
y:\zacjur_relações de trabalho\temas\reforma trabalhista\medida provisória 808\parecer_mp 

808_16nov2017.docx 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARECER JURÍDICO ACERCA MEDIDA PROVISÓRIA N. 808, 

DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. INTRODUÇÃO: 

Trata-se de parecer jurídico 

preliminar acerca Medida 

Provisória n. 808, de 14 de 

novembro de 2017, altera a 

Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, a fim de atender 

aos nossos clientes de forma 

célere. 

 

Aos 23 de dezembro de 2016 foi apresentado na Câmara dos 

Deputados o Projeto de Lei n. 6.787, de autoria do Poder Executivo, que altera 

a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e a Lei n. 6.019/74. 

 

O PL n. 6.787/2016 tratava dos seguintes assuntos: 

 
1. Aumento da multa pelo não registro de trabalhadores; 

2. Alteração nas regras do trabalho em regime de tempo parcial; 

3. Representação de trabalhadores no local de trabalho; 

4. Prevalência do negociado sobre legislado; 

5. Alterações no contrato de trabalho temporário. 

 
Aos 12 de abril de 2017 foi apresentado parecer pelo relator, 

Deputado Rogério Marinho, pela aprovação do Projeto de Lei n. 

6.787/2016 com proposta de Substitutivo. Tal substitutivo ampliou 

substancialmente o conteúdo e a complexidade dos temas, 

alterando/revogando, entre outras matérias, aproximadamente 106 

artigos da CLT. 
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Subemenda Substitutiva Global. 

 
O Projeto aprovado seguiu para apreciação do Senado 

Federal sob o PLC n. 38/2017. 

No Senado Federal o PLC n. 38/2017 foi aprovado por 50 

votos (sim) a 26 votos (não) e 1 abstenção, sem modificações ao texto- 

Substitutivo enviado pela Câmara dos Deputados. 

No Senado Federal, quando da tramitação nas Comissões, 

foi apresentado pelos Senadores Marta Suplicy, Tasso Jereissati, Edson 

Lobão, Ricardo Ferraço e Romero Jucá acordo sobre alguns temas do 

projeto da Reforma Trabalhista, com vistas à aprovação sem alteração 

do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados1: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Texto disponibilizado na CAS – Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal 

 
 
 

No dia 26 de abril de 2017 o Plenário da Câmara dos 

Deputados, por 296 a 177, aprovou o texto-base, na forma da 
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Além disso, o Presidente Michel Temer, autor do Projeto de 

Lei, encaminhou ao Senado Federal uma Carta firmando compromisso 

de que os pontos que precisavam de ajustes tratados no acordo firmado 

pelos Senadores, conforme citado acima, seriam assumidos pelo 

governo: 
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Aos  13  de  julho  de  2017  o  Presidente  Michel  Temer 

sancionou a Lei n. 13.467/2017 sem veto e sem a edição de Medida 

Provisória sobre os pontos tratados no acordo dos Senadores. O texto foi 
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publicado no Diário Oficial da União do dia 14 de julho de 2017 e passou 

a vigorar no dia 11 de novembro de 2017, conforme art. 6º da referida 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lei, o qual dispõe que esta entraria em vigor depois de decorridos 120 

dias de sua publicação: 

 
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor após decorridos cento  

e vinte dias de sua publicação oficial. 

 

 
CLT 

(DECRETO-LEI 
Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 

Não há previsão 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 

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 

O QUE ALTERA 
As  alterações 
introduzidas pela Lei 
13.467/17 permitia que 
o regime de 
compensação de jornada 
na modalidade “Jornada 
12x36” fosse pactuado 
por acordo individual, 
retirando a necessidade 
de instrumento coletivo. 

 
A Medida Provisória n. 
808 restabeleceu a 
obrigatoriedade de se 
pactuar o regime de 
compensação de jornada 
na modalidade “12x36”, 
previamente, por meio 
de     acordo    individual, 
estabelecendo   somente 

Três dias após a entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, em 

14/11/2017 foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União a 

Medida Provisória n. 808, alterando a CLT. 

II. ANÁLISE DOS ARTIGOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 808/2017: 

II.I. Jornada 12x36 
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 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. 

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. 

a possibilidade de tal 
pactuação por meio de 
instrumentos coletivos. 

 

Entretanto, a Medida 
Provisória prevê uma 
exceção a essa regra, 
dispondo expressamente 
que as entidades do 
setor da saúde possuem 
a opção de pactuar a 
jornada “12x36” por 
meio de acordo 
individual. Ressalte-se 
que o setor da saúde é, 
sem dúvida, o mais 
afetado pela prática da 
jornada 12x36. 

Além disso, o referido 
dispositivo padece de má 
técnica legislativa, pois 
dispõe que as entidades 
firmarão acordos 
individuais. 

Assim, o art. 59-A, §2º, 
ainda padece de 
inconstitucionalidade. 

Isso  porque  a 
Constituição Federal 
dispõe que é facultada a 
compensação de jornada 
mediante acordo ou 
convenção coletiva (art. 
7º, XIII), não 
apresentando qualquer 
possibilidade de exceção 
a essa regra. 



y:\zacjur_relações de trabalho\temas\reforma trabalhista\medida provisória 808\parecer_mp 

808_16nov2017.docx 
 

 

 

 

 
II.II. Dano Extrapatrimonial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLT   

(DECRETO-LEI 
Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 

Não há previsão 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. 

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

O QUE ALTERA 
A          Lei         13.467/17 
determina quais bens 
que seriam 
juridicamente tutelados 
e inerentes à pessoa 
física. 

 
 

A Medida Provisória 808 
dá nova redação ao art. 
223-C, a fim de incluir a 
etnia, a idade e 
nacionalidade como 
bens juridicamente 
tutelados e também 
trocou a palavra 
“sexualidade” por 
gênero e orientação 
sexual. 

Por fim, alterou a 
expressão “pessoa física” 
para “pessoa natural”, o 
que não traz muito 
impacto nas relações de 
trabalho. 

Não há previsão Art. 223-G. Ao 
apreciar o pedido, 
o juízo considerará: 

 

§ 1.º 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: 

Art. 223-G. [...] 
 

§ 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 

O QUE ALTERA 
A Lei n. 13.467/2017 
quantificou o dano moral 
ao fixar valores 
referentes à indenização 
a ser pagar. Esses valores 
tinham como base de 
cálculo o último salário 
contratual do ofendido. 

 

A MP 808/2017 alterou a 
base de cálculo passando 
a ser o valor do limite 
máximo dos benefícios 
do Regime Geral da 
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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. 

 

§ 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. 

 

§ 3.º Na 
reincidência entre 
partes idênticas, o 
juízo  poderá elevar 
ao dobro o valor da 

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. 
[...] 

 

§ 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. 

Previdência Social, além 
de alterar a palavra 
“indenização” por 
“reparação”. 

 

Entretanto, permanece a 
tarifação do dano, o que 
vai de encontro à 
Constituição Federal. 

 

Inclusive, a respeito do 
assunto    já     havia 
a Súmula 281, do STJ, 
expressamente 
assinalando    que    "a 
indenização   por  dano 
moral não está sujeita à 
tarifação prevista na Lei 
de Imprensa" e houve 
pronunciamento 
expresso do STF, através 
da ADPF  130/09,   no 
sentido desta lei não ter 
sido   recepcionada 
pela Constituição Federal 
de 1988,   e   não  por 
critérios     puramente 
formais, mas   inclusive 
materiais, entre eles, a 
questão   relativa     à 
tarifação   por   danos 
morais. 

 

A MP 808/2017 alterou 
também o §3º que trata 
da reincidência. Pela Lei 
n. 13.467/2017 se exigia 
que as partes fossem 
idênticas. Já de acordo 
com a MP, poderá 
ocorrer a reincidência de 
quaisquer das partes. 

 

Ademais, incluiu-se o 
§4º, dispondo que a 
reincidência   tratada  no 
§3º somente se efetivará 

 

http://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI266105%2C21048-A%2Binconstitucionalidade%2Bda%2Btarifacao%2Bda%2Bindenizacao%2Bpor%2Bdano
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI266105%2C21048-A%2Binconstitucionalidade%2Bda%2Btarifacao%2Bda%2Bindenizacao%2Bpor%2Bdano
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI266105%2C21048-A%2Binconstitucionalidade%2Bda%2Btarifacao%2Bda%2Bindenizacao%2Bpor%2Bdano
http://www.migalhas.com.br/dePeso/16%2CMI266105%2C21048-A%2Binconstitucionalidade%2Bda%2Btarifacao%2Bda%2Bindenizacao%2Bpor%2Bdano
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 indenização.  se a ofensa ocorrer no 
prazo de até dois anos, 
contado do trânsito em 
julgado da decisão que 
condenou o ofensor. 

