obra está necessariamente condicionada à possibilidade 

de se garantir a manutenção da qualidade do serviço sem, 

contudo, se dar ordens diretas, controlar ou coordenar as 

atividades dos terceirizados. 

Este, ao nosso ver, seria o principal desafio a ser superado 

pelas companhias, notadamente nos casos em que a 

terceirização envolver atividades sensíveis ou estratégicas 

da sua operação.  

Neste contexto, dentre a adoção de outras providências 

para garantir a validade da terceirização de serviços, 

consideramos que a adequada fixação do objeto e escopo 

contratado, com diretrizes claras, objetivas e detalhadas, 

seria indispensável. No mesmo passo, o treinamento de 

pessoal, sobretudo de gestores envolvidos nas operações 

terceirizadas, com o fim de orientá-los a respeito do tema, 

também é medida essencial.

Compete à tomadora acautelar-se, ainda, de garantir à 

prestadora de serviços absoluta autonomia administrativa, 

técnica e operacional para executar o contrato de 

terceirização firmado, permitindo-lhe manter total e 

irrestrito controle das operações para ela terceirizadas, de 

modo a poder comprovar, em casos de questionamentos de 

ordem judicial e/ou administrativa, a regularidade e licitude 

da contratação realizada.
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CONTRATO  
DE TRABALHO
INTERMITENTE
DIEGO SANTOS



O que muda
Esta nova modalidade de contratação, denominada contrato 

de trabalho intermitente, foi definida pela Lei 13.467/2017 

como sendo aquela em que 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, conforme restar 

ajustado pelas partes.

Por meio dele, passa a ser possível a admissão de 
empregado para prestar serviços de modo descontínuo, 
conforme as necessidades e demandas de seu 
empregador, sem a garantia ao trabalhador de uma 
jornada ou remuneração mínima.

Por essa razão, pode-se afirmar que o contrato de trabalho 

intermitente oferece maior flexibilidade às relações de 

trabalho, pois possibilita às empresas a adequação da mão 

de obra à dinâmica de suas atividades ou de seu mercado 

de atuação, por exemplo.

Em outras palavras, o contrato de trabalho intermitente 

faz desaparecer a necessidade de que seja garantida 

ao empregado uma jornada de trabalho ou remuneração 

mínima, pois é próprio deste tipo de contratação a 

prestação de serviços somente nos momentos em que o 

empregado houver sido convocado, para tanto, pelo seu 

empregador.

Por expressa disposição legal, os períodos nos quais o 

empregado permanece aguardando a convocação de seu 

empregador não são considerados tempo à disposição, 

podendo ele prestar serviços a outros contratantes. Em 

razão disso, não é devida ao trabalhador, em tais períodos 

de inatividade, qualquer remuneração.

De se notar, aliás, que o pagamento de remuneração 

durante os períodos em que não tenha havido prestação de 

serviços poderá descaracterizar a natureza intermitente do 

contrato de trabalho, consoante dispõe expressamente a 

Portaria nº 349/2018 do Ministério do Trabalho.  

Não obstante, o contrato de trabalho intermitente é 

modalidade de contrato por prazo indeterminado, de modo 

que, ainda que não haja a convocação do empregado para 

prestar serviços e o consequente pagamento de salários, o 

contrato de trabalho continua vigente.

Ademais, a validade desse tipo de contrato está 

condicionada à observância dos requisitos previstos na CLT 

e na Portaria nº 349/2018 do Ministério do Trabalho, que 

o regulamentam. Dentre tais requisitos, pode-se citar a 

exigência de que seja ele celebrado por escrito, e nele haja 

a especificação do valor da hora de trabalho.

Neste particular, a CLT dispõe claramente que o valor da 

hora de trabalho não pode ser inferior ao valor horário do 

salário mínimo ou àquele devido aos demais empregados 
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do estabelecimento que exerçam a mesma função, em 

contrato intermitente ou não.

