
As férias poderão ser parceladas em até três vezes, não podendo um 
destes períodos ser inferior a quatorze dias corridos, possuindo os 
demais períodos limitação mínima de cinco dias corridos cada um. 
Fica proibido que o início das férias se dê no período de dois dias 
antes de feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

Será permitido que os empregados façam acordos individuais junto aos empregadores,
podendo dispor, respeitando o limite legal, sobre intervalo de jornada, banco de horas,
parcelamento de férias, plano de cargos e salários e outros direitos e deveres do
trabalhador, excetuado no tocante ao   seguro-desemprego, FGTS, repouso semana
remunerado, número de férias devidas, licença-maternidade.

Não será considerado como jornada de trabalho o tempo gasto pelo empregado 
com o deslocamento até o local do seu labor e o seu retorno – hora in itinere –.
Entretanto, faculta-se que os sindicatos e empregadores estabeleçam, através de 
Acordos Coletivos, formas de remuneração ou compensação quanto a este lapso 
temporal.

A instituição de banco de horas poderá ser entabulada através 
de acordo individual escrito, desde que haja a compensação no 
período máximo de 06 (seis) meses.Poderá ser estabelecida jornada de trabalho 

com 12 horas, ressalvada a observação
posterior de 36 horas de descanso. Será
desconsiderada como jornada de trabalho o 
descanso, estudo, higiene pessoal, atividade de 
interação entre colegas, troca de uniforme e
alimentação. O intervalo intrajornada terá, no 
mínimo, 30 minutos.

Será regulamentado o trabalho remoto, também chamado de 
home office ou teletrabalho. Neste caso, haverá a necessidade 
de especificações no contrato de trabalho sobre quais serão as 
atividades desenvolvidas pelo empregado, além de como se 
dará as despesas com a utilização de equipamentos e energia
elétrica.

A multa para o empregador que mantém empregado não
registrado será majorada para R$3.000,00 (três mil reais) por
empregado, exceto no caso das microempresas ou empresa de 
pequeno porte, quando este valor será de R$800,00 (oitocentos 
reais) por empregado.

O pagamento da contribuição sindical,
conhecido também como “imposto sindical” 
será facultativo ao empregado, deixando 
assim de ser obrigatório. 

Não será mais exigível que a homologação da rescisão
contratual seja realizada pelos sindicatos.

Será permitido que mulheres grávidas
trabalhem em ambientes considerados
insalubres, desde que a empresa apresente 
laudo que garanta a saúde da funcionária.
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Para o cômputo da cota legal de contratação de pessoas com 
deficiências serão desconsideradas da base de cálculo as 
funções cujo exercício sejam incompatíveis com pessoa
deficientes ou reabilitadas.

Cômputo da Cota
de Deficientes

Os acordo coletivos prevalecerão sobre a lei, sendo, contudo, 
vedada a redução ou supressão da liberdade sindical e o direito 
de greve, FGTS, salário mínimo, hora extra, décimo terceiro
salário, seguro desemprego, salário família licenças maternidade 
e paternidade, aposentadoria, férias, aviso prévio de 30 dias e
repouso semanal remunerado.

Prevalência do
Pactuado sobre a lei

www.mosellolima.com.br

Infográfico
TUDO O QUE VOCÊ 

PRECISA SABER SOBRE 
A REFORMA TRABALHISTA 