 

Por fim, incluiu-se o §5º 
para dispor que os 
parâmetros tratados 
nesse artigo não se 
aplicam aos casos de 
morte. 

 

Importante ressaltar que 
a MP foi omissa quanto à 
aplicação do art. 223-G 
aos danos 
extrapatrimoniais 
decorrentes de acidentes 
do trabalho, não 
trazendo qualquer 
diferenciação. 

 

 
CLT 

(DECRETO-LEI 
Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 

Art. 394-A. A 
empregada 
gestante ou 
lactante será 
afastada, 
enquanto durar 
a gestação e a 
lactação,   de 
quaisquer 
atividades, 
operações   ou 
locais 
insalubres, 
devendo 
exercer suas 
atividades  em 
local salubre. 

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 

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 

O QUE ALTERA 
 

A Lei 13.467/17 permitia 
que a empregada 
gestante ou lactante 
trabalhasse em 
ambientes insalubres. 
Colocava em risco a 
saúde da gestante e do 
feto ao estabelecer a 
possibilidade desta de 
exercer atividade laboral 
em local insalubre, caso 
não possua atestado 
médico que estipule o 
contrário. 

 
A Medida Provisória 

II.III. Afastamento de gestantes e lactantes 
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Parágrafo 
único. 
(VETADO). 

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. 

 

§ 1.º (Vetado) 
 

§ 2.º 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 

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. 

808/17 retira a 
possibilidade  da 
empregada gestante de 
trabalhar em locais 
insalubres, 
determinando que esta 
deverá ficar afastada de 
tais locais. 

 

A MP 808/2017 excetua 
essa regra dispondo que 
somente será  possível 
que a gestante labore 
em local insalubre caso a 
insalubridade seja em 
grau médio ou mínimo e 
voluntariamente 
apresente atestado de 
saúde emitido por seu 
médico de confiança que 
ateste a  possibilidade 
desta    continuar 
exercendo a sua 
atividade. 

 

Ainda, caso a gestante 
apresente atestado que 
determine a 
impossibilidade desta de 
laborar em atividades 
consideradas insalubres, 
ficará afastada das 
atividades que exercia. 

 

Porém, a MP dispõe que 
uma vez afastada da 
atividade insalubre em 
razão de gravidez e 
lactação será excluído o 
pagamento de adicional 
de insalubridade, 
prejudicando, assim, a 
trabalhadora que será 
afastada não por opção, 
mas por necessidade. 

 
Assim, em interpretação 

 



y:\zacjur_relações de trabalho\temas\reforma trabalhista\medida provisória 808\parecer_mp 

808_16nov2017.docx 

 

 

 rendimentos pagos 
ou creditados, a 
qualquer título, à 
pessoa física que 
lhe preste serviço. 

 

§ 3.º 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 
salário- 
maternidade, nos 
termos da Lei no 
8.213,    de    24  de 
julho de 1991, 
durante todo o 
período de 
afastamento. 

 conjunta da diminuição 
da sua remuneração 
caso ela seja afastada 
das atividades insalubres 
com a possibilidade de a 
gestante ou lactante 
exercer  atividades 
insalubres nos graus 
mínimo e médio caso 
tenha atestado médico, 
fará que com a proibição 
não tenha efeito 
concreto. Já que a 
tendência é que a opção 
seja buscada pela 
trabalhadora, a fim de 
não ver  sua 
remuneração diminuída. 

 

Porém, verifica-se que o 
bem a ser tutelado nesse 
aspecto é a saúde da 
trabalhadora e do feto, 
assim, a vedação deveria 
ser em exercer quaisquer 
atividades insalubres, 
independentemente do 
grau. 

 

Ressalte-se, ainda, que  o 
§3º nos termos da Lei n. 
13.467/2017 estabelecia 
que a empregada 
gestante ou lactante que 
fosse afastada da 
atividade insalubre que 
exercia e não sendo 
possível o exercício da 
sua atividade em local 
salubre na empresa, 
receberia o salário- 
maternidade, em razão 
de se considerar gravidez 
de risco. Porém, a 
Medida Provisória 
alterou        o       referido 
parágrafo       não     mais 
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   prevendo 
expressamente a 
possibilidade  de 
percepção do salário 
maternidade nesses 
casos. 

 

Lembrado que a Lei n. 
8.213/91, em seu art. 71, 
dispõe que O salário- 
maternidade é devido à 
segurada da Previdência 
Social, durante 120 
(cento e vinte) dias, com 
início no período entre 
28 (vinte e oito) dias 
antes do parto e a data 
de ocorrência deste. 

 

Registra-se que tal 
assunto constava da 
relação dos pontos 
acordados pelos 
Senadores. 

 

 
CLT   

(DECRETO-LEI 
Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 

Não há previsão Art. 442-B. A 
contratação do 
autônomo, 
cumpridas por este 
todas  as 
formalidades 
legais, com ou sem 
exclusividade, de 
forma contínua ou 
não, afasta  a 
qualidade de 
empregado 
prevista  no  art. 3.º 
desta 

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 

O QUE ALTERA 
 

A Lei 13.467/17 previa a 
contratação de 
trabalhador na condição 
de autônomo afastando 
a caracterização da 
figura de empregado, 
mesmo para os casos em 
que este exercer função 
com exclusividade e de 
forma contínua ao 
empregador. 

II.IV.Autônomo com exclusividade 
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 Consolidação. 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. 

 

§ 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. 

A Lei 13.467/17 
reconhecia o que hoje é 
legalmente vedado, uma 
vez que garante a 
possibilidade de relação 
de exclusividade e 
continuidade entre o 
autônomo  e  a 
contratante, sem que 
isso configure 
relação/vinculo   de 
emprego. 

 

A Medida Provisória 
808/17, retira a previsão 
da figura do "autônomo 
exclusivo", 
determinando   que 
presente a relação de 
subordinação jurídica, o 
autônomo  será 
considerado empregado. 

 
Porém, a vedação de 
celebração de cláusula de 
exclusividade não afasta a 
possibilidade de o 
empregador determinar 
que o trabalhador 
autônomo preste serviços 
somente a ele, como por 
exemplo, estabelecendo a 
execução de serviço com 
jornada excedida, 
inviabilizando assim a 
prestação de serviços a 
outros tomadores. Ainda 
mais se fizermos essa 
interpretação juntamente 
com o §2º, o qual 
estabelece que não se 
configura  vínculo 
empregatício o fato de o 
autônomo prestar serviços 
a apenas um tomador de 
serviços, bem como com o 
§4º que garantir a 
aplicação de cláusula de 
penalidade     em   contrato 
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  § 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. 

quando o autônomo 
recusar a realização de 
alguma atividade. 

 

 
A referida Medida ainda 
traz previsão expressa de 
que os  motoristas, 
representantes 
comerciais, corretores de 
imóveis  e  outras 
categorias reguladas por 
lei específica, não terão a 
qualidade    de 
empregado, desde que 
cumpridos os requisitos 
do caput deste artigo. 

 

Entretanto, a MP não 
dispõe com precisão 
quais seriam esses 
requisitos legais a serem 
observados. 

 

 
Além disso, o §6º dispõe 
que presente a 
subordinação jurídica 
será reconhecido o 
vínculo empregatício. 

 

Tal disposição constava na 
relação dos pontos 
acordados pelos 
Senadores. 

 

II.V. Trabalho intermitente 
 

 

CLT 
(DECRETO-LEI 
Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 

Não há previsão Art. 452-A. O 
contrato de 
trabalho 

Art. 452-A. O contrato de 
trabalho intermitente 
será celebrado por 

O QUE ALTERA 
A Lei 13.467/17 
regulamentou o trabalho 
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 intermitente deve 
ser celebrado por 
escrito  e deve 
conter 
especificamente o 
valor da hora de 
trabalho, que não 
pode ser inferior 
ao valor horário do 
salário mínimo ou 
àquele devido aos 
demais 
empregados  do 
estabelecimento 
que exerçam  a 
mesma função em 
contrato 
intermitente  ou 
não. 

