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Art. 457. ............................................... 

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

§ 2º 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 previdenciário. 

(...) 

§ 4º 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. (NR) 

CLT - 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 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 aquela que fôr cobrada pela emprêsa 
ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer 
título, e destinada a distribuição aos empregados. 

Diferença salário x remuneração. 
 

A nova lei restringe o conceito de 
salário, excluindo as gratificações 
ajustadas, as diárias e os abonos. 

 

O RH 115 (item 3.2) estabelece quais 
são as parcelas salariais que compõe 
a remuneração, dentre elas: função 
gratificada e CTVA. 
 

Em relação à FUNCEF, o conceito é de 
remuneração tanto no Novo Plano 
quanto no REG/REPLAN. 
 

No caso de bancário, a gratificação 
legal prevista, trata do artigo 224, 
parágrafo segundo da CLT (exclui 
jornada de seis horas) e do artigo 62 
da CLT. 
 

Quanto ao INSS, a Lei exclui do salário 
de contribuição: as diárias para 
viagens, o valor relativo à assistência 
prestada por serviço médico ou 
odontológico, os prêmios e os 
abonos. 

 
 

O intuito da mudança 
continua sendo a 
exclusão de parcelas 
pagas pelo empregador 
do conceito de 
remuneração e, inclusive, 
do conceito de salário. 

 

Consequência prática, 
redução da base de 
cálculo de contribuições 
previdenciárias e demais 
encargos trabalhistas. 

 

Incluiu nesta alteração no 
conceito de salário 
apenas as gratificações 
legais, enquanto que na 
legislação atual estão 
incluídas as (1) 
gratificações ajustadas, 
(2) diárias para viagem e 
(3) abonos. 

 

Introduziu um § para 
conceituar prêmio com a 
mesma intenção 
excludente. 
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Art. 20 – O SALÁRIO DE 
PARTICIPAÇÃO corresponderá às 
parcelas que constituem a 
remuneração do PARTICIPANTE, 
sobre as quais incidem ou incidiam, 
no caso do AUTOPATROCINADO, as 
contribuições a ÓRGÃO OFICIAL DE 
PREVIDÊNCIA. 

 

§ 1º – Excluem-se desse SALÁRIO DE 
PARTICIPAÇÃO os valores pagos na 
forma de horas extras, abonos, 
gratificações a título de participações 
nos lucros, diárias de viagem, 
adicional de transferência, auxílio-
alimentação/ refeição, auxílio cesta 
alimentação, ou qualquer pagamento 
de natureza eventual ou temporário 
que não integre e nem venha a 
integrar, em caráter definitivo, o 
contrato de trabalho do 
PARTICIPANTE. 

 

§ 2º – O SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO 
está limitado a R$ 8.300,00 (oito mil e 
trezentos reais). 

X 
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Art. 444. ............................................. 

Parágrafo único. A livre estipulação a 
que se refere o caput deste artigo aplica-
se às hipóteses previstas no art. 611-A 
desta Consolidação, com a mesma 
eficácia legal e preponderância sobre os 
instrumentos coletivos, no caso de 
empregado portador de diploma de nível 
superior e que perceba salário mensal 
igual ou  superior a duas vezes o limite 
máximo dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social. (NR) 

CLT Art. 444 - As relações contratuais de trabalho 
podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às 
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos 
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das 
autoridades competentes. 

Novamente, diferença entre salário x 
remuneração. 

 

A interpretação deve ser restritiva. 
No caso de bancário, a gratificação 
legal prevista, trata do artigo 224, 
parágrafo segundo da CLT (funções 
de direção, gerência, fiscalização, 
chefia e equivalentes) e do artigo 62 
da CLT. 

 

Risco Caixa: o RH 115 (item 3.2) 
estabelece quais são as parcelas 
salariais que compõem a 
remuneração, dentre elas: função 
gratificada e CTVA. 

 

 

 

 

Exclui os empregados 
com nível superior e 
salário igual ou maior do 
que duas vezes o teto do 
RGPS do mínimo de 
proteção estabelecida na 
lei e na negociação 
coletiva.  

Ou seja, a negociação 
coletiva por rebaixar 
direitos e, por acordo 
individual, estes 
empregados (ditos 
hipersuficientes) podem 
rebaixar ainda mais seus 
direitos. 

 

PIORA 

Incluiu a prevalência do 
acordo individual firmado 
pelos trabalhadores  
“hipersuficientes” (grau 
superior com salário 
acima de 2x o teto do 
RGPS) sobre a lei, os ACT 
e as CCT. 
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Art. 468. .................................... 

§ 1º ........................................... 

§ 2º A alteração de que trata o § 1º 
deste artigo, com ou sem justo 
motivo, não assegura ao 
empregado o direito à manutenção 
do pagamento da gratificação 
correspondente, que não será 
incorporada, independentemente 
do tempo de exercício da 
respectiva função. (NR) 

Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é 
lícita a alteração das respectivas condições por mútuo 
consentimento, e ainda assim desde que não resultem, 
direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob 
pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 

Parágrafo único - Não se considera alteração unilateral 
a determinação do empregador para que o respectivo 
empregado reverta ao cargo efetivo, anteriormente 
ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 

 

Súmula nº 372 do TST 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU 
REDUÇÃO. LIMITES (conversão das Orientações 
Jurisprudenciais nos 45 e 303 da SBDI-1) - Res. 
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 

I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais 
anos pelo empregado, se o empregador, sem justo 
motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá 
retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da 
estabilidade financeira. 

