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APLICAÇÃO
•Art. 2º da MP 808/2017
O disposto na Lei nº 13.467, de 13
de julho de 2017, se aplica, na
integralidade, aos contratos de
trabalho vigentes

ESCALA 12X36
Art. 59-A Em exceção ao disposto no art. 59 e em leis específicas, é
facultado às partes, por meio de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas
seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados
ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação.
§ 1º A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto
no caput abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal
remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados
compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno,
quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5º do art. 73.
§ 2º É facultado às entidades atuantes no setor de saúde estabelecer,
por meio de acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho, horário de trabalho de doze horas seguidas por
trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou
indenizados os intervalos para repouso e alimentação. (NR)

GESTANTE E LACTANTE
Art. 394-A A empregada gestante será afastada, enquanto durar a
gestação, de quaisquer atividades, operações ou locais insalubres e
exercerá suas atividades em local salubre, excluído, nesse caso, o
pagamento de adicional de insalubridade.
§ 2º O exercício de atividades e operações insalubres em grau
médio ou mínimo, pela gestante, somente será permitido quando
ela, voluntariamente, apresentar atestado de saúde, emitido por
médico de sua confiança, do sistema privado ou público de saúde,
que autorize a sua permanência no exercício de suas atividades.
§ 3º A empregada lactante será afastada de atividades e operações
consideradas insalubres em qualquer grau quando apresentar
atestado de saúde emitido por médico de sua confiança, do sistema
privado ou público de saúde, que recomende o afastamento durante
a lactação. (NR)

AUTÔNOMO
Art. 442-B A contratação do autônomo, cumpridas por este
todas as formalidades legais, de forma contínua ou não,
afasta a qualidade de empregado prevista no art. 3º desta
Consolidação.
§ 1º É vedada a celebração de cláusula de exclusividade no
contrato previsto no caput.
§ 2º Não caracteriza a qualidade de empregado prevista no
art. 3º o fato de o autônomo prestar serviços a apenas um
tomador de serviços.
§ 3º O autônomo poderá prestar serviços de qualquer
natureza a outros tomadores de serviços que exerçam ou não
a mesma atividade econômica, sob qualquer modalidade de
contrato de trabalho, inclusive como autônomo.

AUTÔNOMO
§ 4º Fica garantida ao autônomo a possibilidade de recusa de
realizar atividade demandada pelo contratante, garantida a
aplicação de cláusula de penalidade prevista em contrato.
§ 5º Motoristas, representantes comerciais, corretores de
imóveis, parceiros, e trabalhadores de outras categorias
profissionais reguladas por leis específicas relacionadas a
atividades compatíveis com o contrato autônomo, desde que
cumpridos os requisitos do caput, não possuirão a qualidade de
empregado prevista o art. 3º.
§ 6º Presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo
empregatício.
§ 7º O disposto no caput se aplica ao autônomo, ainda que
exerça atividade relacionada ao negócio da empresa
contratante. (NR)

SALÁRIO E GORJETA
Art. 457 ...........................................................
§ 1º Integram o salário a importância fixa estipulada,
as gratificações legais e de função e as comissões
pagas pelo empregador.
§ 2º As importâncias, ainda que habituais, pagas a
título de ajuda de custo, limitadas a cinquenta por
cento da remuneração mensal, o auxílioalimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro,
as diárias para viagem e os prêmios não integram a
remuneração do empregado, não se incorporam ao
contrato de trabalho e não constituem base de
incidência de encargo trabalhista e previdenciário.

SALÁRIO E GORJETA
§ 22 Consideram-se prêmios as liberalidades
concedidas pelo empregador, até duas vezes ao ano,
em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, a
empregado, grupo de empregados ou terceiros
vinculados à sua atividade econômica em razão de
desempenho superior ao ordinariamente esperado
no exercício de suas atividades.
§ 23 Incidem o imposto sobre a renda e quaisquer
outros encargos tributários sobre as parcelas
referidas neste artigo, exceto aquelas expressamente
isentas em lei específica. (NR)

COMISSÃO EMPREGADOS
Art. 510-E A comissão de representantes dos
empregados não substituirá a função do
sindicato de defender os direitos e os
interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou
administrativas, hipótese em que será
obrigatória a participação dos sindicatos em
negociações coletivas de trabalho, nos termos
do incisos III e VI do caput do art. 8º da
Constituição.

INSS E FGTS
Art. 911-A O empregador efetuará o recolhimento das contribuições
previdenciárias próprias e do trabalhador e o depósito do FGTS com base nos
valores pagos no período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do
cumprimento dessas obrigações.
§ 1º Os segurados enquadrados como empregados que, no somatório de
remunerações auferidas de um ou mais empregadores no período de um mês,
independentemente do tipo de contrato de trabalho, receberem remuneração
inferior ao salário mínimo mensal, poderão recolher ao Regime Geral de
Previdência Social a diferença entre a remuneração recebida e o valor do
salário mínimo mensal, em que incidirá a mesma alíquota aplicada à
contribuição do trabalhador retida pelo empregador.
§ 2º Na hipótese de não ser feito o recolhimento complementar previsto no §
1º, o mês em que a remuneração total recebida pelo segurado de um ou mais
empregadores for menor que o salário mínimo mensal não será considerado
para fins de aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime
Geral de Previdência Social nem para cumprimento dos períodos de carência
para concessão dos benefícios previdenciários. (NR)

