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REFORMA 
TRABALHISTA 
(LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017
Atenção para não ser prejudicado!!!  Veja com atenção os  

principais pontos que foram alterados com a reforma. 

NÃO SEJA PREJUDICADO PELO PATRÃO.

No dia 14 de julho de 2017 o Presidente da República sancionou as alterações na legislação trabalhista aprovadas 
pelo Congresso Nacional.

Trata-se, sem dúvida alguma, de um grande prejuízo para a classe trabalhadora, pois o projeto de reforma foi 
pensado exclusivamente para atender os interesses patronais, sem ao menos considerar as necessidades vivenciadas 
pelos trabalhadores que, no dia a dia, sofrem com as condições precárias de trabalho, jornadas excessivas, ausência de 
pagamento de salários, décimos terceiros e etc.

NÃO SE DESESPERE!!! NEM TUDO ESTÁ PERDIDO!!! Com um SINDICATO FORTE e com a UNIÃO DOS 
TRABALHADORES, será possível superar as dificuldades impostas por essa reforma trabalhista. Para tanto, a 
partir de agora será extremamente necessário o contato direito dos trabalhadores com o SINTRADETE, pois se 
o trabalhador ficar à mercê do empregador, sem a proteção do seu sindicato profissional, certamente perderá inúmeros 
direitos.

Por essas razões é que o SINTRADETE disponibiliza esse JORNAL SINDICAL para que os trabalhadores 
fiquem atentos quanto aos principais pontos de modificação da lei trabalhista.



1. A partir de quando começa a 
valer as modificações da 
reforma? 

As alterações entram em vigor após 120 dias da 
publicação oficial, ou seja, a partir do dia 12/11/2017. 

2. Rescisão do Contrato por Comum acordo

Além das modalidades tradicionais de rescisão do contrato de 
trabalho, a lei passou a prever uma nova forma: rescisão “por comum 
acordo”. Com essa nova modalidade, o empregado terá direito somente 
à metade do aviso prévio e metade da multa de 40% do FGTS. Essa mo-
dalidade rescisão só deve ser aplicada se realmente for vontade consen-
sual das duas partes (patrão e empregado) o encerramento do contrato 
de trabalho. Caso a iniciativa da rescisão for exclusiva do empregador, a 
modalidade de rescisão continua sendo “dispensa sem justa causa”, com 
a obrigação do empregador em indenizar ou conceder a integralidade 
do aviso prévio e pagar a integralidade da multa de 40% do FGTS. 

Atenção trabalhador!!! Cuidado para não ser ludibriado pelo pa-
trão e assinar documento de “pedido de demissão” ou “rescisão por 
comum acordo” enquanto de fato a iniciativa de por fim à relação de 
emprego é exclusiva da empresa. Caso o trabalhador assine equivoca-
damente o documento de rescisão, dificilmente conseguirá reverter a 
perda dos seus direitos na Justiça. Portanto, o máximo de cuidado é 
necessário. Na dúvida, não assine NENHUM DOCUMENTO sem antes 
consultar o SINTRADETE.

3. Acordo homologado na Justiça  
do Trabalho

A lei passa autorizar que as partes (patrão e empregado) pode-
rão fazer um acordo extrajudicial e requerer a homologação em juízo. 
CUIDADO !!! Com a assinatura desse acordo, o empregado poderá dar 
como quitado e extinto o contrato de trabalho, ou seja, o empre-
gado poderá deixar de receber inúmeros direitos trabalhistas, como 
as horas extras, adicional de periculosidade (instrutor em motocicle-
ta), vale-refeição, indenização por dano moral e etc. Por exemplo: o 
empregador poderá condicionar o recebimento das verbas rescisórias 

com a assinatura de um acordo extrajudicial, posteriormente homolo-
gado na justiça de trabalho. 

Com esse acordo, o empregado até poderá receber as verbas resci-
sórias, mas a depender dos termos que constar no documento, o traba-
lhador dará como extinto o contrato de trabalho e não poderá receber na 
justiça nenhum outro direito trabalhista descumprido pelo empregador 
durante o vínculo de emprego. Portanto, para não ser injustiçado, procure 
sempre a ASSISTÊNCIA JURÍDICA do SINTRADETE. 

4.  Fracionamento  
das Férias em até  
03 períodos

A lei passou a autorizar o fracio-
namento das férias em até 03 perío-
dos, sendo que um deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos e 
os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos. Atenção Traba-
lhador!!! A lei só autoriza o fracionamento se houver concordância do em-
pregado. O fracionamento não pode ser imposto pelo patrão. Portanto, 
se houver pressão do empregador para que você aceite o fracionamento, 
DENUNCIE!!! O SINTRADETE manterá o sigilo de sua denúncia e NOTIFI-
CARÁ O patrão para que pare imediatamente qualquer pressão indevida, 
sob pena de ACIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.