 
§  1.º     O 
empregador 
convocará,   por 
qualquer meio de 
comunicação 
eficaz,   para     a 
prestação     de 
serviços, 
informando qual 
será a  jornada, 
com, pelo menos, 
três dias corridos 
de antecedência. 

 
§ 2.º Recebida a 
convocação, o 
empregado terá o 
prazo de um dia 
útil para responder 
ao chamado, 
presumindo-se, no 
silêncio, a recusa. 

 
§ 3.º A recusa da 
oferta não 
descaracteriza a 
subordinação  para 

escrito e registrado na 
CTPS, ainda que previsto 
acordo coletivo de 
trabalho ou convenção 
coletiva, e conterá: 

 
I - identificação, 
assinatura e domicílio ou 
sede das partes; 

 
II - valor da hora ou do 
dia de trabalho, que não 
poderá ser inferior ao 
valor horário ou diário 
do salário mínimo, 
assegurada a 
remuneração  do 
trabalho noturno 
superior à do diurno e 
observado o disposto no 
§ 12; e 

 
III - o local e o prazo para 
o pagamento da 
remuneração. 

 
[...] 

 
§ 2º Recebida a 
convocação, o 
empregado terá o prazo 
de vinte e quatro horas 
para responder ao 
chamado, presumida, no 
silêncio, a recusa. 

 
[...] 

 
§ 6º Na data acordada 
para o pagamento, 
observado o disposto no 
§ 11, o empregado 
receberá, de imediato, 
as seguintes parcelas: 

 
[...] 

intermitente, 
estabelecendo que  a 
remuneração  não 
poderia ser inferior ao 
valor da hora do salário 
mínimo. 
A MP 808/2017 alterou o 
caput do referido artigo 
para acrescentar que o 
contrato de trabalho 
intermitente será 
registrado na CTPS, ainda 
que previsto em acordo 
coletivo de trabalho ou 
em convenção coletiva. 

 
Ressalte-se que o art. 29 
da CLT já prevê que a 
CTPS será 
obrigatoriamente 
apresentada pelo 
trabalhador ao 
empregador e anotada 
no prazo de 48 horas. 

 
A MP 808/2017 também 
altera o §2º, 
prejudicando o 
trabalhador, que antes 
teria o prazo de um dia 
útil para responder ao 
chamado e agora passa a 
ter o prazo de 24 horas. 

 
Ademais, a MP revogou 
o §4º que tratava sobre a 
multa ao empregado por 
descumprimento da 
convocação já aceita. 

 
O §6º estabelecia o 
pagamento do serviço 
que deveria ser feito ao 
final de cada período de 
prestação de serviço. A 
MP          alterou        esse 
parágrafo     para   dispor 
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 fins do contrato de 
trabalho 
intermitente. 

 
§ 4.º  Aceita    a 
oferta   para     o 
comparecimento 
ao  trabalho,     a 
parte         que 
descumprir,   sem 
justo     motivo, 
pagará   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. 

 
§ 5.º O período de 
inatividade não 
será considerado 
tempo à disposição 
do empregador, 
podendo o 
trabalhador prestar 
serviços a outros 
contratantes. 

 
§ 6.º Ao final de 
cada período de 
prestação de 
serviço, o 
empregado 
receberá  o 
pagamento 
imediato das 
seguintes parcelas: 

 
I - remuneração; 

 

II - férias 
proporcionais com 
acréscimo de um 

§ 10. O empregado, 
mediante prévio acordo 
com o empregador, 
poderá usufruir suas 
férias em até três 
períodos, nos termos dos 
§ 1º e § 2º do art. 134. 

 
§ 11. Na hipótese de o 
período de convocação 
exceder um mês, o 
pagamento das parcelas 
a que se referem o § 6º 
não poderá ser 
estipulado por período 
superior a um mês, 
contado a partir do 
primeiro dia do período 
de prestação de serviço. 

 
§ 12. O valor previsto no 
inciso II do caput não 
será inferior àquele 
devido aos demais 
empregados do 
estabelecimento que 
exerçam a mesma 
função. 

 
§ 13. Para os fins do 
disposto neste artigo, o 
auxílio-doença será 
devido ao segurado da 
Previdência Social a 
partir da data do início 
da incapacidade, vedada 
a aplicação do disposto § 
3º do art. 60 da Lei nº 
8.213, de 1991. 

 
§ 14. O salário 
maternidade será pago 
diretamente pela 
Previdência Social, nos 
termos do disposto no § 
3º do art. 72 da Lei nº 
8.213, de 1991. 

que será acordada data 
para o pagamento, o que 
deixa margem para o 
empregador. 

 
Além disso, o §11º 
possibilita que a 
convocação para o 
trabalho intermitente 
exceda um mês, não 
garantindo uma 
remuneração mínima 
mensal para esses 
trabalhadores. 

 
E mais, o §13º veda a 
aplicação do §3º do art. 
60 da Lei n. 8.213, 
pretendendo retirar do 
trabalhador o direito à 
remuneração em relação 
aos primeiros quinze dias 
consecutivos ao do 
afastamento da 
atividade por motivo de 
doença. 

 
Por fim, ressalte-se que 
também foram 
revogados os §§5º e 8º e 
que foram transferidos 
para os artigos 452-C e 
452-H, respectivamente. 
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 terço; 
 
III - décimo terceiro 
salário 
proporcional; 

 
IV - repouso 
semanal 
remunerado; e 

 
V - adicionais 
legais. 

 
§ 7.º O recibo de 
pagamento deverá 
conter a 
discriminação dos 
valores pagos 
relativos a cada 
uma das parcelas 
referidas no § 6.º 
deste artigo. 

 
§  8.º   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. 

 
§ 9.º A cada doze 
meses, o 
empregado 
adquire   direito a 
usufruir,   nos doze 

 
§ 15. Constatada a 
prestação dos serviços 
pelo empregado, estarão 
satisfeitos os prazos 
previstos nos § 1º e § 2º. 
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 meses 
subsequentes, um 
mês  de   férias, 
período no  qual 
não poderá  ser 
convocado   para 
prestar   serviços 
pelo mesmo 
empregador. 

  

Não há previsão  Art. 452-B. É facultado às 
partes convencionar por 
meio do contrato de 
trabalho intermitente: 

 
I - locais de prestação de 
serviços; 

 
II - turnos para os quais o 
empregado será 
convocado para prestar 
serviços; 

 
III - formas e 
instrumentos de 
convocação e de 
resposta para a 
prestação de serviços; 

 
IV - formato de 
reparação recíproca na 
hipótese de 
cancelamento de 
serviços previamente 
agendados nos termos 
dos § 1º e § 2º do art. 
452-A. 

O QUE ALTERA 
 
A Medida Provisória nº 
808/2017 traz a 
possibilidade de acordo 
contratual sem a 
intervenção sindical, dos 
respectivos tópicos 
tratados nos incisos do 
artigo em análise. 

 
CONSEQUÊNCIAS 
Ao não prever a 
participação do sindicato 
na pactuação destes 
ditames, a MP 808 
possibilita que o 
empregador imponha ao 
trabalhador condições 
de trabalho que 
desrespeitem a sua 
saúde e proteção. 

Não há previsão  Art. 452-C. Para fins do 
disposto no § 3º do art. 
443, considera-se 
período de inatividade o 
intervalo  temporal 
distinto daquele para o 
qual o empregado 
intermitente haja sido 
convocado       e      tenha 

O QUE ALTERA 
 
A Medida Provisória nº 
808/2017,  traz   a 
conceituação  do que 
seria período  de 
inatividade  para   o 
trabalhador 
intermitente,  aduzindo 
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  prestado serviços nos 
termos do § 1º do art. 
452- A. 

 
§ 1º Durante o período 
de inatividade, o 
empregado poderá 
prestar serviços de 
qualquer natureza a 
outros tomadores de 
serviço, que exerçam ou 
não a mesma atividade 
econômica, utilizando 
contrato de trabalho 
intermitente ou outra 
modalidade de contrato 
de trabalho. 

 
§ 2º No contrato de 
trabalho intermitente, o 
período de inatividade 
não será considerado 
tempo à disposição do 
empregador e não será 
remunerado, hipótese 
em que restará 
descaracterizado o 
contrato de trabalho 
intermitente caso haja 
remuneração por tempo 
à disposição no período 
de inatividade. 

que seria o intervalo 
temporal distinto 
daquele para o qual o 
empregado intermitente 
tiver sido convocado. 
No §1º há a faculdade do 
trabalhador intermitente 
exercer atividades para 
outros empregadores, 
independente da forma 
de contrato, desde que 
não coincida com o 
período em que o 
trabalhador intermitente 
estiver convocado para o 
exercício de outra 
atividade. 