II - Mantido o empregado no exercício da função 
comissionada, não pode o empregador reduzir o valor 
da gratificação. 

A Caixa disciplina o assunto em dois 
normativos – RH 184 e RH 151. 

 

RH151: 1.1 Disciplinar o pagamento 
de parcela mensal de Adicional de 
Incorporação devida ao empregado 
dispensado do exercício efetivo de 
função gratificada, cargo em 
comissão ou função de confiança, por 
interesse da Administração ou 
exonerado de cargo de Dirigente. 

 

Risco Caixa: Enquanto vigente os 
normativos estes serão aplicados, em 
detrimento da lei. 

 

Caso a Caixa revogue, caberá 
discussão sobre:  

 

1) incorporação das regras 
normativos no contrato de trabalho 
para aqueles já admitidos – princípio 
da inalteralibidade contratual lesiva; 

 

2) para os novos contratos, pode-se 
defender a interpretação dos 
princípios constitucionais e 
trabalhista, bem com a 
inconstitucionalidade a luz do art. 7º 
VI CF. 

Prejuízos ao trabalhador  

Cancela a súmula 372 TST 
e uma doutrina quase 
centenária de aplicação 
do princípio estabilidade 
econômica. 

Atinge fortemente os 
empregados da categoria 
bancária e de outras 
empresas públicas com 
plano de cargos e salários 
e sistema de gratificação 
por desempenho de 
função. 
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Art. 477. Na extinção do contrato 
de trabalho, o empregador deverá 
proceder à anotação na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, 
comunicar a dispensa aos órgãos 
competentes e realizar o 
pagamento das verbas rescisórias 
no prazo e na forma estabelecidos 
neste artigo. 

§ 1º (Revogado) 

.................................................. 

§ 3º (Revogado) 

Art. 477 - É assegurado a todo empregado, não 
existindo prazo estipulado para a terminação do 
respectivo contrato, e quando não haja êle dado motivo 
para cessação das relações de,0 trabalho, o direto de 
haver do empregador uma indenização, paga na base da 
maior remuneração que tenha percebido na mesma 
emprêsa.  

§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de 
rescisão, do contrato de trabalho, firmado por 
empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será 
válido quando feito com a assistência do respectivo 
Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 

§ 2º - O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, 
qualquer que seja a causa ou forma de dissolução do 
contrato, deve ter especificada a natureza de cada 
parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, 
sendo válida a quitação, apenas, relativamente às 
mesmas parcelas.  

§ 3º - Quando não existir na localidade nenhum dos 
órgãos previstos neste artigo, a assistência será 
prestada pelo Represente do Ministério Público ou, 
onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou 
impedimento dêste, pelo Juiz de Paz. 

CLÁUSULA 41 – HOMOLOGAÇÃO DAS 
RESCISÕES CONTRATUAIS  

 

A quitação passada pelo empregado, 
com a assistência de entidade sindical 
de sua categoria, ao empregador, 
com observância dos requisitos 
exigidos nos parágrafos do Art. 477 
da CLT, terá eficácia liberatória em 
relação aos valores expressamente 
consignados no recibo.  

 

Parágrafo Primeiro - A CAIXA, no caso 
de homologação de rescisão de 
contrato de trabalho, recorrerá, 
preferencialmente, para 
cumprimento do disposto no 
parágrafo 1º do Art. 477 da CLT, à 
assistência do sindicato.  

 

Parágrafo Segundo - As entidades 
sindicais não poderão estabelecer 
prazo inferior ao legalmente exigido 
para homologação para apresentação 
dos cálculos rescisórios pela CAIXA. 

 

Risco Caixa: a Caixa pode intentar 
não renovar a presente cláusula do 
ACT. 

Exclui a obrigatoriedade 
de assistência do 
sindicato ou do MTb na 
rescisão de empregados 
com contratos vigentes 
há mais de 1 ano. 

 

Prejuízos ao trabalhador  

Facilita os casos de termo 
de quitação com eficácia 
liberatória (renúncia de 
direitos), especialmente 
se conjugado com a 
previsão de homologação 
de acordo extrajudicial 
dos artigos 855-B a 855-E 
deste Substitutivo. 

Deixa o trabalhador 
completamente 
vulnerável em um 
momento de fragilidade 
pela perda do emprego 
(necessidades 
alimentares). 
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Art.4º. .................................................. 

§ 2º Por não se considerar tempo à 
disposição do empregador, 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 desta Consolidação, quando o 
empregado, por escolha própria, 
buscar proteção pessoal, em caso de 
insegurança nas vias públicas ou más 
condições climáticas, bem como 
adentrar ou permanecer nas 
dependências da empresa para exercer 
atividades particulares, entre outras: 

I – práticas religiosas; 

II – descanso; 

III – lazer; 

IV – estudo; 

V – alimentação; 

VI – atividades de relacionamento 
social; 

VII – higiene pessoal; 

VIII – troca de roupa ou uniforme, 
quando não houver obrigatoriedade de 
realizar a troca na empresa. (NR) 

Súmula nº 366 do TST 

CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. 
MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA 
DE TRABALHO  (nova redação) - Res. 197/2015 - DEJT 
divulgado em 14, 15 e 18.05.2015 
Não serão descontadas nem computadas como 
jornada extraordinária as variações de horário do 
registro de ponto não excedentes de cinco minutos, 
observado o limite máximo de dez minutos diários. Se 
ultrapassado esse limite, será considerada como extra 
a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, 
pois configurado tempo à disposição do empregador, 
não importando as atividades desenvolvidas pelo 
empregado ao longo do tempo residual (troca de 
uniforme, lanche, higiene pessoal, etc). 