5. Quitação Anual dos  
direitos trabalhista? 

Veja a criativa dos nossos deputados e senadores: Sabe aquele do-
cumento de quitação anual que todo o ano as empresas de telefonia, 
internet, TV por assinatura, planos de saúde e etc encaminham para os 
consumidores informando a ausência de pendências financeiras? Pois 
bem, a partir de agora, você empregado “poderá” dar ao seu patrão um 
termo de quitação anual das obrigações trabalhistas. Diz a lei que esse 
termo deverá ser homologado perante o sindicato dos empregados da 
categoria, bem como dará como quitadas as obrigações trabalhistas do 
respectivo ano, ou seja, assinado e homologado o documento o empre-
gado não poderá mais reclamar perante a justiça direitos como horas 
extras, diferenças salariais e outros que efetivamente foram descumpri-
dos pelo empregador. É evidente que essa modificação da lei trabalhista 
servirá para a prática de inúmeras fraudes, pois o empregador aprovei-
tará a situação de dependência econômica do empregado para coagi-lo 
a assinar tais documentos de quitação anual de obrigações, sem efetivo 
recebimento dos direitos. 

O SINTRADETE tomará todos os cuidados para que nenhuma 
injustiça seja praticada. Todavia, não deixe de denunciar o seu patrão 



caso perceba que o mesmo pretende dar-lhe um golpe no cumprimento 
dos seus direitos. A denúncia será sigilosa e o SINTRADETE tomará todos 
os cuidados para que você, TRABALHADOR, não seja prejudicado.

6. Fim das homologações das rescisões de 
contratos de trabalho com mais  
de um ano? 

De maneira geral, a lei revogou a necessidade de homologação das 
rescisões de contrato de trabalho. Todavia, essa alteração não se aplica 
à categoria dos trabalhadores em auto-escolas e centro de formação 
de condutores, pois a obrigatoriedade da homologação continua pre-
vista na cláusula trigésima quinta da Convenção Coletiva de Trabalho 
2017/2018, que deve ser realizada na sede do SINTRADETE no prazo de 
30 dias após o último dia de trabalho, sob b pena do patrão ser penali-
zado com multa de 011 salário. 

Nesse ponto, prevalece a Convenção Coletiva sobre a legislação, 
tendo em vista que é mais benéfica ao empregado, pois possibilita que o 
SINTRATEDE certifique a correção no pagamento das verbas rescisórias.

7. Banco de Horas por acordo individual

A lei anterior autorizava o “banco de horas” somente se fosse pre-
visto e em Convenção Coletiva de Trabalho. O SINTRADETE sempre não 
concordou colocar nas normas coletivas tal forma de compensação de 
jornada de trabalho. Isso porque, na prática, o “banco de horas” sempre 
significou uma forma dos patrões fraudarem o direito dos trabalhadores 
ao recebimento dos valores de horas exttras, sem efetiva compensação.

Todavia, infelizmente, a reforma trabalhista passa a autorizar que o 
“banco de horas” possa ser pactuado por acordo individual escrito entre 

patrão e empregado. Na prática, significará uma imposição patronal, sem 
possibilidade de escolha para o trabalhador. É importante que o trabalhador 
acompanhe com atenção o fiel cumprimento da compensação, observando 
que no dia de trabalhado deverá ser observado o LIMITE MÁXIMO DE 10 
HORAS e a compensação de everá ser realizada NO PRAZO MÁXIMO DE 06 
MESES. 

Para os trabalhadores instrutores de trânsito (prático e teórico), 
o SINTRADETE esclarece que a provas de eventuais irregularidades 
trabalho poderão ser obtidas através da lista de biometria no DETRAN.

NÃO VACILE, TRABALHADOR! Busque sempre o 
auxílio do DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SINTRADETE.

8. Intervalo Intrajornada de 30 minutos? 

A mídia divulga equivocadamente que com a reforma trabalhista 
o intervalo de descanso poderá ser de no mínimo 30 minutos para todos 
os trabalhadores. Não é totalmente verdade tal afirmação. Essa redução 
só pode ser aplicada se for negociada com o Sindicato profissional. Até 
o presente momento INEXISTE norma coletiva do SINTRADETE autori-
zando a redução do intervalo que, NOS TERMOS DA LEI, deve ser no 
mínimo 01 hora diária. Portanto, se o seu empregador reduzir o intervalo 
intrajornada, DENUNCIE !!!

9. Contrato de Trabalho Intermitente

Com essa alteração na legislação trabalhista, o trabalhador poderá ser 
pago por período trabalhado, recebendo pelas horas ou diária e terá direito 

Associe-se ao  
Sindicato

e Fortaleça a Luta de 
Toda a Categoria!

