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O autor deste material solicita que o mesmo não seja divulgado sem sua autorização 
ou, se o fizer, mencionar a fonte.  



O que vamos ver hoje 
 

 Apresentando a Lei 13.467/2017 e seus objetivos 
 

 Aspectos materiais importantes no relacionamento das 
empresas com os sindicatos: rescisão e homologação, 
Representação interna, envolvimento sindical, eliminação 
do imposto sindical profissional, diferenciado e patronal, 
negociação coletiva e itens passíveis de negociar, acordos 
coletivos de trabalho, ultratividade, trabalho ininterrupto, 
quitação anual de obrigações, acordo extrajudicial para 
dispensa, dispensas coletivas de PDV. 

 

 Debate sobre tópicos e situações específicas, colocados 
pelos participantes 



O PL 6787/2016 original 
 

• De autoria do Poder Executivo, foi apresentado dia 23/12/2016 
 

• Objetivos: 
 

 “aprimorar as relações do trabalho no Brasil, por meio da 
valorização da negociação coletiva entre trabalhadores e 
empregadores, atualizar os mecanismos de combate à 
informalidade da mão-de-obra no país, regulamentar o art. 11 
da Constituição Federal, que assegura a eleição de 
representante dos trabalhadores na empresa, para promover-
lhes o entendimento direto com os empregadores, e atualizar a 
Lei n.º 6.019, de 1974, que trata do trabalho temporário”.  



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

• Amplia conceito de jornadas parciais (30h/semana sem HE ou 26h/semana 
com até 6 HE). Compensação (BH) pode se dar na próxima semana, limite de 2 
HE/dia. Férias igualadas ao empregado normal (1/3 + dias). BH individual até 6 
meses. BH coletivo e compensação no mesmo mês. Admite jornada 12x36, 
com intervalo cumprido ou indenizado e sem autorização necessária. 
 

• Art. 443: cria figura do trabalho intermitente (horas, dias e meses), para 
qualquer atividade, exceto para aeronautas. 
 

• Art. 444: Diferencia, na contratação, o empregado que tenha diploma superior 
e ganhe mensalmente acima de 2 x teto previdência (R$11.062,00), valendo 
como norma entre as partes, inclusive sobre norma coletiva. 
 



A Lei 13.467/2017 
 
 

Os principais aspectos: 
 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

 

• Art. 458: também exclui da integração quaisquer formas de pagamento ou 
reembolso de valores quanto a planos de saúde e odontológicos 
 

• Art. 461: equiparação limitada ao estabelecimento; 4 anos de serviço e 2 na 
mesma função, de forma contemporânea; se possuir quadro de carreira, por 
merecimento e/ou antiguidade, mesmo sem registro, não se aplica 
 

• Art. 468: admite reverter cargo de confiança, sem incorporar, por qualquer 
motivo;  



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

 

• Art. 477: retira exigência de homologar rescisões no Sindicato. Bastará 
comunicar empregado, Governo e anotar CTPS. Iguala o prazo de pagamento: 
10 dias. 

  
• 477-A:   “Equipara” as dispensas coletivas ou plúrimas às individuais. 

Desobriga da autorização prévia do Sindicato e da necessidade de negociação. 
 

• 477-B: Trata do Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada para dispensa 
individual, plúrima ou coletiva, mediante convenção ou acordo coletivo. 
Quitação plena e irrevogável da relação de emprego, salvo disposição 
contrária.  



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

 

• Art. 484-A: aprova acordo entre empresa e empregado para a rescisão (por 
metade o aviso prévio indenizado e a multa do FGTS e por inteiro demais 
verbas); FGTS liberado em até 80%; não autoriza Seguro Desemprego; 
 

• Art. 507-A: institui arbitragem para empregados com salário mensal superior 
a 2x teto da Previdência.  
 

• Art. 507-B, autoriza firmar quitação anual junto ao sindicato da categoria, 
para qualquer empregado. 



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 
 

• Art. 510-A: Nas empresas com mais de 200 empregados, assegura  a eleição 
de comissão para representá-los junto ao empregador.  

 
• Art. 510-A: por empresa, acima de 200 empregados e até 3.000, 3 membros; 

mais de 3M e até 5M, 5 membros; acima de 5M, 7 membros. Se empresa 
está em vários Estados/DF, assegura uma comissão por Estado/DF.  
 
Objetivo: representação, entendimento, diálogo, busca de soluções, 
assegurar tratamento justo, encaminhar reivindicações, verificar 
cumprimento de leis e acompanhar negociações coletivas.  



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

• Organização própria e decisão por maioria simples. Eleição com 
convocação prévia e 30 dias, comissão de empregados não candidatos, 
sem interferência da empresa ou do sindicato, com regras para eleição 
e não eleição.  

• Mandato de 1 ano. Eleitos ficam inelegíveis por 2 eleições/mandatos 
consecutivos. Garantia desde a candidatura e até 1 ano após, devendo 
manter-se no cargo. Documentos da eleição na empresa, à disposição 
por 5 anos. 

• Intervenção sindical: ainda incerta, mas é claro que devem influenciar 
a eleição do representante. Hoje, sindicatos são contrários ao 
representante interno, pois fragiliza a força deles. 
 