Principais características
As principais características do contrato de trabalho 

intermitente são as seguintes:

a) O empregador deverá convocar o empregado para a 

prestação de serviços com, pelo menos, três dias corridos 

de antecedência, informando, desde logo, qual será a 

jornada; 

b) Recebida a convocação, o empregado tem o prazo de 

um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no 

silêncio, a sua recusa;

c) A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação 

para fins do contrato de trabalho intermitente, não estando 

o empregado, assim, obrigado a aceitar a convocação;

d) Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, 

a parte que descumprir, sem justo motivo, deverá pagar 

à outra parte, no prazo de trinta dias, multa de 50% 

(cinquenta por cento) da remuneração que seria devida, 

permitida a compensação em igual prazo;

e) Via de regra, ao final de cada período de prestação de 

serviço, o empregado deverá receber, pelo tempo em que 

prestou serviços, o pagamento imediato das seguintes 

parcelas: I - remuneração; II - férias proporcionais com 

acréscimo de um terço; III - décimo terceiro salário 

proporcional; IV - repouso semanal remunerado; e V - 

adicionais legais;

f) O recibo de pagamento deverá conter a discriminação de 

cada uma dessas parcelas;

g) O empregador efetuará o recolhimento da contribuição 

previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no 

período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do 

cumprimento dessas obrigações.              

O Poder Judiciário
Até o presente momento foram ajuizadas perante 

o Supremo Tribunal Federal 4 Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade contra o contrato de trabalho 

intermitente (ADIs 5806, 5826, 5829 e 5950).

Os principais argumentos lançados em desfavor deste 

tipo de contratação são a suposta ofensa a direitos 

fundamentais, como a garantia de um salário mínimo e 

proteção contra a dispensa imotivada, na forma da lei; 

além da violação a princípios constitucionais como o da 

valorização social do trabalho e da vedação ao retrocesso 

social.

Todas estas ações estão sob a relatoria do Ministro Edson 

Fachin e ainda aguardam julgamento, não sendo possível 

precisar qual será a decisão do Supremo Tribunal Federal, 
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tampouco quais seriam as consequências de uma eventual 

declaração da inconstitucionalidade do contrato de 

trabalho intermitente. 

Isto porque, na hipótese de o Supremo Tribunal Federal 

declarar total ou parcialmente inconstitucional os 

dispositivos legais relativos ao trabalho intermitente, os 

efeitos temporais de sua decisão poderão ser modulados 

com vistas a se preservar a segurança jurídica e/ou o 

interesse social das situações já ocorridas sob a nova lei.

De outro lado, nota-se que o contrato de trabalho 

intermitente também sofre bastante resistência por parte 

de parte do Judiciário Trabalhista. Na 2º Jornada de Direito 

Material e Processual do Trabalho, por exemplo, que 

reuniu mais de 600 pessoas, aí incluídos inúmeros Juízes 

do Trabalho, foi fixada tese declarando expressamente 

inconstitutional o contrato de trabalho intermitente 

(Enunciado nº 73).

Ainda não se têm, contudo, posicionamentos 

jurisprudenciais a respeito deste tipo de contrato, dada a 

sua recente aprovação e utilização.

O Ministério Público do 
Trabalho
O Ministério Público do Trabalho tem se mostrado avesso 

ao contrato de trabalho intermitente. A instituição, a 

propósito, lançou um sítio eletrônico (www.reformadaclt.
com.br/) com críticas a diversas alterações promovidas na 

CLT pela Reforma Trabalhista, dentre as quais o trabalho 

intermitente. 

Para o MPT, este tipo de contratação é prejudicial ao 

trabalhador, uma vez que, de acordo com a instituição, 

é ele convocado pelo empregador de acordo critérios 

unilaterais, sem previsibilidade do quanto trabalhará 

e, por consequência, do quanto receberá. Assim, o MPT 

recomenda que o contrato de trabalho intermitente seja 

evitado pelos empregados e pelo Sindicato.  