Denuncie !!!
Ajude a

Fisc
aliza

ção



Não fique Só, 
Fique Sócio!
Através do nosso site: www.sintradete.com.br

Organização: Valdir José de Lima
Tiragem: 3.000 exemplares

Envie sugestões, elogios ou críticas para: sintradete@sintradete.com.br

Seja educado e preserve a natureza! Não jogue este jornal na rua. 
Se leu e gostou, entregue para um amigo ler também!!!

Produção: Estúdio Caverna / reversondiniz@hotmail.com / 11 96025 7878

a férias, FGTS, previdência e 13º salário proporcionais. No contrato deverá 
estar estabelecido o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior 
ao valor horário do salário mínimo ou ao pago aos demais empregados que 
exerçam a mesma função (piso salarial da categoria). O empregado deverá 
ser convocado com, no mínimo, três dias corridos de antecedência. No perí-
odo de inatividade, pode prestar serviços a outros contratantes.

Trata-se de uma das piores modificações da reforma trabalhista. 
Se for efetivamente aplicada tal alteração, o trabalhador não terá mais 
nenhuma segurança financeira e estabilidade, pois vai trabalhar e rece-
ber salário somente quando o empregador necessitar. O SINTRADETE se 
compromete a tomar todos os esforços para evitar que tal modalidade 
seja aplicada na categoria profissional dos auto escola, centro de forma-
ção de condutores e despachantes.

Todavia, precisamos da UNIÃO 
DE TODOS OS TRABALHADORES!!! 

SINDICALIZE-SE!!!

10. Jornada 12 x 36

A lei passa a autorizar o horário de trabalho de doze horas segui-
das por trinta e seis horas ininterruptas de descanso. Essa jornada de tra-
balho, nos termos da nova lei, deve estar prevista em acordo individual 
escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho.

11. CONTRATO DE TRABALHO AUTÔNOMO 

Trata-se, sem dúvida alguma, da PIOR ALTERAÇÃO implementada 
pela reforma trabalhista.  Com essa alteração, a empresa poderá contratar 
o trabalhador na qualidade formal de autônomo, com ou sem exclusivida-
de, de forma contínua ou não. Para tanto, basta observar as formalidades 
legais: contrato por escrito, criar pessoa jurídica no nome do trabalha-
dor, inscrição na previdência como contribuinte individual e etc. Com a 
prestação de serviço nessa qualidade, o trabalhador NÃO TERÁ NENHUM 
DIREITO PREVISTO NA CLT, pois receberá somente a remuneração prevista 
no contrato. Isso demonstra claramente a falsidade do discurso dos sena-
dores e deputados que a todo o momento defendiam que nenhum direito 
do trabalhador seria suprimido com a reforma trabalhista. 

Na qualidade de autônomo, o trabalhador não terá direito ao FGTS, 
às férias, ao 13º salário, às horas extras, ao piso salarial e etc. Todavia, 
para que esse CONTRATO DE AUTÔNOMO seja considerado válido NÃO 
PODERÁ EXISTIR SUBORDINAÇÃO, ou seja, para o desempenho de suas 

atividades o trabalhador não poderá estar submetido à observância de 
regras, ordens e fiscalização da empresa. Por total incompatibilidade 
da figura do trabalhador autônomo com as atividades de despachantes 
e auto escolas, o SINTRADETE empreenderá todos os esforços para 
que tal modalidade não seja adotada em prejuízo da nossa categoria 
profissional.

CONCLUSÃO

Trabalhador, já deu para perceber 
claramente que a Lei 13.467 (Reforma 
Trabalhista) significa um VERDADEIRO GOLPE CONTRA 
A CLASSE TRABALHADORA e que se não houver uma união da 
categoria profissional e a participação EFETIVA NO SINTRADETE, VOCÊ 
certamente poderá perder significativos direitos.
Portanto, NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!!!. FILIE-SE IMEDIATAMENTE 
AO SINTRADETE, para que juntos POSSAMOS ASSEGURAR O 
CUMPRIMENTO DE TODOS OS SEUS DIREITOS TRABALHISTAS.

 Como sindicalizado, você terá direito aos seguintes benefícios:

• Assistência Jurídica 
- Atendimento diário para solução de dúvidas

- Reclamações trabalhistas

• Colônia de Férias
• Atendimento Odontológico SINTRADETE 

• Convênio com diversas Faculdades do município de São Paulo 

e Grande São Paulo 
• Parceria com empresas em segmentos:

- PRIMO ROSSI (Aluguel de veículos)

- REDE SOCIAL LIFE (Seguro de vida)

- BENESULL (Cartões de benefícios)

Venha nos visitar!
Rua Silveira Martins, 53 – 4º andar – Salas: 43 / 44 
Sé – 01019‑000 – São Paulo  Tel.: (11) 3101 ‑6052
www.sintradete.com.br


