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TEMPO À DISPOSIÇÃO DA EMPRESA 
 

art. 4º - incluído o § 2º, objetiva não caracterizar como tempo à disposição do empregador o período em que o 

empregado estiver no seu local de trabalho para a realização de atividades particulares, sem que seja 

demandado pelo tomador dos serviços. Consequentemente, esse período de tempo deixa de ser contabilizado 

para fins de pagamento de horas extras. 

 

Não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite 

de cinco minutos previsto no § 1o do art. 58 da CLT, quando o empregado, por escolha própria estiver sob as 

seguintes situações: 

 

 Buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas 

 Adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares 

 Práticas religiosas 

 Descanso 

 Lazer 

 Estudo 

 Alimentação 

 Atividades de relacionamento social 

 Higiene pessoal 

 Troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa 



 

RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RETIRANTE 

O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade 

relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até dois anos 

depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência:  

I - a empresa devedora;   

II - os sócios atuais; e  

III - os sócios retirantes.   

O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude 

na alteração societária decorrente da modificação do contrato. 



 

MULTA POR NÃO ASSINATURA DA CTPS 

O art. 47 da CLT foi alterado para majorar o valor da multa em caso de não registro na CTPS de empregado, 

passando de 01 salário mínimo para R$3.000,00 por cada empregado, sendo que para ME ou EPP, o valor é 

de R$800,00. 



 

MULTA POR NÃO INFORMAÇÃO DE DADOS/REGISTRO 

Foi incluído o artigo 47-A na CLT para obrigar a empresa a manter a ficha/livro do empregado 

rigorosamente em dia, constando além da qualificação civil ou profissional, todos os dados 

relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, as férias, acidentes e 

demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador, sujeitando-se a multa de 

R$600,00 por empregado prejudicado. 



TRABALHO EM TEMPO PARCIAL 
 

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a trinta horas semanais, sem a 

possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e seis horas semanais, com a 

possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais. 

 Salário proporcional ao tempo integral 

 Horas extras com adicional de no mínimo 50% 

 Contrato inferior a 26 horas semanais, horas extras limitadas a 06 horas semanais 

 Horas extras poderão ser compensadas até a semana seguinte à da sua realização 

 Se não compensadas, pagamento no mês subsequente 

 Férias serão nos mesmos moldes do tempo integral 

 Férias possibilidade de conversão de 1/3 em abono pecuniário 

 



 

ACORDO SOBRE JORNADA DE TRABALHO 

A Lei 13.467/17 trouxe a possibilidade de acordo individual sobre jornada de trabalho em ser 

estipulada por 12 x 36. Contudo, a MP 808/17, retirou esta possibilidade, podendo ser feito acordo 

somente através de ACT ou CCT. 

Exceção aos trabalhadores da área de saúde que poderão realizar acordos individuais sobre o tema. 



 

FRACIONAMENTO DAS FÉRIAS 

 
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.  

 

É vedado o início das férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 

remunerado. 

 

Pagamento das férias - Considerando-se que o artigo 145 da CLT não foi revogado, o pagamento das férias 

deve ser efetuado até 02 dias antes do início do respectivo período. Desta forma, (em que pese posições 

divergentes), entendo que havendo fracionamento das férias, estas devem ser pagas fracionadas à época de 

cada concessão, observando-se o prazo acima já citado. 



 

TRABALHO INTERMITENTE 
 

O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, 

verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de 

trabalho intermitente.  

 

Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, 

com subordinação, não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de 

serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo 

de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por 

legislação própria.  



 

REGRAS DO TRABALHO INTERMITENTE 

 
 Celebrado por escrito com assinatura de CTPS. 

 

 Identificação, assinatura e domicílio ou sede das parte. 

 

 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, não 

podendo ser inferior aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma 

função. 

 

 O local e o prazo para o pagamento da remuneração. 

 

 Convocação do empregado por qualquer meio de comunicação eficaz, para a prestação de 

serviços, informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias corridos de 

antecedência. 

 

 O empregado terá o prazo de vinte e quatro horas para responder ao chamado, presumida, no 

silêncio, a recusa. 

 
 



 

REGRAS DO TRABALHO INTERMITENTE 
 

 A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho 

intermitente. 

 

 Na data acordada para o pagamento, o empregado receberá, de imediato, as seguintes parcelas: 

 

a) Remuneração 

 

b) férias proporcionais com acréscimo de um terço 

 

c) décimo terceiro salário proporcional 

 

d) repouso semanal remunerado 

 

e) adicionais legais 

 

 O recibo de pagamento deverá conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das 

parcelas referidas. 



 

REGRAS DO TRABALHO INTERMITENTE 
 

 A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos doze meses subsequentes, um mês de férias, 

período no qual não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo empregador. 

 

 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. 

 

 Na hipótese de o período de convocação exceder um mês, o pagamento das parcelas  não poderá ser estipulado 

por período superior a um mês, contado a partir do primeiro dia do período de prestação de serviço. 

 

 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. 

 

 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. 

 

  Decorrido o prazo de um ano sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contado a partir da data 

da 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. 



 

EXTINÇÃO CONTRATO INTERMITENTE 
 

Ressalvadas as hipóteses a que se referem os art. 482 e art. 483 da CLT (Justa causa e 

rescisão indireta), na hipótese de extinção do contrato de trabalho intermitente serão devidas as 

seguintes verbas rescisórias: 

 

a) Pela metade: o aviso prévio calculado com base na média dos valores recebidos pelo empregado no 

curso do contrato de trabalho intermitente. 

 

b) Pela metade: indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

 

c) Na integralidade, as demais verbas trabalhistas calculadas com base na média dos valores 

recebidos pelo empregado no curso do contrato de trabalho intermitente. 

 



                                      EXTINÇÃO CONTRATO INTERMITENTE 
 

 A extinção de contrato de trabalho intermitente permite a movimentação da conta vinculada do 

trabalhador no FGTS, limitada a até oitenta por cento do valor dos depósitos. 

 

 A extinção do contrato de trabalho intermitente não autoriza o ingresso no Programa de Seguro-

Desemprego. 

 

 No cálculo da média, 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. 

 

 O aviso prévio será necessariamente indenizado. 

 

 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. 

 

 No contrato de trabalho intermitente, o empregador 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. 

 
 