 

ACT 2016/2018 prevê: 

 

CLÁUSULA 62 - HORAS DE ESTUDO 
DENTRO DA JORNADA 

Os empregados deverão dispor de 6 
horas mensais para estudos na 
metodologia a distância - EAD, junto a 
Universidade Caixa dentro da jornada 
de trabalho, em local apropriado na 
unidade. 
 
Risco Caixa: Com a nova previsão da 
lei, em prejuízo da jurisprudência do 
TST – Súmula 366, a Caixa pode 
intentar não renovar a presente 
cláusula do ACT. 

A Reforma Trabalhista 
altera o conceito de 
“tempo à disposição do 
empregador” e transfere 
para o empregado à 
“escolha” mesmo em 
caso de insegurança nas 
vias públicas ou más 
condições climáticas, 
facilitando o não 
pagamento de hora 
extra. 

 

Prejuízos ao trabalhador:  
 
Dificuldade de aferir se a 
escolha é realmente do 
trabalhador ou imposição 
velada do empregador.  
Facilita a dissimulação do 
“tempo à disposição do 
empregador” com a 
finalidade de não pagar 
horas extras. 
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Art. 59. ........................................... 

§ 6º É lícito o regime de 
compensação de jornada 
estabelecido por acordo individual, 
tácito ou escrito, para a 
compensação no mesmo mês. (NR) 

 
Art. 59-B. O não atendimento das 
exigências legais para compensação 
de jornada, inclusive quando 
estabelecida mediante acordo 
tácito, não implica a repetição do 
pagamento das horas excedentes à 
jornada normal diária se não 
ultrapassada a duração máxima 
semanal, sendo devido apenas o 
respectivo adicional. 

Parágrafo único. A prestação de 
horas extras habituais não 
descaracteriza o acordo de 
compensação de jornada e o banco 
de horas 

Súmula nº 85 do TST 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI) - Res. 
209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 03.06.2016 
I. A compensação de jornada de trabalho deve ser 
ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo 
ou convenção coletiva. 
II. O acordo individual para compensação de horas é 
válido, salvo se houver norma coletiva em sentido 
contrário. 

III. O mero não atendimento das exigências legais para a 
compensação de jornada, inclusive quando encetada 
mediante acordo tácito, não implica a repetição do 
pagamento das horas excedentes à jornada normal 
diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo 
devido apenas o respectivo adicional.    
IV. A prestação de horas extras habituais descaracteriza 
o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, 
as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal 
deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto 
àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a 
mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. 

 

Observação: A Reforma Trabalhista não se 
aplicaria, enquanto vigente a previsão da 
cláusula 9º ACT 2016/2018 e regulamento 
interno. 
Risco: não renovação da cláusula coletiva – os 
empregados compensariam todas as horas 
extras, não ensejando o pagamento delas. 
RH 035 - 3.31 COMPENSAÇÃO DE HORA EXTRA  
3.31.1 Na compensação, é observada a proporção 
de 1 hora trabalhada para cada hora não 
trabalhada, e vice-versa, com idêntica 
proporcionalidade nas frações.  
3.31.2 As HE homologadas para compensação são 
compensadas até o processamento do Ponto 
Eletrônico do mês subsequente ao da prestação 
das referidas horas. (...) 
3.31.4 Se a compensação e a homologação não 
ocorrerem nos prazos previstos, o saldo 
remanescente é pago no mês de vencimento do 
prazo de compensação. 
ACT 2016/2018 
CLÁUSULA 9ª – HORAS EXTRAORDINÁRIAS 
A jornada diária de trabalho dos empregados da CAIXA 
poderá ser prorrogada, excepcionalmente, observado o 
limite legal, e em face da necessidade de serviço, 
assegurando-se o pagamento, com o adicional de 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor da hora normal, ou a 
compensação das horas extraordinárias, nos termos da 
presente cláusula. 

Parágrafo Primeiro - No mínimo 50% das horas 
extraordinárias realizadas serão pagas, no mês 
seguinte ao da realização, e o percentual restante 
será compensado, na proporção de 1 hora 
realizada para 1 hora compensada e igual fração 
de minutos, até o fechamento do Ponto Eletrônico 
do mês subsequente (...) 
Parágrafo Sexto – Pagamento de 100% das horas 
extras realizadas em agências com até 20 (vinte) 
empregados, inclusive para os tesoureiros com 
lotação física nessas agências. 

 

Autoriza a compensação 
até mesmo por acordo 
tácito, desde que se 
realize no mesmo mês. 

É inconstitucional à luz 
do art. 7º, XIII 
Possível 
inconstitucionalidade 

No final das contas, 
estimula o 
descumprimento do 
limite diário, pois a 
consequência de 
ultrapassá-lo é o mero 
pagamento do adicional 
de 50%, desde que não 
exceda a duração 
semanal máxima. 

Contraria Súmula 85, IV, 
TST: habitualidade HE  

Prejuízos ao trabalhador 

Admite inobservância do 
intervalo interjornada. 

Permite o 
descumprimento total do 
limite diário de jornada 
sem qualquer sanção 
para o empregador, que 
deverá apenas o 
adicional de hora extra. 
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Art. 59. ................................. 

§ 5º O banco de horas de que trata 
o § 2º deste artigo poderá ser 
pactuado por acordo individual 
escrito, desde que a compensação 
ocorra no período máximo de seis 
meses. (NR 

Súmula nº 85 do TST 

COMPENSAÇÃO DE JORNADA (inserido o item VI)-
Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 e 
03.06.2016.................................................................. 