 
CONSEQUÊNCIAS 
Desta forma, entende-se 
que os pequenos 
intervalos gozados pelo 
trabalhador, dentro do 
período de convocação, 
não descaracterizam a 
sua disposição ao 
empregador. 

 
Com a previsão do § 1º 
não se viabiliza a 
contratação do 
trabalhador intermitente 
em outras formas de 
contratação, uma vez 
que o trabalhador 
intermitente não é 
informado em tempo 
hábil sobre o período em 
que deverá prestar os 
serviços. 

Não há previsão  Art. 452-D. Decorrido o 
prazo de um ano sem 
qualquer convocação do 
empregado pelo 
empregador, contado a 
partir      da      data      da 

O QUE ALTERA 
A Medida Provisória 
nº808/2017 prevê a 
rescisão automática do 
contrato       quando      o 
trabalhador     ficar     um 

 



y:\zacjur_relações de trabalho\temas\reforma trabalhista\medida provisória 808\parecer_mp 

808_16nov2017.docx 

 

 

  celebração do contrato, 
da última convocação ou 
do último dia de 
prestação de serviços, o 
que for mais recente, 
será considerado 
rescindido de pleno 
direito o contrato de 
trabalho intermitente. 

ano, contados da data da 
celebração do contrato, 
da última convocação ou 
do último dia de 
prestação de serviços, 
sem ser convocado. 

 
CONSEQUÊNCIAS 
O prazo previsto pela MP 
808 é muito extenso e 
desproporcional, 
deixando o trabalhador à 
mercê do empregador e 
na expectativa de ser 
chamado. 

  Art. 452-E. Ressalvadas 
as hipóteses a que se 
referem os art. 482 e art. 
483, na hipótese de 
extinção do contrato de 
trabalho intermitente 
serão devidas as 
seguintes verbas 
rescisórias: 

 
I - pela metade: 

 
a) o aviso prévio 
indenizado, calculado 
conforme o art. 452- F; e 

 
b) a indenização sobre o 
saldo do Fundo de 
Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, prevista 
no § 1º do art. 18 da Lei 
nº 8.036, de 11 de maio 
de 1990; e 

 
II - na integralidade, as 
demais verbas 
trabalhistas. 

 
§ 1º A extinção de 
contrato de trabalho 
intermitente permite a 
movimentação da conta 

O QUE ALTERA 
A Medida Provisória nº 
808/2017 determina as 
verbas rescisórias para 
os contratos 
intermitentes, antes não 
previstas pela Lei nº 
13.467/2017. 
A MP prevê o 
pagamento pela metade 
do aviso prévio 
indenizado e da 
indenização sobre o 
saldo do FGTS e, na 
totalidade, das demais 
verbas trabalhistas. Além 
de possibilitar a 
movimentação da conta 
do FGTS pelo 
trabalhador intermitente 
nos casos de rescisão. 

 
O presente artigo versa 
sobre um dos pontos 
acordados pelos 
Senadores. 
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  vinculada do trabalhador 
no FGTS na forma do 
inciso I-A do art. 20 da 
Lei nº 8.036, de 1990, 
limitada a até oitenta 
por cento do valor dos 
depósitos. 

 
§ 2º A extinção do 
contrato de trabalho 
intermitente a que se 
refere este artigo não 
autoriza o ingresso no 
Programa de Seguro 
Desemprego. 

 

  Art. 452-F. As verbas 
rescisórias e o aviso 
prévio serão calculados 
com base na média dos 
valores recebidos pelo 
empregado no curso do 
contrato de trabalho 
intermitente. 

 
§ 1º No cálculo da média 
a que se refere o caput, 
serão considerados 
apenas os meses durante 
os quais o empregado 
tenha recebido parcelas 
remuneratórias  no 
intervalo dos últimos 
doze meses ou o período 
de vigência do contrato 
de  trabalho 
intermitente, se este for 
inferior. 

 
§ 2º O aviso prévio será 
necessariamente 
indenizado, nos termos 
dos § 1º e § 2º do art. 
487. 

O QUE ALTERA 
A Medida Provisória nº 
808/2017 estabelece 
parâmetros para a 
realização dos cálculos 
das verbas rescisórias e 
aviso prévio, sem 
estabelecer um mínimo 
que deverá ser 
respeitado pelo 
empregador, uma vez 
que a remuneração do 
trabalhador intermitente 
é variável. 

 
CONSEQUÊNCIAS 
Necessário seria que 
houvesse a 
determinação de 
respeito a uma 
porcentagem mínima 
para pagamento das 
verbas rescisórias 
utilizando-se como base 
os valores recebidos 
pelos trabalhadores que 
exercem a mesma 
atividade  do 
intermitente por meio de 
contrato de trabalho. 
Além disso, ressalte-se 
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   que o cálculo do aviso 
prévio será feito apenas 
sobre os dias/meses 
trabalhados e não 
contratados. Dessa 
forma, trata-se de uma 
média variável. 

  Art. 452-G. Até 31 de 
dezembro de 2020, o 
empregado registrado 
por meio de contrato de 
trabalho por prazo 
indeterminado demitido 
não poderá prestar 
serviços para o mesmo 
empregador por meio de 
contrato de trabalho 
intermitente pelo prazo 
de dezoito meses, 
contado da data da 
demissão do empregado. 

O QUE ALTERA 
A Medida Provisória nº 
808/2017  prevê    um 
lapso temporal de 18 
meses, no   qual   o 
empregador não poderá 
contratar trabalhador na 
modalidade 
intermitente, 
dificultando  a  rescisão 
contratual   intencional 
pelo empregador, com a 
finalidade de recontratar 
o trabalhador    como 
intermitente.    Porém, 
aduz que tal período de 
carência apenas valerá 
até   31/12/2020,   não 
determinando se deverá 
ser  respeitado   algum 
lapso após esta data. 
Tal disposição era um 
dos pontos acordados 
pelos Senadores. 

 
CONSEQUÊNCIAS 

 
Porém, a MP 808/2017 
não veda a alteração do 
contrato de trabalho da 
modalidade 
indeterminado   para 
intermitente, da mesma 
forma que  não  foi 
vedada a alteração para 
o contrato de tempo 
parcial. 
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Por outro lado, 
ressaltamos que o art. 
468 da CLT, inalterado 
pelas recentes normas, 
dispõe que qualquer 
alteração contratual 
deve observar os 
seguintes requisitos: a) 
Mútuo consentimento 
(concordância) das 
partes; b) Que da 
alteração o empregado 
não sofra nenhum 
prejuízo, direta ou 
indiretamente, não só 
pecuniários,      mas     de 
qualquer natureza. 

  Art. 452-H. No contrato 
de trabalho 
intermitente,  o em 
pregador efetuará   o 
recolhimento   das 
contribuições 
previdenciárias próprias 
e do empregado e o 
depósito do FGTS com 
base nos valores pagos 
no período mensal  e 
fornecerá ao empregado 
comprovante    do 
cumprimento dessas 
obrigações, observado o 
disposto no art. 911-A. 

O QUE ALTERA 
A Medida Provisória nº 
808/2017 prevê   o 
recolhimento    das 
contribuições 
previdenciárias  e   o 
depósito do FGTS com 
base nos valores pagos 
no período  mensal, 
determinando que   o 
empregador forneça ao 
trabalhador     os 
comprovantes. 

 
CONSEQUÊNCIAS 
Ao não aduzir que tal 
comprovação deve ser 
feita de forma 
obrigatória, não 
trazendo penalidades ao 
empregador que não 
apresentar  os 
comprovantes  ao 
trabalhador e não 
trazendo a frequência 
com que esta 
comprovação deverá 
será      feita,      gera      a 
precariedade  na redação 
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   do presente artigo. 
 
Tal disposição estava 
prevista nos pontos 
acordados pelo 
Senadores. 

 

II.VI. Importâncias computadas como salário e prêmios e reedição 

da lei das gorjetas 

 
 

CLT 
(DECRETO-LEI Nº 

5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 

Art. 457 - 
Compreendem-se 
na remuneração 
do   empregado, 
para     todos   os 
efeitos     legais, 
além  do salário 
devido   e   pago 
diretamente pelo 
empregador, 
como 
contraprestação 
do  serviço,   as 
gorjetas     que 
receber. 