 



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

• Art. 545, 578, 602: contribuição sindical legal não mais obrigatória. Obriga 
empresa a descontar ou recolher contribuições sindicais devidas, desde que 
autorizado pelo empregado ou empresa. Fixa meses para desconto e 
recolhimento.  
 

• Art. 611-A: prevalência do negociado sobre o legislado, entre outros, em 
casos de: 
• Jornada 
• BH anual 
• Intervalos 
• PSE 
• Plano de cargos e salários, inclusive de confiança 



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

 

• Art. 611-A: prevalência do negociado sobre o legislado, entre outros, em 
casos de: 

       ........................................................... 
• Regulamento empresarial 
• Representantes internos 
• Teletrabalho 
• Sobreaviso  
• Trabalho intermitente 
• Remuneração por produtividade, desempenho e gorjetas 
• Registro de jornada - troca de feriados 



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

 

• Art. 611-A: prevalência do negociado sobre o legislado, entre outros, em 
casos de: 

      ........................................................... 
 
• Adicional de insalubridade (grau) 
• Prorrogação de jornadas em setores insalubres 
• Prêmios de incentivo em bens e serviços 
• PPLR. 

 



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

• Ainda art. 611-A: Veda intervenção da JT nas cláusulas firmadas; se 
negociação reduzir salário e/ou jornada, garantia de emprego aos 
envolvidos; se JT anular acordo, anula compensações; sindicatos 
subscritores deverão ser litisconsortes nesses casos. 
 

• Art. 611-B: é ilícito negociar (CF), para suprimir ou reduzir, normas de 
identificação profissional, seguro-desemprego, FGTS mensal e multa, salário 
mínimo, valor do 13º, remuneração do trabalho noturno, proteção do 
salário, salário família, DSR, HE mínima de 50%, número de dias de férias, 
1/3 férias, licenças maternidade e paternidade, proteção ao trabalho da 
mulher, aviso prévio proporcional, normas de saúde, higiene e segurança no 
trabalho, etc, etc (reproduz todos os itens constitucionais), mas esclarece 
que intervalo não é norma de segurança/saúde. 



A Lei 13.467/2017 
 

Os principais aspectos: 
 

NA LEGISLAÇÃO MATERIAL 
 

• Art. 614: vigência de acordos por 2 anos, não se admitindo a ultratividade 
 

• Art. 620: inversão da validade, acordo vale mais que Convenção Coletiva 
 

NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL 
 

• Art. 855-B/855-E: Estabelece procedimentos para a homologação de acordo 
extrajudicial (artigo 652: atribui competência à VT).  

 

• Petição conjunta. Obrigatória a representação das partes por advogado, que 
não poderá ser comum.  

 

• Faculta ao trabalhador a representação pelo advogado do sindicato. 
 
 



A Lei 13.467/2017 
 

 

• Lei 6019/74 (13.429/2017): autoriza qualquer terceirização (mesmo 
atividade-fim), desde que a prestadora possua capacidade econômica 
compatível com o trabalho. Assegura aos terceirizados as mesmas 
condições de transporte, refeição, saúde, segurança no trabalho 
quando trabalhando nas dependências da contratante. Pode até 
assegurar direitos e remuneração iguais aos da contratante. 
Quarentena de 18 meses a ex-empregados ou ex-autônomos, salvo 
se aposentados. 
 

• As alterações entram em vigor após 120 dias de sua publicação 
(14/07/2017), ou seja, a partir de 11/11/2017. 
 



Como a REFORMA TRABALHISTA 
irá contribuir para as relações sindicais: 

Valorização da negociação coletiva onde é 
permitido: 

Jornada, BH anual, intervalos, PSE, plano de cargos e 
salários, cargos de confiança, regulamento 

empresarial, representantes internos, teletrabalho, 
sobreaviso e intermitente, remuneração por 

produtividade, desempenho, prêmios de incentivo 
 (afastamento da JT, fim da ultratividade) 

 
Flexibilização de jornadas (jornadas parciais, banco 
de horas individual e coletivo, 12 x 36,  intervalos, 

compensação de feriados, registro da jornada, 
tempo efetivo de trabalho e horas in itinere) 

 

Novos sistemas de trabalho 
(trabalho intermitente e 

teletrabalho), maior 
segurança na contratação de 

autônomos e mesmo na 
terceirização 



Gestão de RH: quadros de carreira, regulamento 
interno, férias fracionadas, distinção entre hipo e 

hipersuficientes, equiparação salarial, remuneração por 
produtividade, meritocracia, menos encargos (prêmios, 
abonos, ajuda de custos, benefícios etc.), programas de 

participação em lucros e resultados, fim da 
homologação, acordos extrajudiciais, arbitragem para 
executivos, uso de uniformes e dano extrapatrimonial) 

Menor intervenção da Justiça do Trabalho e moralidade 
processual 

(súmulas, respeito às normas sindicais, maior proteção na execução, 
maior custo para quem reclama, custas e honorários fixados e 

gratuidade processual limitada) 

Como a REFORMA TRABALHISTA 
irá contribuir para as relações sindicais: 

Representação interna  
dos empregados 



Obrigado ! 