  V. As disposições contidas nesta súmula não se 
aplicam ao regime compensatório na modalidade 
“banco de horas”, que somente pode ser instituído por 
negociação coletiva. 

Conforme exposto acima, Acordo 
Coletivo de Trabalho CEF 2016/2018 
não prevê banco de horas, mas sim 
estabelece regras de compensação. 
Porém, o RH 035 prevê a forma de 
compensação – no mês subsequente 
(item 3.31.2). 

 

Risco Caixa: 

Revogação do RH 035, não renovação 
da cláusula coletiva e a Caixa 
implementar banco de horas, por 
acordo individual escrito, 
possibilitando o não pagamento das 
horas extras e apenas a compensação. 

Hoje a jurisprudência 
estabelece que o banco de 
horas deva estar previsto 
em ACT ou CCT 

 

Possibilidade de acordo 
individual faz tábula rasa 
da negociação coletiva. 

 

É inconstitucional à luz do 
art. 7º, XIII 

 

Prejuízos ao trabalhador 

 

Amplia o uso do banco de 
horas e o não pagamento 
de horas extras, podendo 
ser imposto diretamente 
pelo empregador sem ACT 
ou CCT que o preveja. 
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Art. 71. .......................................... 

§ 4º A não concessão ou a 
concessão parcial do intervalo 
intrajornada mínimo, para repouso 
e alimentação, a empregados 
urbanos e rurais, implica o 
pagamento, de natureza 
indenizatória, apenas do período 
suprimido, com acréscimo de 50% 
(cinquenta por cento) sobre o valor 
da remuneração da hora normal de 
trabalho. 

................................................ (NR) 

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 
6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para 
repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1 (uma) hora 
e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não 
poderá exceder de 2 (duas) horas. (...) 
§ 4º - Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto 
neste artigo, não for concedido pelo empregador, este ficará 
obrigado a remunerar o período correspondente com um 
acréscimo de no mínimo 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor 
da remuneração da hora normal de trabalho. 
 
Súmula nº 437 do TST 
INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. 
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT - Res. 185/2012 
I - Após a edição da Lei nº 8.923/94, a não-concessão ou a 
concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e 
alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento 
total do período correspondente, e não apenas daquele 
suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da 
remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem 
prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de 
remuneração. 
II - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho 
contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada 
porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do 
trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e 
art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva.   
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no art. 71, § 4º, da 
CLT, com redação introduzida pela Lei nº 8.923, de 27 de julho de 
1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o 
intervalo mínimo intrajornada para repouso e alimentação, 
repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas salariais. 
IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de 
trabalho, é devido o gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma 
hora, obrigando o empregador a remunerar o período para 
descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do 
respectivo adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4º da 
CLT. 
 

 

A Caixa tem histórico de não 
cumprimento de intervalo 
intrajornada (principalmente, caixas e 
funções gerenciais), inclusive com 
denúncias no MPT e ações 
trabalhistas. 

 

Risco Caixa: incentivo ao 
descumprimento do intervalo 
intrajornada. 

 

Aqui, assinala-se uma economia para 
a Caixa, quando não for concedido o 
intervalo intrajornada, o mesmo sairá 
mais “em conta” para a empresa. 

 

Intervalo intrajornada 

 

A Reforma Trabalhista 
atribui natureza 
meramente indenizatória 
à supressão total ou 
parcial do intervalo 
intrajornada e, ainda, 
limita a indenização 
apenas ao período 
efetivamente suprimido. 

 

Hoje, remunera-se o 
intervalo intrajornada 
inteiro, ainda que ele 
tenha sido parcialmente 
gozado, para 
desestimular o 
descumprimento da lei. 

 

Prejuízos ao trabalhador 

Prejuízo à saúde do 
trabalhador, pois fica 
barato descumprir a lei e 
reduzir o intervalo. 

 

Dada sua natureza 
indenizatória, não incide 
sobre esse valor quaisquer 
encargos trabalhistas e 
previdenciários. 
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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.…. 

§3º As horas suplementares à duração do 
trabalho semanal normal serão pagas com o 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) 
sobre o salário-hora normal 

§4º Na hipótese de o contrato de trabalho 
em regime de tempo parcial ser estabelecido 
em número inferior a vinte e seis horas 
semanais, as horas suplementares a este 
quantitativo serão consideradas horas extras 
para fins do pagamento estipulado no §3º, 
estando também limitadas a seis horas 
suplementares semanais.. 

§ 5º As horas suplementares da jornada de 
trabalho normal poderão ser compensadas 
diretamente até a semana imediatamente 
posterior à da sua execução, devendo ser 
feita a sua quitação na folha de pagamento 
do mês subsequente, caso não sejam 
compensadas. 

§ 6º É facultado ao empregado contratado 
sob regime de tempo parcial converter um 
terço do período de férias a que tiver direito 
em abono pecuniário. 

§ 7º As férias do regime de tempo parcial são 
regidas pelo disposto no art. 130 desta  
Consolidação. 

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo 
parcial aquele cuja duração não exceda a vinte e cinco 
horas semanais. 

§ 1º O salário a ser pago aos empregados sob o regime 
de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em 
relação aos empregados que cumprem, nas mesmas 
funções, tempo integral. 

§ 2º Para os atuais empregados, a adoção do regime de 
tempo parcial será feita mediante opção manifestada 
perante a empresa, na forma prevista em instrumento 
decorrente de negociação coletiva. 

