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Panorama

 O principal marco legal trabalhista brasileiro data de 1943

 Brasil era um país majoritariamente rural que iniciava um 

processo de industrialização

 A Consolidação das Leis do Trabalho foi pensada para 

reger o operário industrial

 A Constituição Federal de 1988 concedeu especial status a 

determinados direitos trabalhistas que constam do seu 

texto



Panorama

 Ao longo do tempo, devido a defasagem natural da lei, a 

jurisprudência ocupou espaços e criou uma série de regras 

que não estão no texto legal

 Uma das principais características adotadas pela 

jurisprudência é a taxatividade da norma, isto é, aplicar 

sempre a lei mesmo que em detrimento da vontade do 

trabalhador

 Esse posicionamento fica claro quando há posicionamentos 

que afirmam, textualmente, que ”o empregado merece 

proteção, inclusive, contra sua própria necessidade ou 

ganância”.



Panorama

 Hoje, no Brasil, os custos da mão-de-obra são altos não 

apenas pelos tributos que incidem sobre o trabalho, mas 

também, pela imobilização das regras, pela burocracia e 

pela impossibilidade de adaptar a realidade das empresas 

as normas vigentes

 Esse cenário irá mudar



Pilares das Mudanças

 Segurança jurídica 

 Formalização de empregos

 Manutenção de direitos

 Desburocratização

 Liberdade



Flexibilização com Segurança

 A nova lei trabalhista brasileira trará a possibilidade de 

flexibilizar as normas ao tempo em que garante segurança 

aos trabalhadores e aos empregadores

 Não há qualquer redução de direitos dos trabalhadores

 Haverá segurança jurídica para que os empreendedores 

não sejam surpreendidos com um instituto a brasileira, o 

”passivo oculto”.



Flexibilidade no cumprimento da jornada

 A lei traz uma enorme flexibilidade para que empregados 

e empresas possam escolher, conjuntamente, qual a 

melhor forma para o cumprimento da jornada de trabalho

 Banco de horas de seis meses por acordo individual

 12 horas de trabalho seguida de 36 horas de descanso

 Compensação tácita ou expressa dentro do mesmo mês



Novas Modalidades de Contratação

 Regulamentação do teletrabalho: a prestação de 

serviços preponderantemente fora das dependências do 

empregador, com a utilização de tecnologias de informação 

e de comunicação que, por sua natureza, não se 

constituam como trabalho externo.

 Realidade no mundo inteiro que ainda não era 

regulamentado pela lei brasileira, o que causava enorme 

insegurança jurídica e, em muitos casos, prejuízos para 

empregados e empregadores



Novas Modalidades de Contratação

 Trabalho Intermitente: aquele em que o empregado 

trabalha em escala móvel, podendo trabalhar algumas 

horas por dia ou alguns dias na semana, recebendo 

remuneração proporcional ao tempo trabalhador

 Adequa oferta e demanda, beneficiando os mais jovens, 

as mulheres e os idosos

 Existe há muito em vários países da União Europeia, além 

dos Estados Unidos, Canadá e diversos outros



Parâmetros para a fixação dos danos 

extrapatrimoniais

 A lei brasileira, até então, não estabelecia qualquer 

parâmetro para a fixação de indenizações

 A nova lei trará diferentes faixas de enquadramento 

dessas indenizações de forma a conferir previsibilidade e 

segurança



Freios ao ativismo judicial

 Ao longo do tempo a jurisprudência trabalhista extrapolou 

sua competência criando obrigações e restringindo 

direitos não previstos em lei

 A modernização coíbe essa prática ao prever, 

textualmente, que o juiz não pode criar obrigações ou 

restringir direitos 

 Determina que o direito comum é fonte subsidiária do 

direito do trabalho

 Disciplina procedimento mais rígido para a edição de 

súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme

 O juiz somente poderá anular instrumento de negociação 

coletiva em caso de desconformidade dos elementos 

essenciais do negócio jurídico



Racionalização do Processo do Trabalho

 Criação de institutos que coíbem e reprimem a litigância 

de má-fé 

 A Justiça do Trabalho, em muitos casos, é utilizada como 

verdadeira loteria. Pede-se tudo com esperança de ganhar 

alguma coisa

 A petição inicial deverá ser líquida, o trabalhador deverá 

especificar o que pede e qual o valor daquilo que pede

 Pagamento de sucumbência recíproca

 Pagamento de honorários periciais por aquele que perder 

a perícia

 Pagamento de custas em caso de ausência injustificada na 

audiência



Trabalho da Mulher

 Proteção ao trabalho da mulher

 Regulamentação para evitar a discriminação da mulher no 

mercado de trabalho



Incentivo à resolução pacífica de 

controvérsias

 Regulamentação da arbitragem no processo do trabalho

 Possibilidade de homologação de acordo extrajudicial

 Regulamentação da Comissão de Representantes dos 

Empregados na Empresa, de forma a favorecer a resolução 

de conflitos no ambiente de trabalho



Hiperssuficiente 

 Criação do instituto do hiperssuficiente, aquele que 

percebe salário duas vezes maior que o teto do Regime 

Geral de Previdência Social e possui nível superior

 Esse trabalhador poderá negociar livremente o seu 

contrato de trabalho



Prevalência da Negociação Coletiva 

 A nova lei determina, em consonância como a Constituição 

e com entendimento da Suprema Corte, que os acordos 

coletivos e as convenções coletivas de trabalho 

prevalecerão sobre a lei sempre que não desrespeitarem 

os patamares civilizatórios mínimos

 A lei estabelece, taxativamente, o que não pode ser 

negociado e, exemplificativamente, o que pode ser 

negociado

 As negociações devem sempre ser feitas com os 

sindicatos, garantindo a autonomia da vontade coletiva



Eficiência do Mercado de Trabalho

 A reforma pode elevar a posição do Brasil, no quesito eficiência do mercado 

de trabalho, da atual 117ª posição para a 86ª posição em um ranking de 138 

países.