 
§ 1º - Integram o 
salário não só a 
importância  fixa 
estipulada, como 
também   as 
comissões, 
percentagens, 
gratificações 
ajustadas, diárias 
para viagens   e 
abonos pagos 
pelo empregador. 

 
§ 2º - Não se 
incluem nos 
salários as ajudas 
de custo, assim 

Art.457. [...] 
 
§ 1.º Integram o 
salário a 
importância fixa 
estipulada,  as 
gratificações legais 
e as comissões 
pagas pelo 
empregador. 

 
§ 2.º  As 
importâncias, 
ainda  que 
habituais, pagas a 
título de ajuda de 
custo, auxílio- 
alimentação, 
vedado  seu 
pagamento em 
dinheiro, diárias 
para viagem, 
prêmios e abonos 
não integram a 
remuneração do 
empregado, não se 
incorporam         ao 
contrato de 
trabalho e não 
constituem base 
de incidência de 
qualquer encargo 
trabalhista e 

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 
auxílio-alimentação, 
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. 

[...] 

§ 12. A gorjeta a que se 

O QUE ALTERA 
 
A Medida Provisória nº 
808/2017 altera o §1º 
do art. 457 para incluir 
a gratificação de função 
às verbas que integram 
o salário. 

 
Além disso, altera o §2º 
para acrescentar que no 
caso da ajuda de custo, 
somente não integra a 
remuneração do 
empregado quando 
estiver limitada a 50%. 

 
Ademais os §§12 a 21 
incluídos pela MP já 
constavam no texto da 
Lei 13.419/2017 (Lei das 
Gorjetas), tratados nos 
§§4º e 11, tendo sido 
alterados apenas a 
redação de alguns 
parágrafos, com 
exceção do §17, o qual 
estabelece que a 
gorjeta cobrada por 
mais de doze meses se 
incorpora ao salário do 
empregado, sem 
prejuízo do 
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como as diárias 
para viagem que 
não excedam de 
50% (cinquenta 
por cento) do 
salário percebido 
pelo empregado. 

 
§ 3º Considera-se 
gorjeta não só a 
importância 
espontaneamente 
dada pelo cliente 
ao empregado, 
como também o 
valor  cobrado 
pela empresa, 
como serviço ou 
adicional, a 
qualquer título, e 
destinado à 
distribuição aos 
empregados. 

 
§ 4.º A gorjeta 
mencionada no § 
3o não constitui 
receita    própria 
dos 
empregadores, 
destina-se   aos 
trabalhadores  e 
será distribuída 
segundo critérios 
de custeio e de 
rateio  definidos 
em convenção ou 
acordo   coletivo 
de trabalho. 

 
§ 5.º Inexistindo 
previsão em 
convenção ou 
acordo coletivo 
de trabalho, os 
critérios  de rateio 
e   distribuição  da 

previdenciário. 

[...] 

§ 4.º Consideram- 
se prêmios     as 
liberalidades 
concedidas   pelo 
empregador    em 
forma  de  bens, 
serviços ou valor 
em  dinheiro     a 
empregado ou    a 
grupo       de 
empregados, em 
razão  de 
desempenho 
superior ao 
ordinariamente 
esperado no 
exercício de suas 
atividades. 

 
Lei 13.419/2017 

 
§ 4o A    gorjeta 
mencionada no § 
3o não   constitui 
receita própria dos 
empregadores, 
destina-se    aos 
trabalhadores  e 
será  distribuída 
segundo    critérios 
de custeio e de 
rateio  definidos 
em convenção ou 
acordo coletivo de 
trabalho. 

 
§ 5o Inexistindo 
previsão em 
convenção ou 
acordo coletivo de 
trabalho,  os 
critérios de rateio 
e    distribuição   da 

refere o § 3º não 
constitui receita própria 
dos empregadores, 
destina-se aos 
trabalhadores e será 
distribuída segundo os 
critérios de custeio e de 
rateio definidos em 
convenção coletiva ou 
acordo coletivo de 
trabalho. 

 
§ 13. Se inexistir 
previsão em convenção 
coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho, os 
critérios de rateio e 
distribuição da gorjeta e 
os percentuais de 
retenção previstos nos § 
14 e § 15 serão 
definidos em 
assembleia geral dos 
trabalhadores, na forma 
estabelecida no art. 
612. 

 
§ 14. As empresas que 
cobrarem a gorjeta de 
que trata o § 3º 
deverão: 

 
I - quando inscritas em 
regime  de tributação 
federal    diferenciado, 
lançá-la   na respectiva 
nota  de   consumo, 
facultada a retenção de 
até vinte por cento da 
arrecadação 
correspondente, 
mediante previsão em 
convenção coletiva ou 
acordo   coletivo de 
trabalho, para custear 
os encargos  sociais, 
previdenciários e 

estabelecido em 
convenção coletiva ou 
acordo coletivo de 
trabalho. 

 
Com relação às 
gorjetas, a MP reitera a 
CLT e a Lei n. 
13.419/2017, 
considerando gorjeta 
não só os valores pagos 
de forma espontânea 
pelos clientes, mas 
também o valor 
cobrado pela empresa, 
como serviço ou 
adicional, a qualquer 
título, e destinado à 
distribuição aos 
empregados. Ressalte- 
se que a natureza 
tributária da gorjeta 
permanece a mesma, 
integrando  a 
remuneração do 
trabalhador, incidindo 
apenas nas verbas 
trabalhistas que são 
calculadas com base 
nesta, como férias, 
acrescidas de 1/3, e 
décimo terceiro salário. 

 
Ademais, a previsão de 
que a gorjeta não 
constitui receita própria 
dos empregadores terá 
o condão também de 
desonerar os 
empregadores de 
contabilizar os recursos 
da gorjeta como receita 
da empresa. Portanto, 
há também repercussão 
tributária. 

 
O §22 da MP se refere 
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gorjeta e os 
percentuais    de 
retenção 
previstos nos §§ 
6.º e 7.º deste 
artigo serão 
definidos   em 
assembleia  geral 
dos 
trabalhadores, na 
forma do art. 612 
desta 
Consolidação. 

 
§ 6.º As empresas 
que cobrarem a 
gorjeta de que 
trata o § 3o 
deverão: 

 
I - para  as 
empresas 
inscritas  em 
regime    de 
tributação federal 
diferenciado, 
lançá-la    na 
respectiva nota 
de  consumo, 
facultada    a 
retenção de até 
20% (vinte  por 
cento)     da 
arrecadação 
correspondente, 
mediante 
previsão em 
convenção  ou 
acordo coletivo 
de trabalho, para 
custear    os 
encargos  sociais, 
previdenciários e 
trabalhistas 
derivados da sua 
integração    à 
remuneração  dos 

gorjeta e os 
percentuais de 
retenção previstos 
nos §§ 6oe 7o deste 
artigo serão 
definidos  em 
assembleia geral 
dos trabalhadores, 
na forma do art. 
612 desta 
Consolidação. 

 
§ 6o As empresas 
que cobrarem a 
gorjeta de que 
trata o § 
3o deverão: 

 
I - para as 
empresas inscritas 
em regime de 
tributação federal 
diferenciado, 
lançá-la   na 
respectiva nota de 
consumo, 
facultada    a 
retenção de até 
20% (vinte por 
cento)    da 
arrecadação 
correspondente, 
mediante previsão 
em convenção ou 
acordo coletivo de 
trabalho, para 
custear os 
encargos  sociais, 
previdenciários   e 
trabalhistas 
derivados da sua 
integração      à 
remuneração  dos 
empregados, 
devendo o  valor 
remanescente   ser 
revertido 

trabalhistas derivados 
da sua integração à 
remuneração  dos 
empregados, hipótese 
em que o valor 
remanescente deverá 
ser revertido 
integralmente em favor 
do trabalhador; 

 
II - quando não inscritas 
em    regime     de 
tributação        federal 
diferenciado, lançá-la na 
respectiva    nota   de 
consumo,  facultada  a 
retenção de até trinta e 
três   por   cento   da 
arrecadação 
correspondente, 
mediante previsão em 
convenção coletiva ou 
acordo  coletivo   de 
trabalho, para custear 
os  encargos    sociais, 
previdenciários        e 
trabalhistas    derivados 
da sua  integração  à 
remuneração        dos 
empregados,     hipótese 
em   que    o    valor 
remanescente     deverá 
ser          revertido 
integralmente em favor 
do trabalhador; e 

 
III - anotar na CTPS e no 
contracheque de seus 
empregados o salário 
contratual fixo e o 
percentual percebido a 
título de gorjeta. 