Risco Caixa: para os atuais 
empregados, não se aplicaria a 
presente previsão. A alteração não 
seria permitida, em razão do edital de 
concurso vincular os contratos de 
trabalho atuais. 

 

Amplia a jornada de 
trabalho em regime de 
tempo parcial: 

30 horas semanais, sem HE 

26 horas semanais + 6 HE 
semanais 

Prejuízos ao trabalhador 

Possibilidade de que postos 
de trabalho em regime de 
tempo integral  sejam 
substituídos por outros em 
regime de tempo parcial. 

Risco de que se entenda 
possível pagamento inferior 
ao  salário-mínimo ou piso 
salarial da categoria desde 
que preservada a  
proporcionalidade ao 
salário-hora. 

Risco de precarização para 
categorias e profissões que 
tenham jornada própria  
inferior a 8h diárias. 
Exigência de jornada 
extraordinária sem o 
correspondente  
pagamento, ainda que não 
tenha previsão em acordo 
individual ou coletivo. 
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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 
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. 

Súmula nº 444 do TST 

Jornada de trabalho. NORMA COLETIVA. LEI. Escala de 
12 por 36. Validade. - Res. 185/2012, DEJT divulgado 
em 25, 26 e 27.09.2012  - republicada em decorrência 
do despacho proferido no processo TST-PA-
504.280/2012.2 - DEJT divulgado em 26.11.2012 

É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze 
horas de trabalho por trinta e seis de descanso, 
prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante 
acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de 
trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos 
feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao 
pagamento de adicional referente ao labor prestado na 
décima primeira e décima segunda horas. 

 

CLT 

Art. 70 - Salvo o disposto nos artigos 68 e 69, é 
vedado o trabalho em dias feriados nacionais e 
feriados religiosos, nos têrmos da legislação própria. 

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou 
quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração 
superior a do diurno e, para esse efeito, sua 
remuneração terá um acréscimo de 20 % (vinte por 
cento), pelo menos, sobre a hora diurna. 

... 

§ 5º Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o 
disposto neste capítulo. 

Risco Caixa: 

 

A Caixa poderá acordar diretamente 
com o (a) empregado(a)  jornada 12 
x 36. (Exemplo de público alvo: 
jornada revezamento - RH 035 – 
tecnologia, segurança etc). 

 

Porém, para a contratação 
individual, haverá discussão quanto 
à limitação do artigo 224 da CLT 
(jornada semanal de 30 horas) e os 
limites do edital do concurso público. 

 
RH 0035 3.4.1.2 O horário noturno é 
compreendido, integral ou parcialmente, entre 
22h de um dia e 7h do dia seguinte.  
3.4.1.3 O empregado que cumpre jornada em 
horário noturno faz jus ao horário reduzido, 
cuja hora trabalhada corresponde a 52min e 
30seg, com cálculo proporcional nas frações 
de horas.  
3.4.1.4 O empregado que tem registro de 
trabalho em horário noturno faz jus à 
percepção de adicional noturno, cuja forma 
de cálculo e as situações de afastamento 
em que ele é devido estão definidas no 
RH115. 

Jornada 12x36 

Possibilidade de jornada de 
12h seguidas, sem intervalo 
(mera indenização). 

Prejuízos ao trabalhador 

Autoriza trabalho de 12h 
seguidas, sem intervalo, 
mediante acordo individual 
escrito. 

 

Possibilidade de acordo 
individual escrito não leva 
em consideração a 
fragilidade do empregado, 
que pode se ver forçado a 
celebrar o acordo por medo 
do desemprego. 

Jornadas excessivas 
aumentam a incidência de 
doenças e acidentes do 
trabalho e, por isso, 
deveriam ser excepcionais. 

Considera que a 
remuneração mensal 
ajustada entre as partes já 
inclui DSR, feriados e 
adicional noturno, sem 
necessidade de pagamento 
em separado dessas 
parcelas. 
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Art. 61. ........................................... 

§ 1º O excesso, nos casos deste 
artigo, pode ser exigido 
independentemente de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho. 

.................................................... 
(NR) 

Art. 61 - Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a 
duração do trabalho exceder do limite legal ou 
convencionado, seja para fazer face a motivo de força 
maior, seja para atender à realização ou conclusão de 
serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar 
prejuízo manifesto. 

§ 1º - O excesso, nos casos deste artigo, poderá ser 
exigido independentemente de acordo ou contrato 
coletivo e deverá ser comunicado, dentro de 10 (dez) 
dias, à autoridade competente em matéria de 
trabalho, ou, antes desse prazo, justificado no 
momento da fiscalização sem prejuízo dessa 
comunicação. 

 

Exemplo: trabalho extraordinário - 
saque das contas inativas do FGTS. 

 

Risco Caixa: nesse caso, a ausência de 
burocracia pode banalizar a exigência 
de jornada extraordinária, fora dos 
limites da Lei e sem maiores 
fiscalizações. 

Retira a obrigatoriedade 
de comunicar à 
autoridade 
administrativa do 
trabalho. 
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Art. 62. ……………………..............…….. 

III – os empregados em regime de 
teletrabalho. 

………….………………………............. 
(NR). 

Art. 62 - Não são abrangidos pelo regime previsto 
neste capítulo: 

I - os empregados que exercem atividade externa 
incompatível com a fixação de horário de trabalho, 
devendo tal condição ser anotada na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e no registro de 
empregados; 

II - os gerentes, assim considerados os exercentes de 
cargos de gestão, aos quais se equiparam, para efeito 
do disposto neste artigo, os diretores e chefes de 
departamento ou filial. 

