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CLT

Jornada de
Trabalho

Art. 71 - Em qualquer trabalho
contínuo, cuja duração exceda
de 6 (seis) horas, é obrigatória
a concessão de um intervalo
para repouso ou alimentação, o
qual será, no mínimo, de 1
(uma) hora e, salvo acordo
escrito ou contrato coletivo em
contrário, não poderá exceder
de 2 (duas) horas.
§ 4º - Quando o intervalo para
repouso e alimentação, previsto
neste artigo, não for concedido
pelo empregador, este ficará
obrigado a remunerar o período
correspondente
com
um
acréscimo de no mínimo 50%
(cinqüenta por cento) sobre o
valor da remuneração da hora
normal de trabalho.

REFORMA TRABALHISTA
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo,
cuja duração exceda de 6 (seis) horas,
é obrigatória a concessão de um
intervalo para repouso ou alimentação,
o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora
e, salvo acordo escrito ou contrato
coletivo em contrário, não poderá
exceder de 2 (duas) horas.
§ 4o A não concessão ou a concessão
parcial do intervalo intrajornada mínimo,
para repouso e alimentação, a
empregados urbanos e rurais, implica
o
pagamento,
de
natureza
indenizatória, apenas do período
suprimido, com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor da
remuneração da hora normal de
trabalho.

CLT

Sem
correspondência

REFORMA TRABALHISTA
Art. 59-A. Em exceção ao disposto no
art. 59 desta Consolidação, é facultado
às partes, mediante acordo individual
escrito, 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.
Parágrafo único.
A remuneração
mensal pactuada pelo horário previsto
no caput deste artigo 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 desta Consolidação.”

MP 808
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.

CLT

Jornada de
Trabalho

Sem
correspondência

REFORMA TRABALHISTA

Art. 611-A. A convenção coletiva e o
acordo coletivo de trabalho, observados
os
incisos III e VI do caput do art. 8º
da Constituição, têm prevalência sobre
a lei quando, entre outros, dispuserem
sobre:
I - pacto quanto à jornada de trabalho,
observados os limites constitucionais;
III - intervalo intrajornada, respeitado
o limite mínimo de trinta minutos para
jornadas superiores a seis horas;

CLT

Jornada de
Trabalho

Sem
correspondência

REFORMA TRABALHISTA

Art. 611-B. Constituem objeto
ilícito de convenção coletiva ou de
acordo coletivo de trabalho,
exclusivamente, a supressão ou a
redução dos seguintes direitos:
Parágrafo único. Regras sobre
duração do trabalho e intervalos
não são consideradas como
normas de saúde, higiene e
segurança do trabalho para os
fins do disposto neste artigo.

Súmula 437, I e III, TST

Jornada de
Trabalho
Súmula
prejudicada

I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a nãoconcessão ou a concessão parcial do
intervalo
intrajornada
mínimo,
para
repouso e alimentação, a empregados
urbanos e rurais, implica o pagamento total
do período correspondente, e não apenas
daquele suprimido, com acréscimo de, no
mínimo, 50% sobre o valor da
remuneração da hora normal de trabalho
(art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo
da efetiva jornada de labor para efeito de
remuneração.
III - Possui natureza salarial a parcela
prevista no art. 71, § 4º, da CLT, com
redação introduzida pela Lei nº 8.923, de
27 de julho de 1994, quando não
concedido ou reduzido pelo empregador o
intervalo mínimo intrajornada para repouso
e alimentação, repercutindo, assim, no
cálculo de outras parcelas salariais.

REFORMA TRABALHISTA

Art. 71
§ 4o A não concessão ou a
concessão parcial do intervalo
intrajornada
mínimo,
para
repouso e alimentação, a
empregados urbanos e rurais,
implica o pagamento, de
natureza indenizatória, apenas
do período suprimido, com
acréscimo de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor da
remuneração da hora normal de
trabalho.

Súmula 437, II, TST

Jornada de
Trabalho
Súmula
prejudicada

II - É inválida cláusula de
acordo ou convenção coletiva
de trabalho contemplando a
supressão ou redução do
intervalo intrajornada porque
este constitui medida de
higiene, saúde e segurança
do trabalho, garantido por
norma de ordem pública (art.
71 da CLT e art. 7º, XXII, da
CF/1988),
infenso
à
negociação coletiva.

REFORMA TRABALHISTA

A Súmula 437, II,
TST fica
prejudicada com o
novo art. 611-A, III,
CLT e o novo art.
611-B, parágrafo
único, CLT.

Férias

CLT

REFORMA TRABALHISTA

Art. 134 - As férias serão
concedidas
por
ato
do
empregador, em um só
período, nos 12 (doze) meses
subseqüentes à data em que
o empregado tiver adquirido o
direito.

