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A REFORMA TRABALHISTA 
PREVÊ 12 DIREITOS QUE PODEM 

SER NEGOCIADOS



No meio jurídico, a reforma trabalhista tem 

dividido opiniões, como fundamento que a 

m o d e r n i z a ç ã o ,  u t i l i z a  f ó r m u l a s  d e 

flexibilizações trabalhistas já experimentadas 

em alguns países da Europa que não 

funcionaram.

Além da inovação das regras trabalhistas 

previstas na reforma, a outra discussão e se 

aplicarão a todos os contratos de trabalho 

vigentes ou só a partir do momento em que as 

novas medidas passarem a valer.

O Ministério do Trabalho, já se pronunciou que 

as novas regras a vigorar a partir de Novembro 

se aplicarão a todos os contratos de trabalho 

vigentes.

Acordos individuais

Com a reforma trabalhista, a negociação entre 

empresas e trabalhadores prevalecerá sobre a 

Lei em pontos como parcelamento das férias, 

flexibilização da jornada, participação nos 



lucros e resultados, intervalo de almoço, plano 

de cargos e salários e banco de horas.

Preponderância das normas estabelecidas 

através de Acordos Coletivos sobre aquelas 

previstas em Convenções Coletivas, não mais 

sendo aplicável a regra de que os Acordos 

Coletivos seriam preponderantes somente 

naquilo em que fossem mais favoráveis.

Assim, a partir de Novembro de 2017, as 

condições estabelecidas em acordo coletivo 

de trabalho sempre prevalecerão sobre as 

estipuladas em convenção coletiva de 

trabalho (nova redação art. 620, CLT).

No exame de convenção coletiva ou acordo 

coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho 

analisará exclusivamente a conformidade dos 

elementos essenciais do negócio jurídico, e 

balizará sua atuação pelo princípio da 

intervenção mínima na autonomia da vontade 

coletiva ( § 3º, art. 8º, CLT).

Direitos negociados

Negociação entre empresas e trabalhadores 



vai prevalecer sobre a lei para alguns pontos ( 

art. 611-B, CLT).

 A convenção coletiva e o acordo coletivo de 

trabalho têm prevalência sobre a lei quando, 

entre outros, dispuserem sobre os seguintes 

direitos ( art. 611-A, CLT);

1. Pacto quanto à jornada de trabalho, 

observados os limites constitucionais;

2. Banco de horas anual;

3. Intervalo intrajornada, respeitado o limite 

mínimo de 30 minutos para jornadas 

superiores há seis horas;

4. Adesão ao Programa Seguro-Emprego 

(PSE), de que trata a Lei no 13.189, de 19 de 

novembro de 2015;

5. Plano de cargos, salários e funções 

compatíveis com a condição pessoal do 

empregado, bem como identificação dos 

cargos que se enquadram como funções de 

confiança;

6. Regulamento empresarial e representante 

dos trabalhadores no local de trabalho;



7. Teletrabalho, regime de sobreaviso, e 

trabalho intermitente;

8. Remuneração por produtividade, incluída as 

gorjetas percebidas pelo empregado, e 

remuneração por desempenho individual;

9. Modalidade de registro de jornada de 

trabalho;

10. Troca do dia de feriado;

11. Enquadramento do grau de insalubridade; 

prorrogação de jornada em ambientes 

insa lub res ,  sem l i cença  p rév ia  das 

autoridades competentes do Ministério do 

Trabalho;

12. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, 

eventualmente concedidos em programas de 

incentivo e  participação nos lucros ou 

resultados da empresa.

Fonte: Multilex
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