Parágrafo único - O regime previsto neste capítulo será 
aplicável aos empregados mencionados no inciso II 
deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, 
compreendendo a gratificação de função, se houver, 
for inferior ao valor do respectivo salário efetivo 
acrescido de 40% (quarenta por cento). 

Risco Caixa: implementar 
teletrabalho, com desenvolvimento 
de aplicativo/sistema próprio, 
estabelecendo metas abusivas e 
repassando aos empregados os 
custos do trabalho e com jornada 
extenuante. 

Exclui o teletrabalho da 
aplicação das regras 
relativas à jornada de 
trabalho. 

 

A exclusão total dessa 
modalidade de trabalho 
das regras relativas à 
jornada implica falta de 
controle das horas 
efetivamente trabalhadas 
e, portanto, de 
remuneração de horas 
extras (parâmetro 
constitucional).  

Há muitos casos em que 
o empregador tem 
condições de monitorar a 
jornada de trabalho à 
distância – ex. 
login/logout do sistema 
da empresa. 
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Art. 8º. ............................................. 

§ 3º No exame de convenção 
coletiva ou acordo coletivo de 
trabalho, a Justiça do Trabalho 
analisará exclusivamente a 
conformidade dos elementos 
essenciais do negócio jurídico, 
respeitado o disposto no art. 104 
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 – Código Civil, e balizará 
sua atuação pelo princípio da 
intervenção mínima na autonomia 
da vontade coletiva. (NR) 

 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 

I - agente capaz; 

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

III - forma prescrita ou não defesa em lei. 

Riscos Caixa: 

 

1) Ações individuais/coletivas com 
objeto com anulação de cláusula: 
necessidade de entidade sindical 
compor o polo passivo da demanda 
judicial (parágrafo quinto, art. 611-a), 
o que aumentaria o custo de 
acompanhamento judicial dos 
sindicatos. 

 
2) Com risco de ações anulatórias ind 
ividuais/coletivas, as entidades 
sindicais precisam redobrar os 
cuidados com as formalidades para 
celebração de acordo e convenção, 
inclusive com possibilidade de 
apresentação atas negociais e outros 
documentos em processos. 

 

Tribunal só examinaria 
vício formal (condições 
formais do negócio 
jurídico) e não o mérito 
dos acordos ACT e CCT. 

 

Cria um princípio legal: 
princípio da intervenção 
mínima, restringindo o 
papel do Poder Judiciário 
no exame de cláusulas 
abusivas de ACT e CCT. 

 

 

Prejuízos ao trabalhador: 
deixa de contar com a 
proteção judicial no caso 
de cláusulas abusivas, o 
que facilita a pressão do 
empregador sobre 
negociação coletiva 
especialmente em 
categorias menos 
organizadas. 

 



 

15 
 

 LEI Nº 13.467/2017 LEGISLAÇÃO VIGENTE 
OBSERVAÇÕES: 

SITUAÇÕES / NORMAS 
INTERNAS / ACT CEF 

OBSERVAÇÕES LBS 
   

   
   

   
   

  P
R

EV
A

LÊ
N

C
IA

 N
EG

O
C

IA
D

O
 S

O
B

R
E 

O
 L

EG
IS

LA
D

O
 

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 
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 incentivo em bens ou 
serviços, eventualmente concedidos em 
programas de incentivo; 

XV – participação nos lucros ou resultados da 
empresa. 

Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção 

quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as 

estipuladas em Acordo 

 Cria a regra da prevalência do 
negociado sobre o legislado, 
ainda que em condições 
menos favoráveis. 

Prejuízos: Sem uma legislação 
adequada de: (1) proteção às 
práticas antissindicais; (2) 
promoção da negociação 
coletiva; (3) liberdade para o 
exercício do direito de greve, 
(4) organização e estrutura 
sindical fortalecidas por 
critérios de representatividade 
e agregação em relação ao 
ramo ou setor de atividade 
econômica; não há condições 
adequadas para se dar à 
autonomia coletiva privada a 
extensão que o Substitutivo 
atribui. O princípio dos 
chamados “equivalentes 
coletivos” depende da 
existência de uma legislação 
de promoção da negociação 
coletiva. Vale dizer que o 
principal prejuízo para os 
trabalhadores é ter que 
negociar e aceitar condições 
rebaixadas de trabalho e 
salário agora com força de lei.  

O dispositivo fica ainda mais 
perverso com a redação dada 
pelo parágrafo 3º do artigo 8º 
da CLT, que exclui da Justiça 
do Trabalho o exame de 
mérito dos acordos e 
convenções coletivos, 
reforçado pela inclusão do § 
1º no art. 611-A. > Possível 
inconstitucionalidade 
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Art. 614. ....................................... 

§ 3º Não será permitido estipular 
duração de convenção coletiva ou 
acordo coletivo de trabalho superior 
a dois anos, sendo vedada a 
ultratividade. (NR) 

Art. 614. ........ 
§ 3º Não será permitido estipular duração de 
Convenção ou Acordo superior a 2 (dois) anos. 
 
Súmulas 277 do TST 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. 
ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal 
Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT 
divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
 
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou 
convenções coletivas integram os contratos individuais 
de trabalho e somente poderão ser modificadas 
ou suprimidas mediante negociação coletiva de 
trabalho.  
 
CR Art. 114. .................................. 

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação 
coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de 
comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza 
econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o 
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de 
proteção ao trabalho, bem como as convencionadas 
anteriormente. 

Risco Caixa: 

 

Não havendo renovação do Acordo 
Coletivo de Trabalho, as cláusulas 
sociais correm sérios riscos de serem 
suprimidas.  