Art. 134 - As férias serão
concedidas
por
ato
do
empregador, em um só período,
nos
12
(doze)
meses
subseqüentes à data em que o
empregado tiver adquirido o
direito.

§ 1º - Somente em casos
excepcionais serão as férias
concedidas em 2 (dois)
períodos, um dos quais não
poderá ser inferior a 10 (dez)
dias corridos.

§
1o
Desde
que
haja
concordância do empregado, as
férias poderão ser usufruídas
em até três períodos, sendo
que um deles não poderá ser
inferior
a
quatorze
dias
corridos e os demais não
poderão ser inferiores a cinco
dias corridos, cada um.

Trabalho
Insalubre

CLT

REFORMA TRABALHISTA

Art. 60 - Nas atividades insalubres,
assim consideradas as constantes
dos quadros mencionados no
capítulo
"
Da Segurança e da Medicina do Tra
balho
", ou que neles venham a ser
incluídas por ato do Ministro do
Trabalho, Industria e Comercio,
quaisquer prorrogações só poderão
ser acordadas mediante licença
prévia
das
autoridades
competentes em matéria de higiene
do trabalho, as quais, para esse
efeito, procederão aos necessários
exames locais e à verificação dos
métodos e processos de trabalho,
quer
diretamente,
quer
por
intermédio
de
autoridades
sanitárias federais, estaduais e
municipais, com quem entrarão em
entendimento para tal fim.

Art. 60 - Nas atividades insalubres, assim
consideradas as constantes dos quadros
mencionados
no
capítulo
"
Da Segurança e da Medicina do Trabalho",
ou que neles venham a ser incluídas por ato
do Ministro do Trabalho, Industria e
Comercio, quaisquer prorrogações só
poderão ser acordadas mediante licença
prévia das autoridades competentes em
matéria de higiene do trabalho, as quais,
para
esse
efeito,
procederão
aos
necessários exames locais e à verificação
dos métodos e processos de trabalho, quer
diretamente, quer por intermédio de
autoridades sanitárias federais, estaduais e
municipais, com quem entrarão em
entendimento para tal fim.

Parágrafo único. Excetuam-se da
exigência de licença prévia as
jornadas de doze horas de trabalho
por trinta e seis horas ininterruptas
de descanso.

CLT

Sem
correspondência

REFORMA
TRABALHISTA
Art.
611-A.
A
convenção coletiva e o
acordo coletivo
de
trabalho têm prevalência
sobre a lei quando, entre
outros,
dispuserem
sobre:
XII - enquadramento do
grau de Insalubridade;

MP 808
Art. 611-A. A convenção coletiva e o
acordo
coletivo
de
trabalho,
observados os incisos III e VI do caput
do art. 8º da Constituição,
têm
prevalência sobre a lei quando, entre
outros, dispuserem sobre:
XII - enquadramento do grau de
insalubridade e prorrogação de
jornada
em
locais
insalubres,
incluída a possibilidade de contratação
de perícia, afastada a licença prévia
das autoridades competentes do
Ministério do Trabalho, desde que
respeitadas, na integralidade, as
normas de saúde, higiene e segurança
do trabalho previstas em lei ou em
normas regulamentadoras do Ministério
do Trabalho;

CLT

Sem
correspondência

REFORMA TRABALHISTA
Art. 394-A. Sem prejuízo de sua
remuneração, nesta incluído o valor do
adicional
de
Insalubridade,
a
empregada deverá ser afastada de:
I - atividades consideradas insalubres
em grau máximo, enquanto durar a
gestação;
II - atividades consideradas insalubres
em grau médio ou mínimo, quando
apresentar atestado de saúde, emitido
por médico de confiança da mulher, que
recomende o afastamento durante a
gestação;
III - atividades consideradas insalubres
em qualquer grau, quando apresentar
atestado de saúde, emitido por médico
de confiança da mulher, que recomende
o afastamento durante a lactação.

MP 808
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.
I
(Revogado Medida Provisóri
a nº 808, de 2017)
II
(Revogado Medida Provisóri
a nº 808, de 2017)
III
-

CLT

Sem
correspondência

REFORMA TRABALHISTA

MP 808

§
1o
(VETADO)
(Redação dada pela Lei nº 13.46
7, de 2017)

§
1o
(VETADO)
(Redação dada pela Lei nº 13.467
, de 2017)

§ 2º Cabe à empresa pagar o
adicional de Insalubridade à
gestante
ou
à
lactante,
efetivando-se a compensação,
observado o disposto no art. 248
da Constituição Federal, por
ocasião do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a
folha de salários e demais
rendimentos
pagos
ou
creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste
serviço.

§ 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.

CLT

Sem
correspondência

REFORMA TRABALHISTA

§ 3º Quando não for possível
que a gestante ou a lactante
afastada
nos
termos
do caput deste artigo exerça
suas atividades em local
salubre na empresa, a hipótese
será
considerada
como
gravidez de risco e ensejará a
percepção
de
saláriomaternidade, nos termos da Lei
no 8.213, de 24 de julho de
1991, durante todo o período de
afastamento.” (NR)

MP 808
§ 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.