O Ministério do Trabalho
A seu turno, o Ministério do Trabalho tem incentivado o 

número de contratações sob a modalidade intermitente. 

A pasta propaga o entendimento de que, ao lado de 

outros tipos de contratação, como o contrato de trabalho 

em termo parcial, o trabalho intermitente é um dos 

responsáveis pela modernização da legislação trabalhista 

brasileira, e traz para o país mais oportunidades de geração 

de emprego e renda.

Sobre o tema, o Ministério do Trabalho editou recentemente 

a Portaria nº 349/2018, com o propósito de restabelecer 

algumas das previsões constantes da Medida Provisória 

nº 808/2018 a respeito do trabalho intermitente. Como 

se sabe, essa MP havia sido editada pelo governo federal 

ainda em 2017, logo após a entrada em vigor da Reforma 

Trabalhista, tendo, contudo, perdido a sua vigência por não 

ter sido convertida em lei.  

Dentre outros assuntos, a referida Portaria dispõe sobre 

cálculo das verbas rescisórias e do aviso-prévio devidos ao 

trabalhador intermitente, bem como a possibilidade de as 

partes contratantes convencionarem os locais de prestação 
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de serviços; os turnos para os quais o empregado será 

convocado para prestar serviços; e formas e instrumentos 

de convocação e de resposta para a prestação de serviços.

Utilização prática
As estatísticas do CAGED, do Ministério do Trabalho, 

apontam que, de novembro de 2017 a junho de 2018, foram 

contratados 28.469 empregados sob contratos de trabalho 

intermitente. Tal número representa 0,29% do total de 

admissões no mesmo período (que foi de 9.672.332).

Do ponto de vista setorial, os contratos intermitentes 

concentraram-se no setor de Serviços, seguido pela 

Construção Civil, Comércio e Indústria de Transformação.

Os números mostram que a utilização deste tipo de 
contrato ainda é tímida. Com efeito, alguns entraves de 
ordem prática ainda dificultam a operacionalização do 
contrato de trabalho intermitente.

A necessidade de se declarar convocações no e-Social, 

bem como de se efetuar pagamentos após cada período 

de prestação de serviços (e consequentemente, de se 

processar as respectivas folhas de pagamento), imprimem 

burocracia ao contrato intermitente.

Além disto, a ausência de regras claras quanto ao 

tratamento a ser dado aos benefícios (por exemplo: plano 

de saúde) durante períodos de inatividade resulta em 

insegurança jurídica e em maior custo às empresas, que 

se veem premidas a mantê-los, diante da ausência de 

disposição em sentido contrário.

Demais disso, ao lado de tais questões, o contrato de 

trabalho intermitente pode não se mostrar adequado, na 

prática, à dinâmica de algumas empresas, em razão, por 

exemplo, do aumento de head-count, na medida em que é 

modalidade de contrato por prazo indeterminado; ou pela 

incerteza de que o empregador terá a mão de obra quando 

necessitar, já que o empregado intermitente não é obrigado 

a aceitar a sua convocação para prestar serviços. 

Panorama geral
Ainda há diversas controvérsias a serem superadas a 

respeito do contrato de trabalho intermitente. Elas vão 

desde a constitucionalidade deste tipo de contratação a 

questões de ordem prática.

Tais questões, neste momento, podem se apresentar 

como entraves à expansão deste tipo de contratação e 

somente serão respondidas com a paulatina consolidação 

da jurisprudência, conforme o tema seja analisado pelo 

Poder Judiciário. O julgamento das ações diretas de 

inconstitucionalidade pelo STF será um importante 

primeiro passo para a sua estabilização.

Não obstante, há de ser ressaltado que uma das principais 

vantagens do contrato de trabalho intermitente, sem 

dúvidas, ainda é a flexibilidade que ele pode proporcionar 

ao empregador quanto à adequação de sua mão de obra a 

demandas variáveis. 
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