 

Em caso de propositura de Dissídio 
Coletivo, não há garantia de 
renovação/manutenção de cláusulas 
que tenham aspectos econômicos e 
sociais, não previstas em lei. 

 

Exemplo: Saúde Caixa (cláusula 32) 
restaria prejudicado. 

Proibição da 
ultratividade, em afronta 
ao § 2º do art. 114 da CR. 

 

O legislador poderia ter 
optado pelo silêncio 
como, aliás, vinha 
fazendo desde 2001, já 
que tem impedimento 
constitucional para vedar 
a ultratividade. 

No período de 
dezembro/1992 a 
fevereiro/2001, vigorou a 
Lei nº 8.542/92, que 
previa expressamente a 
manutenção dos ACT e 
CCT até posterior 
celebração de novo 
acordo. 

 

Prejuízos ao trabalhador  

A vedação da 
ultratividade prejudica o 
poder de negociação da 
entidade sindical.  
Possível 
inconstitucionalidade 
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Art. 620. As condições estabelecidas 
em acordo coletivo de trabalho 
sempre prevalecerão sobre as 
estipuladas em convenção coletiva 
de trabalho. (NR) 

Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção 
quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as 
estipuladas em Acordo. 

Atualmente, o Acordo Coletivo da 
Caixa estabelece que respeitará as 
cláusulas constantes na Convenção 
Coletiva de Trabalho, citando 
especificamente as exceções  

 
(exemplo: 1ª – Reajuste Salarial, 2ª - 
Salário de Ingresso, 3ª - Salário Após 90 
Dias de Admissão, 4ª - Adiantamento de 
13º Salário, 5ª - Salário do Substituto, 6ª - 
Adicional por Tempo de Serviço, 7ª - 
Opção por Indenização do Adicional por 
Tempo de Serviço, 8ª - Adicional de Horas 
Extras, 9ª - Adicional Noturno, 10ª - 
Insalubridade / Periculosidade, 11 - 
Gratificação de Função, 12 - Gratificação 
de Caixa) 
 

Risco Caixa: 

 

A Caixa querer negociar cláusula 
abaixo do estabelecido na Convenção 
Coletiva e a conjuntura não permitir 
resistência dos(as) empregados(as) da 
Caixa. 

 

Impacto na mesa única de 
negociação. 

Inverte a lógica ao 
estabelecer a prevalência 
do ACT sobre a CCT. 

Exclui a regra da 
prevalência da norma 
mais favorável na 
comparação entre o 
conteúdo de acordos e 
convenções (teoria 
conglobamento). 

 

Prejuízos aos 
trabalhadores 

Estimulo à negociação 
em nível de empresa com 
possibilidade de 
rebaixamento do mínimo 
legal. Ou seja, passa-se a 
adotar o “critério” de 
prevalência da pior regra 
para os trabalhadores.  

O prejuízo decorrente 
desta regra é ainda maior 
considerando a maior 
fragilidade sindical e 
maior possibilidade de 
pressão do empregador 
no nível de empresa. 

Estimula, portanto, o 
dumping social. 
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Art. 510-A. Nas empresas com 
mais de duzentos empregados, é 
assegurada a eleição de uma 
comissão para representá-los, com 
a finalidade de promover-lhes o 
entendimento direto com os 
empregadores.  

§ 1º A comissão será composta:  

I – nas empresas com mais de 
duzentos e até três mil 
empregados, por três membros;  

II – nas empresas com mais de três 
mil e até cinco mil empregados, 
por cinco membros;  

III – nas empresas com mais de 
cinco mil empregados, por sete 
membros. 

X ACT 2016/2018: CLÁUSULA 45 – DELEGADOS 
SINDICAIS 

A CAIXA reconhecerá os delegados sindicais 
eleitos pelos empregados. 

Parágrafo Primeiro - Os delegados sindicais 
serão eleitos com base na quantidade de 
empregados lotados em cada Unidade, 
observada a seguinte proporção: 

I - Até 100 empregados: 01(um) delegado 
sindical 

II - De 101 a 200 empregados: 02(dois) 
delegados sindicais 

III - De 201 a 300 empregados: 03(três) 
delegados sindicais 

IV - De 301 a 400 empregados: 04(quatro) 
delegados sindicais 

V - Acima de 401 empregados: 05(cinco) 
delegados sindicais. 

Parágrafo Segundo - Nas Unidades que 
funcionem nos turnos, diurno e noturno, 
poderá ser eleito delegado sindical por turno. 

Parágrafo Terceiro - O delegado sindical 
poderá deixar de comparecer ao serviço (...). 

Comissão de 
empregados 

 

Totalmente desvinculada 
da entidade sindical 

Competência 
concorrente com 
sindicato 

Eleições sujeitas à  
interferência do 
empregador, sem 
possibilidade de 
interferência do Sindicato 
-  c/c ausência de 
legislação de combate a 
práticas antissindicais 
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Parágrafo Quarto - O Regulamento de 
delegado sindical é parte integrante do 
presente Acordo (Anexo II).  
(...) 

ANEXO II - Art. 3º - Caberá aos sindicatos a 
coordenação do processo de eleição do 
delegado sindical. 

 

Cenário 1: entender que a previsão 
do ACT (delegados sindicais) exclui a 
aplicação da Comissão de 
Representantes quanto aos 
delegados sindicais art. 611-A, VII da 
CLT (prevalência do acordo quando 
dispuser sobre representantes no 
local do trabalho); 

 

Cenário 2:  entender que são 
regulamentos distintos. A fim de evitar 
dúvidas, interessante firmar acordo 
aditivo excluindo a Comissão de 
representantes, em face a regulação 
própria dos delegados. 