CLT

REFORMA TRABALHISTA

MP 808

TÍTULO II-A
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
DO DANO EXTRAPATRIMONIAL

Sem
correspondência

Art. 223-A. Aplicam-se à reparação de danos de
natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de
trabalho apenas os dispositivos deste Título.
Art.
223-B.
Causa
dano
de
natureza
extrapatrimonial 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.

Sem
alterações

CLT

Sem
correspondência

REFORMA
TRABALHISTA

Art. 223-C. A honra, a
imagem, a intimidade, a
liberdade de ação, a
autoestima,
a
sexualidade, a saúde, o
lazer e a integridade física
são os bens juridicamente
tutelados
inerentes
à
pessoa física.

MP 808

Art. 223-C. A etnia, a
idade, a nacionalidade, a
honra, a imagem, a
intimidade, a liberdade
de ação, a autoestima, o
gênero, a orientação
sexual, a saúde, o lazer
e a integridade física são
os bens juridicamente
tutelados inerentes à
pessoa natural.

CLT

Sem
correspondência

REFORMA TRABALHISTA
Art. 223-D. A imagem, a marca, o nome, o segredo
empresarial e o sigilo da correspondência são bens
juridicamente
tutelados
inerentes
à
pessoa
jurídica.
Art. 223-E. São responsáveis pelo dano extrapatrimonial
todos os que tenham colaborado para a ofensa ao bem
jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão.
Art. 223-F. A reparação por danos extrapatrimoniais pode
ser pedida cumulativamente com a indenização por danos
materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.
§ 1o Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a
decisão, discriminará os valores das indenizações a título
de danos patrimoniais e das reparações por danos de
natureza extrapatrimonial.
§ 2o A composição das perdas e danos, assim
compreendidos os lucros cessantes e os danos
emergentes, não interfere na avaliação dos danos
extrapatrimoniais.

MP 808

Sem
alterações

CLT

Sem
correspondência

REFORMA TRABALHISTA
Art. 223-G. Ao apreciar o pedido, o juízo
considerará:
I - a natureza do bem jurídico tutelado;
II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação;
III - a possibilidade de superação física ou
psicológica;
IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da
omissão;
V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;
VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo
moral;
VII - o grau de dolo ou culpa;
VIII - a ocorrência de retratação espontânea;
IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa;
X - o perdão, tácito ou expresso;
XI - a situação social e econômica das partes
envolvidas;
XII - o grau de publicidade da ofensa.

MP 808

Sem
alterações

CLT

Sem
correspondência

REFORMA
TRABALHISTA
§ 1º Se julgar procedente o
pedido,
o
juízo
fixará
a
indenização a ser paga, a cada
um dos ofendidos, em um dos
seguintes parâmetros, vedada a
acumulação:
I - ofensa de natureza leve, até
três vezes o último salário
contratual do ofendido;
II - ofensa de natureza média, até
cinco vezes o último salário
contratual do ofendido;
III - ofensa de natureza grave, até
vinte vezes o último salário
contratual do ofendido;
IV - ofensa de natureza
gravíssima, até cinquenta vezes
o último salário contratual do
ofendido.

MP 808
§ 1º Ao julgar procedente o pedido, o
juízo fixará a reparação a ser paga, a
cada um dos ofendidos, em um dos
seguintes
parâmetros,
vedada
a
acumulação:
I - para ofensa de natureza leve - até três
vezes o valor do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de
Previdência Social;
II - para ofensa de natureza média - até
cinco vezes o valor do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de
Previdência Social;
III - para ofensa de natureza grave - até
vinte vezes o valor do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral de
Previdência Social; ou
IV - para ofensa de natureza gravíssima até cinquenta vezes o valor do limite
máximo dos benefícios do Regime Geral
de Previdência Social.

CLT

Sem
correspondência

REFORMA
TRABALHISTA
§ 2o Se o ofendido for
pessoa
jurídica,
a
indenização será fixada com
observância dos mesmos
parâmetros estabelecidos no
§ 1o deste artigo, mas em
relação ao salário contratual
do ofensor.

§ 3º, 4º e 5º
correspondência

sem

MP 808

§ 2º sem alterações

§ 3º Na reincidência de quaisquer das
partes, o juízo poderá elevar ao dobro o
valor da indenização.
§ 4º Para fins do disposto no § 3º, a
reincidência ocorrerá se ofensa idêntica
ocorrer no prazo de até dois anos, contado
do trânsito em julgado da decisão
condenatória.
§ 5º Os parâmetros estabelecidos no § 1º
não
se
aplicam
aos
danos
extrapatrimoniais
decorrentes
de
morte.
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