 
§ 15. A gorjeta, quando 
entregue pelo 
consumidor 
diretamente ao 

ao §4º da Lei 
13.419/2017. Todavia o 
texto foi alterado para 
incluir que prêmio é 
concedido pelo 
empregador, até duas 
vezes ao ano. 

 
O §23 da MP foi 
incluído para dispor que 
incidem o imposto 
sobre a renda e 
quaisquer  outros 
encargos tributários 
sobre as parcelas 
referidas no artigo, 
exceto aquelas 
expressamente isentas 
em lei específica. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art612
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art612
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art612
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empregados, 
devendo o valor 
remanescente ser 
revertido 
integralmente em 
favor do 
trabalhador; 

 
II - para  as 
empresas não 
inscritas em 
regime    de 
tributação federal 
diferenciado, 
lançá-la    na 
respectiva nota 
de  consumo, 
facultada    a 
retenção de até 
33% (trinta e três 
por cento)   da 
arrecadação 
correspondente, 
mediante 
previsão   em 
convenção  ou 
acordo coletivo 
de trabalho, para 
custear    os 
encargos  sociais, 
previdenciários e 
trabalhistas 
derivados da sua 
integração    à 
remuneração dos 
empregados, 
devendo o valor 
remanescente ser 
revertido 
integralmente em 
favor   do 
trabalhador; 
III - anotar na 
Carteira de 
Trabalho e 
Previdência Social 
e no 

integralmente em 
favor  do 
trabalhador; 

 
II - para  as 
empresas não 
inscritas em 
regime de 
tributação federal 
diferenciado, 
lançá-la    na 
respectiva nota de 
consumo, 
facultada     a 
retenção de  até 
33% (trinta e três 
por cento)   da 
arrecadação 
correspondente, 
mediante previsão 
em convenção ou 
acordo coletivo de 
trabalho,  para 
custear os 
encargos  sociais, 
previdenciários    e 
trabalhistas 
derivados da sua 
integração       à 
remuneração  dos 
empregados, 
devendo o valor 
remanescente   ser 
revertido 
integralmente   em 
favor      do 
trabalhador; 

 
III - anotar na 
Carteira de 
Trabalho  e 
Previdência Social 
e no contracheque 
de seus 
empregados o 
salário contratual 
fixo  e o percentual 

empregado, terá seus 
critérios definidos em 
convenção coletiva ou 
acordo coletivo  de 
trabalho,  facultada   a 
retenção   nos 
parâmetros 
estabelecidos no § 14. 

 
§ 16. As empresas 
anotarão na CTPS de 
seus empregados o 
salário fixo e a média 
dos valores das gorjetas 
referente aos últimos 
doze meses. 

 
§ 17. Cessada pela 
empresa a cobrança da 
gorjeta de que trata o § 
3º, desde que cobrada 
por mais de doze meses, 
essa se incorporará ao 
salário do empregado, a 
qual terá como base a 
média dos últimos doze 
meses, sem prejuízo do 
estabelecido em 
convenção coletiva ou 
acordo coletivo de 
trabalho. 

 
§ 18. Para empresas 
com mais de sessenta 
empregados, será 
constituída comissão de 
empregados, mediante 
previsão em convenção 
coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho, 
para acompanhamento 
e fiscalização da 
regularidade  da 
cobrança e distribuição 
da gorjeta de que trata 
o         §         3º,       cujos 
representantes      serão 
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contracheque de 
seus empregados 
o salário 
contratual fixo e o 
percentual 
percebido a título 
de gorjeta. 

 
§ 7.º A gorjeta, 
quando entregue 
pelo consumidor 
diretamente ao 
empregado, terá 
seus critérios 
definidos em 
convenção ou 
acordo coletivo 
de trabalho, 
facultada a 
retenção nos 
parâmetros do § 
6.º deste artigo. 

 
§ 8.º As empresas 
deverão anotar 
na Carteira de 
Trabalho  e 
Previdência Social 
de seus 
empregados o 
salário fixo e a 
média dos valores 
das gorjetas 
referente aos 
últimos doze 
meses. 

 
§ 9.º Cessada pela 
empresa a 
cobrança da 
gorjeta de que 
trata o § 3.º deste 
artigo, desde que 
cobrada por mais 
de doze meses, 
essa se 
incorporará       ao 

percebido a título 
de gorjeta. 

 
§ 7o A gorjeta, 
quando entregue 
pelo consumidor 
diretamente ao 
empregado, terá 
seus critérios 
definidos  em 
convenção ou 
acordo coletivo de 
trabalho, facultada 
a retenção nos 
parâmetros  do § 
6o deste artigo. 

 
§ 8o As empresas 
deverão anotar na 
Carteira de 
Trabalho  e 
Previdência Social 
de seus 
empregados o 
salário fixo e a 
média dos valores 
das gorjetas 
referente  aos 
últimos doze 
meses. 

 
§ 9o Cessada pela 
empresa a 
cobrança da 
gorjeta de que 
trata o § 3o deste 
artigo, desde que 
cobrada por mais 
de doze meses, 
essa se incorporará 
ao salário do 
empregado, tendo 
como base a média 
dos últimos doze 
meses, salvo o 
estabelecido em 
convenção ou 

eleitos em assembleia 
geral convocada para 
esse fim pelo sindicato 
laboral e gozarão de 
garantia de emprego 
vinculada ao 
desempenho das 
funções para que foram 
eleitos, e, para as 
demais empresas, será 
constituída comissão 
intersindical para o 
referido fim. 

 
§ 19. Comprovado o 
descumprimento ao 
disposto nos § 12, § 14, 
§ 15 e   §   17,   o 
empregador pagará ao 
trabalhador 
prejudicado, a título de 
multa,    o     valor 
correspondente   a  um 
trinta avos da média da 
gorjeta  por  dia   de 
atraso, limitada ao piso 
da       categoria, 
assegurados,       em 
qualquer   hipótese,   o 
princípio            do 
contraditório e da 
ampla defesa. 

 
§ 20. A limitação 
prevista no § 19 será 
triplicada na hipótese 
de reincidência do 
empregador. 

 
§ 21. Considera-se 
reincidente o 
empregador que, 
durante o período de 
doze meses, descumprir 
o disposto nos § 12, § 
14, § 15 e § 17 por 
período superior a 
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salário  do 
empregado, 
tendo como base 
a média dos 
últimos doze 
meses, salvo o 
estabelecido em 
convenção ou 
acordo coletivo 
de trabalho. 

 
§ 10. Para 
empresas com 
mais de sessenta 
empregados, será 
constituída 
comissão   de 
empregados, 
mediante 
previsão  em 
convenção ou 
acordo coletivo 
de trabalho, para 
acompanhamento 
e fiscalização da 
regularidade da 
cobrança e 
distribuição    da 
gorjeta  de   que 
trata o § 3.º deste 
artigo,   cujos 
representantes 
serão eleitos em 
assembleia geral 
convocada  para 
esse fim  pelo 
sindicato laboral e 
gozarão     de 
garantia   de 
emprego 
vinculada   ao 
desempenho das 
funções para que 
foram eleitos, e, 
para as demais 
empresas,  será 
constituída 

acordo coletivo de 
trabalho. 

 
§ 10. Para 
empresas com 
mais de sessenta 
empregados, será 
constituída 
comissão  de 
empregados, 
mediante previsão 
em convenção ou 
acordo coletivo de 
trabalho, para 
acompanhamento 
e fiscalização  da 
regularidade  da 
cobrança e 
distribuição    da 
gorjeta  de   que 
trata o § 3o deste 
artigo,   cujos 
representantes 
serão eleitos em 
assembleia geral 
convocada  para 
esse fim  pelo 
sindicato laboral e 
gozarão      de 
garantia  de 
emprego vinculada 
ao desempenho 
das funções para 
que foram eleitos, 
e, para as demais 
empresas, será 
constituída 
comissão 
intersindical para o 
referido fim. 

 
§ 11. Comprovado 
o descumprimento 
do disposto nos §§ 
4o, 6o, 7o e 9o deste 
artigo, o 
empregador 

sessenta dias. 
 
§ 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. 
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comissão 
intersindical para 
o referido fim. 