X 
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Art. 134. ........................................ 

§ 1º 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. 

§ 2º (Revogado) 

§ 3º É vedado o início das férias no 
período de dois dias que antecede 
feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado. (NR) 

Art. 134 - As férias serão concedidas por ato do 
empregador, em um só período, nos 12 (doze) meses 
subsequentes à data em que o empregado tiver 
adquirido o direito. 

§ 1º - Somente em casos excepcionais serão as férias 
concedidas em 2 (dois) períodos, um dos quais não 
poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos. 

§ 2º - Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores 
de 50 (cinqüenta) anos de idade, as férias serão sempre 
concedidas de uma só vez. 

ACT CEF 2016/2018 

CLÁUSULA 21 – ESCALA DE FÉRIAS / 
LICENÇA PRÊMIO 
A escala de férias e de licença prêmio 
será elaborada pela chefia, com a 
participação dos empregados de cada 
unidade. 
(...) 
Parágrafo Segundo - O gozo das férias 
em dois períodos será permitido aos 
empregados, em caráter excepcional e 
no interesse do serviço, 
independentemente da idade do 
empregado, bem como a conversão de 
1/3 em pecúnia. 
CLÁUSULA 22 – PARCELAMENTO DO 
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 
A CAIXA efetuará a todos os 
empregados o adiantamento por 
ocasião do gozo das férias 
regulamentares, sendo sua devolução 
em até 10 (dez) parcelas iguais e 
sucessivas, a partir do mês 
subsequente ao do crédito do 
adiantamento. 

X 
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x 

Art. 384 - Em caso de prorrogação do horário normal, 
será obrigatório um descanso de 15 (quinze) minutos 
no mínimo, antes do início do período extraordinário 
do trabalho. 

Vários sindicatos têm ações coletivas 
do intervalo para mulher, tendo sido 
objeto de mesa de negociação sobre 
o cumprimento da obrigação de fazer 
determinado pelo judiciário. 

 

Qual a consequência? A partir da 
vigência da lei, não haveria mais 
necessidade de cumprir o intervalo 
para mulher. Ressalvado mudança na 
jurisprudência do STF, com modulação 
dos efeitos. 

X 

G
ES

TA
N

TE
 

Art. 396 .............................. 

§1º ............................................ 

§ 2º Os horários dos descansos 
previstos no caput deste artigo 
deverão ser definidos em acordo 
individual entre a mulher e o 
empregador. (NR) 

Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que este 
complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, 
durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos 
especiais, de meia hora cada um. 
Parágrafo único - Quando o exigir a saúde do filho, o 
período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a critério 
da autoridade competente. 

 

CLÁUSULA 36 – LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE (...) 
Parágrafo Terceiro - A CAIXA 
assegurará às empregadas mães, 
inclusive adotantes, com filhos em 
idade inferior a 12 meses, dois 
descansos especiais diários de meia 
hora cada um, para amamentar o filho, 
facultada à beneficiária a opção pela 
redução única da jornada de trabalho 
em uma hora. 

X 
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Art. 443. 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. 

(...) 

§ 3º 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. (NR) 

x 

 

. 

Risco Caixa: para os atuais 
empregados da Caixa, não se aplicaria 
a presente previsão.  

 

Argumentação de que a alteração não 
seria permitida, em razão do edital de 
concurso vincular os contratos de 
trabalho atuais. 

 

Prejuízos ao trabalhador 

Criação de modalidade 
contratual precária, com 
menos direitos e menor 
salário: trabalho 
intermitente. 

Não impõe qualquer 
limite ao uso deste tipo 
contratual – ex. número 
máximo de trabalhadores 
admitidos sob esta 
modalidade em relação 
ao número de 
empregados contratados 
por tempo 
indeterminado 

Autoriza acordo tácito. 
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Art. 2º A Lei nº 6.019, de 3 de 
janeiro de 1974, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: 
.................................................. 

Art. 4º-A. Considera-se prestação 
de serviços a terceiros a 
transferência feita pela 
contratante da execução de 
quaisquer de suas atividades, 
inclusive sua atividade principal, à 
pessoa jurídica de direito privado 
prestadora de serviços que possua 
capacidade econômica compatível 
com a sua execução. 

Art. 4
o
-A. Empresa prestadora de serviços a terceiros é 

a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar à 
contratante serviços determinados e específicos. 
§ 1

o
 A empresa prestadora de serviços contrata, 

remunera e dirige o trabalho realizado por seus 
trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para 
realização desses serviços. 
§ 2

o
  Não se configura vínculo empregatício entre os 

trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de 
serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa 
contratante. 

RH 037 – BANCÁRIO TEMPORÁRIO 

 

Risco Caixa: Eventual contratação de 
trabalho terceirizado na atividade 
fim, poder ser questionada. A 
Constituição federal estabelece a 
exigência de concurso público para 
empresa pública. 

 

 

 

Admissão da 
terceirização na 
atividade-fim da 
empresa. 

 

PIORA 
Ao substituir a palavra 
“empresa” pela 
expressão “pessoa 
jurídica de direito 
privado”, ampliando, 
assim, o rol de 
prestadoras de serviço. 
Abrange tipos como 
empresa individual (PJ), 
associações e 
cooperativas, por 
exemplo. 

 

 

Brasília, 07 de agosto de 2017. 

 

Laís Lima Muylaert Carrano 

 


