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1- Introdução a reforma trabalhista

Remuneração

• Conceito, parcelas integrantes e não integrantes, tributação, 
alterações no pagamento de: ajuda de custo, auxilio alimentação, 
diárias para viagem, prêmios, reembolso de despesas médicas e 
gorjetas;

2- Flexibilização na jornada de trabalho

• Simplificação do banco de horas, acordo de compensação de 
horas, jornada de trabalho por tempo parcial, intervalo 
intrajornada, jornada 12x36, horas extras e seu limite legal diário, 
descanso especial da mulher (art. 384da CLT);

3-Regulamentação de tempo à disposição do empregador

• Hipóteses de permanência do empregado nas dependências da 
empresa por iniciativa própria, horário para troca de uniforme, 
trajeto interno e horas in itinere;

4- Proteção a maternidade

• Trabalho da gestante e lactante em local insalubre e negociação 
dos descansos para amamentação.

5- Extinção do contrato de trabalho

• Prazo para pagamento das verbas rescisórias e obrigações 
acessórias, homologação de TRCT, termo de quitação anual, 
demissão convencionada, PDV- Plano de demissão voluntária e 
demissão coletiva;

6- Teletrabalho

• Conceito, hipóteses de contratação, cláusulas do contrato de 
trabalho, custeio das ferramentas de trabalho, ausência de 
controle de jornada/horas extras, aspectos sobre doença ou 
acidente de trabalho;

7- Trabalho intermitente

• Conceito, hipóteses de contratação, contrato de trabalho, CTPS, 
pagamento de férias e 13° salário, incidência de INSS, FGTS, 
fornecimento de documentos, rescisão de contrato, hipóteses de 
aceite ou recusa de serviço, benefícios previdenciários, alteração 
do contrato de trabalho do empregado comum para intermitente 
e análise de riscos da contratação;
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8- Autônomo

• Conceito, diferenciação do trabalhador avulso, eventual e 
intermitente, aspectos da subordinação, cláusula de 
exclusividade, profissionais liberais, obrigações acessórias e 
análise de riscos da contratação;

9- Terceirização de serviços

• Terceirização de atividade-fim, obrigações da tomadora, requisitos 
para constituição da empresa prestadora de serviços, requisitos 
do contrato e contratação de ex-empregado como terceirizado;

10-Negociação coletiva

• Conceito, validade jurídica, direitos passiveis e não passiveis de 
negociação, acordo coletivo, ultratividade, exame das convenções 
ou acordos coletivos pela Justiça do Trabalho e identificação de 
riscos;

11- Trabalhador hipersuficiente

• Conceito, efeitos no contrato de trabalho e riscos envolvidos;

12- Contribuições previdenciárias

• Hipóteses de complementação do empregado;

13 -Outras alterações

• Fracionamento de férias, equiparação salarial, cargo de confiança, 
custeio das entidades sindicais, direito de imagem do empregado, 
dano moral, comissão de representantes dos empregados, multas 
trabalhistas, grupo econômico, sócio retirante e sucessão 
trabalhista.

14- Principais alterações processuais

• Arbitragem, Acordo Extrajudicial, justiça gratuita e custas, 
honorários periciais, honorários advocatícios, prazo para exceção 
de incompetência, multa de litigância de má-fé por falso 
testemunho, definição do preposto e depósito recursal.

15- Aplicação da reforma trabalhista no tempo

• Contratos de trabalho extintos, em vigência e firmados após a 
sucessão normativa (11 de novembro de 2017), processos 
distribuídos após a vigência da reforma trabalhista e análise dos 
riscos envolvidos.
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- 10. Casos práticos

- 11. Os mitos e riscos relacionados ao Planejamento Patrimonial e 
Sucessório

• “Blindagem patrimonial”

• Base de cálculo do ITCMD

• Doação de quotas/ações de forma parcelada.