 
§ 11. 
Comprovado o 
descumprimento 
do   disposto   nos 
§§ 4.º, 6.º, 7.º e 
9.º deste artigo, o 
empregador 
pagará    ao 
trabalhador 
prejudicado,    a 
título de multa, o 
valor 
correspondente a 
1/30 (um trinta 
avos) da média da 
gorjeta por dia de 
atraso,  limitada 
ao  piso  da 
categoria, 
assegurados em 
qualquer hipótese 
o contraditório e 
a ampla defesa, 
observadas   as 
seguintes regras: 

 
I - a limitação 
prevista  neste 
parágrafo será 
triplicada caso o 
empregador seja 
reincidente; 

 
II - considera-se 
reincidente o 
empregador que, 
durante o período 
de doze meses, 
descumpre o 
disposto nos §§ 
4.º, 6.º, 7.º e 9.º 
deste artigo por 
mais  de  sessenta 

pagará ao 
trabalhador 
prejudicado,    a 
título de multa, o 
valor 
correspondente   a 
1/30 (um  trinta 
avos) da média da 
gorjeta por dia de 
atraso, limitada ao 
piso da categoria, 
assegurados  em 
qualquer hipótese 
o contraditório e a 
ampla  defesa, 
observadas    as 
seguintes regras: 

 
I - a limitação 
prevista neste 
parágrafo será 
triplicada caso o 
empregador seja 
reincidente; 

 
II - considera-se 
reincidente o 
empregador que, 
durante o período 
de doze meses, 
descumpre o 
disposto nos §§ 4o, 
6o, 7o e 9o deste 
artigo por mais de 
sessenta dias. 
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dias.    

 
 
 
 

II.VI. Representação dos Empregados no Local de Trabalho 
 

 

CLT 
(DECRETO-LEI 
Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 

Não há previsão Não há previsão 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. 

O QUE ALTERA 
 
A Medida Provisória nº 
808/2017 incluiu o 
dispositivo para dispor 
que a comissão não 
substitui a função do 
sindicato, e que é 
obrigatório a 
participação dos 
sindicatos em 
negociações coletivas de 
trabalho. 

 
Entretanto, ressalte-se 
que a MP não revogou o 
dispositivo que veda a 
intervenção da entidade 
sindical na eleição da 
comissão de 
representantes dos 
empregados no local de 
trabalho. 

 
O dispositivo versa sobre 
um dos pontos 
acordados pelos 
Senadores. 

 

II.VII. Prevalência do negociado sobre o legislado 
 

 

CLT   
(DECRETO-LEI 

Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 
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Não há previsão Art. 611-A. A 
convenção coletiva 
e o acordo coletivo 
de trabalho têm 
prevalência sobre a 
lei quando, entre 
outros, dispuserem 
sobre: 

 
I - pacto quanto à 
jornada de 
trabalho, 
observados os 
limites 
constitucionais; 

 
II - banco de horas 
anual; 

 
III - intervalo 
intrajornada, 
respeitado o limite 
mínimo de trinta 
minutos   para 
jornadas 
superiores  a  seis 
horas; 

 
IV - adesão ao 
Programa Seguro 
Emprego (PSE), de 
que trata a Lei no 
13.189, de 19 de 
novembro de 
2015; 

 
V -  plano de 
cargos, salários e 
funções 
compatíveis com a 
condição pessoal 
do empregado, 
bem como 
identificação dos 
cargos que se 
enquadram    como 
funções de 

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; 

 
XIII - prorrogação de 
jornada em ambientes 
insalubres, sem licença 
prévia das autoridades 
competentes do 
Ministério do Trabalho 
(REVOGADO); 

 
[...] 

 
§ 5º Os sindicatos 
subscritores de 
convenção coletiva ou de 
acordo       coletivo       de 
trabalho      participarão, 

O QUE ALTERA 
 
A Medida Provisória nº 
808/2017 inclui no caput 
do dispositivo a redação 
de incisos do art. 8º da 
CF/88 de que cabe ao 
sindicato a defesa dos 
direitos e interesses 
coletivos ou individuais 
da categoria, inclusive 
em questões judiciais ou 
administrativas, e de que 
é obrigatória  a 
participação dos 
sindicatos nas 
negociações coletivas de 
trabalho. 

 
Além disso, altera inciso 
XII, para dispor que a 
norma coletiva tem 
prevalência sobre a lei 
quando dispuser sobre o 
enquadramento do grau 
de  insalubridade   e 
prorrogação de jornada 
em       ambientes 
insalubres,  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. 

 
Além disso, alterou o §5º 
para dispor que os 
sindicatos subscritores 
de convenção coletiva ou 
de acordo coletivo de 
trabalho participarão 
como litisconsorte 
necessário,   apenas,  nas 
ações  que tenham como 
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 confiança; 
 
VI - regulamento 
empresarial; 

 
VII - representante 
dos trabalhadores 
no local de 
trabalho; 
VIII - teletrabalho, 
regime de 
sobreaviso, e 
trabalho 
intermitente; 

 
IX - remuneração 
por produtividade, 
incluídas  as 
gorjetas percebidas 
pelo empregado, e 
remuneração por 
desempenho 
individual; 

 
X - modalidade de 
registro de jornada 
de trabalho; 

 
XI - troca do dia de 
feriado; 

 
XII - 
enquadramento 
do grau de 
insalubridade; 

 
XIII - prorrogação 
de jornada  em 
ambientes 
insalubres, sem 
licença prévia das 
autoridades 
competentes   do 
Ministério   do 
Trabalho; 

 
XIV - prêmios de 

como litisconsortes 
necessários, em ação 
coletiva que tenha como 
objeto a anulação de 
cláusulas  desses 
instrumentos, vedada a 
apreciação por ação 
individual. 

objeto a anulação de 
cláusulas de instrumento 
coletivo. 

 
O dispositivo versa sobre 
um dos pontos 
acordados pelos 
Senadores. 
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 incentivo em bens 
ou serviços, 
eventualmente 
concedidos em 
programas de 
incentivo; 

 
XV - participação 
nos lucros ou 
resultados da 
empresa. 

 
§ 1.º No exame da 
convenção coletiva 
ou do acordo 
coletivo  de 
trabalho, a Justiça 
do Trabalho 
observará   o 
disposto no § 3.º 
do art. 8.º desta 
Consolidação. 

 
§ 2.º A inexistência 
de   expressa 
indicação     de 
contrapartidas 
recíprocas    em 
convenção coletiva 
ou acordo coletivo 
de trabalho não 
ensejará    sua 
nulidade por não 
caracterizar  um 
vício  do  negócio 
jurídico. 

 
§ 3.º Se for 
pactuada cláusula 
que reduza o 
salário ou a 
jornada, a 
convenção coletiva 
ou        o       acordo 
coletivo de 
trabalho deverão 
prever   a  proteção 
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 dos empregados 
contra dispensa 
imotivada durante 
o prazo de vigência 
do instrumento 
coletivo. 

 
§ 4.º Na hipótese 
de procedência de 
ação anulatória de 
cláusula     de 
convenção coletiva 
ou de  acordo 
coletivo     de 
trabalho, quando 
houver a cláusula 
compensatória, 
esta  deverá  ser 
igualmente 
anulada,   sem 
repetição do 
indébito. 

 
§ 5.º Os sindicatos 
subscritores     de 
convenção coletiva 
ou de  acordo 
coletivo       de 
trabalho  deverão 
participar,    como 
litisconsortes 
necessários,    em 
ação individual ou 
coletiva, que tenha 
como  objeto   a 
anulação      de 
cláusulas   desses 
instrumentos. 

  

 

II.VIII. Recolhimento de contribuições previdenciárias nas Jornadas 

parciais e intermitente 

 
 

CLT   
(DECRETO-LEI 

Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 
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Não há previsão Não há previsão 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 

O QUE ALTERA 
 
A Medida Provisória nº 
808/2017 incluiu    o 
dispositivo    para 
estabelecer  que    o 
empregador   deverá 
fornecer ao empregado 
o comprovante   do 
recolhimento     das 
contribuições 
previdenciárias  e   do 
depósito do FGTS. 

 
Além disso, o §1º cria a 
possibilidade        do 
recolhimento 
complementar      à 
Previdência   Social,   na 
qual o empregado que 
possuir mais de  um 
contrato  de   trabalho, 
mas que o somatório das 
remunerações recebidas 
seja inferior ao salário 
mínimo mensal, poderá 
recolher  ao    RGPS   a 
diferença     entre    a 
remuneração recebida e 
o valor do salário mínimo 
mensal.    Caso    o 
empregado    não faça 
esse   recolhimento 
complementar não será 
considerado segurado do 
RGPS. 

 
CONSEQUÊNCIAS 

 
A redação do artigo não 
prevê uma 
obrigatoriedade do 
empregador fornecer o 
comprovante ao 
empregado, além de não 
estabelecer       qual       o 
período que o 
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  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. 

comprovante será 
fornecido. 

 
Também não prevê o 
acesso a esses dados 
pelo sindicato 
representativo  da 
categoria do 
trabalhador. 

 
No caso do §1º verifica- 
se que o empregado 
deverá retirar o dinheiro 
do seu próprio salário 
para poder 
complementar o 
recolhimento à 
Previdência Social. Além 
disso, apesar de parecer 
uma faculdade do 
empregado realizar esse 
complemento, caso não 
fizer estará excluído da 
condição de segurado do 
RGPS e, portanto, não 
terá          direito          aos 
benefícios da 
previdência social. 

 

 
CLT   

(DECRETO-LEI 
Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 

  Art. 2º O disposto na Lei 
nº 13.467, de 13 de julho 
de 2017, se aplica, na 
integralidade, aos 
contratos de trabalho 
vigentes. 

O QUE ALTERA 
 
O dispositivo estabelece 
expressamente a 
aplicação da Lei 
13.467/2017 aos 
contratos de trabalho 
vigentes, gerando 
insegurança jurídica. 
A aplicação da nova lei 

II.IX. Aplicação da Lei 
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   tem  que ser 
compatibilizada com o 
que dispõe  a 
Constituição Federal e 
outras leis sobre direito 
adquirido, ato jurídico 
perfeito e coisa julgada. 

 

II.IX. Dispositivos revogados 
 

 

CLT   
(DECRETO-LEI 

Nº 5.452/1943) 

CLT ALTERADA 
PELA LEI Nº 

13.467/2017 

MEDIDA PROVISÓRIA 
808/17 

COMENTÁRIOS 

  Art. 3º Ficam revogados 
os seguintes dispositivos 
da Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto- 
Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943: 

 
I - os incisos I, II e III do 
caput do art. 394-A; 

 
II - os § 4º, § 5º e § 8º do 
art. 452-A; e 

 
III - o inciso XIII do caput 
do art. 611-A. 

 

 

N. 808/2017: 
 
 

O legislador da Constituição Federal de 1988 vislumbrando a 

necessidade e importância de um ATO NORMATIVO EXCEPCIONAL E 

CELÉRE, na qual poderia ser utilizado em situações de EXTREMA 

RELEVÂNCIA E URGÊNCIA criou a Medida Provisória em nossa 

Constituição, que atualmente assim dispõe sobre o assunto: 

 

 
III. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA MEDIDA PROVISÓRIA 
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Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente 
da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao 
Congresso Nacional. 

 

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre 
matéria: 

 

I – relativa a: a) nacionalidade, cidadania, direitos 
políticos, partidos políticos e direito eleitoral; b) direito 
penal, processual penal e processual civil; 

 

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério 
Público, a carreira e a garantia de seus membros; 

 

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, 
orçamento e créditos adicionais e suplementares, 
ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; 

 

II – que vise a detenção ou seqüestro de bens, de 
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro; 

 

III – reservada a lei complementar; 
 

IV – já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo 
Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto 
do Presidente da República. 

 

§ 2º Medida provisória que implique instituição ou 
majoração de impostos, exceto os previstos nos arts. 
153, I, II, IV, V, e 154, II, só produzirá efeitos no exercício 
financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o 
último dia daquele em que foi editada. 

 

§ 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos 
§§ 11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não 
forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, 
prorrogável, nos termos do § 7º, uma vez por igual 
período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por 
decreto legislativo, as relações jurídicas delas 
decorrentes. 

 

§ 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á da 
publicação da medida provisória, suspendendo-se 
durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. 
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§ 5º A deliberação de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional sobre o mérito das medidas 
provisórias dependerá de juízo prévio sobre o 
atendimento de seus pressupostos constitucionais. 

 

§ 6º Se a medida provisória não for apreciada em até 
quarenta e cinco dias contados de sua publicação, 
entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em 
cada uma das Casas do Congresso Nacional, ficando 
sobrestadas, até que se ultime a votação, todas as 
demais deliberações legislativas da Casa em que estiver 
tramitando. 

 

§ 7º Prorrogar-se-á uma única vez por igual período a 
vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta 
dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação 
encerrada nas duas Casas do Congresso Nacional. 

 

§ 8º As medidas provisórias terão sua votação 
iniciada na Câmara dos Deputados. 

 

§ 9º Caberá à comissão mista de Deputados e 
Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas 
emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão 
separada, pelo plenário de cada uma das Casas do 
Congresso Nacional. 

 

§ 10. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, 
de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que 
tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. 

 

§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o 
§ 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de 
eficácia de medida provisória, as relações jurídicas 
constituídas e decorrentes de atos praticados durante 
sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. 

 

§ 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o 
texto original da medida provisória, esta manter-se-á 
integralmente em vigor até que seja sancionado ou 
vetado o projeto. 

 

Assim, observa-se claramente a excepcionalidade com que o 

constituinte contemplou a possibilidade de edição de medidas 

provisórias. 
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caso de não aprovação no prazo de trinta dias, com retorno da situação 

anterior. Diferiu-se também a regulação das relações jurídicas 

decorrentes da medida não aprovada mediante ato do Congresso 

Nacional. 

 

Dessa forma, em análise ao disposto na Medida Provisória 

em comento, conforme item anterior, o ato normativo escolhido pelo 

Poder Executivo (Medida Provisória) vai de encontro à Constituição 

Federal, pois pelo próprio teor da MP não se observa a relevância e 

urgência dos assuntos ali tratados. 

 

Além disso, a MP publicada extrapola os pontos do acordo 

feito pelos Senadores. 

 

A alteração promovida no art. 457, por exemplo, não estava 

apontada no acordo como necessária. 

 

IV. OUTROS COMENTÁRIOS 
 
 

Depreende-se da análise da Medida Provisória n. 808/2017 

que a referida legislação traz aspectos setoriais e não gerais do direito do 

trabalho ao dispor sobre situações específicas de alguns setores, como 

ocorre no dispositivo que trata da jornada 12x36, excetuando o setor da 

saúde da necessidade de pactuação coletiva. 

 
Outro exemplo é a especificidade dada pelo art. 442-B, §5º 

aos motoristas, representantes comerciais, corretores de imóveis, 

parceiros e trabalhadores de outras categorias profissionais reguladas 

por leis especificas. 

 
 
 

Não apenas subordinou a edição do ato aos requisitos da 

relevância e urgência, como deixou precisa a perda de sua eficácia em 
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Ademais, a Medida Provisória corrobora o afastamento da 

atuação das entidades sindicais, possibilitando cada vez mais a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

pactuação individual em detrimento da coletiva, indo de encontro ao 

entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante no sentido de que 

na relação de trabalho as partes somente poderiam se igualar por meio 

da negociação coletiva. 

 

E mais, a MP impacta em questões previdenciárias, ao 

afastar o seguro-desemprego dos trabalhadores intermitentes e trazer 

uma nova figura que é o empregado segurado, conforme §13 do art. 452- 

A, sem qualquer conceito prévio, consistindo em claro retrocesso social. 

 

Ressalte-se que a extinção da homologação da rescisão do 

contrato de trabalho pelas entidades permanece, não trazendo a MP 

sequer a necessidade de comunicação da rescisão do contrato ao 

sindicato representativo da categoria do trabalho, já que não houve 

qualquer alteração no art. 477 da CLT. 

 

Por fim, tendo em vista todo o exposto, sugerimos que as 

entidades sindicais, por meio de sua diretoria e seu corpo jurídico, 

analisem de forma detalhada o texto da Medida Provisória em comento, 

sob o aspecto da (in) constitucionalidade tanto formal quanto material. 

 

Além disso, ressalte-se que o prazo para apresentação de 

emendas à MP junto ao Congresso Nacional termina no dia 21/11/2017. 

Assim, caso as entidades verifiquem outros pontos importantes que não 

foram contemplados na MP e que tenham pertinência com o tema, 

sugerimos que sejam feitas as respectivas tratativas junto ao Poder 

Legislativo, a fim de inserirem tais assuntos. 

 
É o parecer. 
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  Brasília/DF, 17 de novembro de 2017.  


