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RESUMO 

 

As relações de trabalho que norteiam o empregador e o empregado se 

modificaram ao longo do tempo. A primeira forma de trabalho histórica foi a 

escravidão, que com o tempo foi abolida por leis que visavam acabar com essa 

prática. Atualmente, as relações de trabalho são regulamentadas, sobretudo, pela 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Em 2017, o governo brasileiro 

promoveu modificações na legislação trabalhista, através da Lei nº 13.467/17, 

denominada Reforma Trabalhista, que alterou diversos dispositivos da CLT e, 

consequentemente, gerou muitas transformações nas relações laborais. Tal lei 

divide opiniões entre a população, acerca dos seus possíveis efeitos negativos no 

âmbito trabalhista. O presente trabalho, de cunho bibliográfico, descritivo e 

exploratório, tem por objetivo realizar um estudo comparativo sobre as principais 

alterações na reforma trabalhista e os benefícios e malefícios trazidos por estas.  
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ABSTRACT 

 

Labor relations that guide employers and employees changed over time. The first 

form of historical work was slavery, which over time was abolished by laws aimed 

at ending this practice. Currently, labor relations are mainly regulated by the 

Consolidation of Labor Laws (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT). In 2017, 

the Brazilian government promoted changes in labor legislation, through Law Nº. 

13.467/17, called Labor Reform, which changed several provisions of the CLT and, 

consequently, generated many changes in employment relations. This law divides 

opinions among the population about its possible negative effects on the 

workplace. The present work, bibliographic, descriptive and exploratory, aims to 

conduct a comparative study on the main changes in labor reform and the benefits 

and harms brought by them. 
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1. Introdução 

No Brasil, a primeira forma de trabalho existente foi a escravidão: um 

modelo de exploração, com uso da força, em que um ser humano adquire direitos 

de propriedade sobre outro. Com o passar dos anos, alguns fatores motivaram o 

fim da escravidão no Brasil, e leis foram criadas visando extinguir a prática, tais 

como a Lei Eusébio de Queirós, que proibiu e criminalizou a entrada de africanos 

escravos no Brasil, a Lei do Ventre Livre, que considerava livre todos os filhos de 

mulheres escravas nascidos a partir da lei, a Lei dos Sexagenários, que garantia 

liberdade aos escravos com 60 anos ou mais e, em 13 de maio de 1888, a Lei 

Áurea, diploma legal que extinguiu a escravidão no Brasil.  

Tal extinção gerou a figura do trabalhador assalariado no Brasil. 

Entretanto, este não possuía garantias, e era muito desvalorizado. Anos depois, 

no dia primeiro de maio de 1943, o então presidente Getúlio Vargas sancionou, 

através do Decreto-Lei nº 5.452,  a Consolidação das Leis do Trabalho -  CLT, lei 

que objetiva regulamentar as relações individuais e coletivas do trabalho nela 

previstas. Essa lei criou diversos direitos para os trabalhadores, como férias 

anuais,  salário mínimo, duração máxima da jornada de trabalho, proteção ao 

trabalho, previdência social, entre outros. Outrossim, também foram estabelecidos 

deveres dos empregados. Assim, com a criação da CLT o trabalho foi normatizado 

e o empregado foi valorizado. 

Entretanto, a relação de trabalho foi se tornando mais complexa, e a 

tradicional redação da Consolidação das Leis do Trabalho não era suficiente para 

abranger as diversas situações e formas de trabalho que surgiam nas relações 

trabalhistas. Por isso, diversas atualizações foram introduzidas para atualizar a 

CLT, de modo a acompanhar a evolução das relações sociais e comportamentais. 

Além disso, a Constituição Federal de 1988 trouxe uma grande inovação aos 

direitos trabalhistas com a criação do artigo 7º ''Dos Direitos Sociais''. 

Em 11 de novembro de 2017 foi criada a Lei nº 13.467/2017, denominada 

Reforma Trabalhista,  que modificou sobremaneira a CLT. O projeto da reforma 

gerou grande resistência da população, que considerava as mudanças prejudiciais 
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ao empregado.  

Neste sentido, surge o presente estudo, com a seguinte questão-

problema: Quais foram as principais mudanças  trabalhistas trazidas pela Lei 

13.467 de 2017? essas alterações trouxeram mais benefícios ou prejuízos ao 

trabalhador?  

Assim, o objetivo geral do estudo é identificar as principais mudanças 

trabalhistas trazidas com a Reforma Trabalhista. Como objetivos específicos, o 

trabalho almeja fazer um estudo comparativo das principais alterações nas 

relações de trabalho trazidas pela reforma, bem como evidenciar os pontos 

positivos e negativos de cada um, e analisar se as mudanças foram benéficas ou 

prejudiciais ao trabalhador. 

O trabalho encontra sua justificativa no atual momento de crise trabalhista 

do país, marcado por um alto índice no desemprego. Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE, a taxa de desemprego no primeiro trimestre de 

2019 foi , em média, de 12,5% , o que corresponde a 13,2 milhões de pessoas. 

O presente trabalho se divide em 6 capítulos. O primeiro capítulo é composto pela 

introdução, com a contextualização histórica e legal do tema, a problematização, 

os objetivos e a justificativa de escolha. No segundo capítulo, há a fundamentação 

teórica, trazendo aspectos gerais da doutrina, da legislação e da jurisprudência 

sobre o tema. No terceiro capítulo, é abordada a metodologia de pesquisa 

utilizada no trabalho. No quarto capítulo, é feita a análise das principais alterações 

impostas pela Lei 13.467/2017 e, por fim, no quinto capítulo é elaborada a 

conclusão do trabalho, seguido das referências.   

 

2. Fundamentação Teórica 

Com o objetivo de fazer um estudo sobre as principais mudanças trazidas 

pela Reforma Trabalhista, é necessário abordar inicialmente a evolução do 

trabalho no Brasil, a importância da CLT, a aplicação da Reforma Trabalhista, 
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seus aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais e, por fim, sintetizar as 

principais mudanças para posterior abordagem específica do tema em estudo. 

2.1 Evolução do trabalho 

A primeira forma de trabalho existente no Brasil foi a escravidão, iniciada 

no século XVI devido à vinda dos portugueses para o país. Os lusitanos 

inicialmente buscaram escravizar os índios, entretanto, estes conheciam bem o 

território e fugiam, o que fez com que os portugueses passassem a traficar povos 

africanos para a exploração. Tais escravos eram trazidos por navios negreiros, e 

vendidos como mercadorias; Além disso, eles não possuíam direitos e tinham sua 

dignidade violada, sendo tratados como propriedade de outro indivíduo. 

A independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822, foi um dos 

marcos que influenciaram a busca pelo fim da escravidão no Brasil, resultando em 

algumas leis que visaram extinguir esse tipo de exploração. Em 4 de setembro de 

1850, durante o Segundo Reinado, foi promulgada a Lei Eusébio de Queirós, que 

proibiu e criminalizou a entrada de africanos escravos no Brasil; Em 28 de 

setembro de 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que considerava livre 

todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data desta lei; Em 28 de 

setembro de 1885, foi promulgada a Lei dos Sexagenários, que concebia 

liberdade aos escravos com mais de 60 anos; e, em 13 de maio de 1888, a 

Princesa Isabel promulgou a Lei Aurea, um documento legal que aboliu a 

escravidão no Brasil. 

Com o fim da escravidão, surge a figura do trabalhador no Brasil. Com o 

passar do tempo, devido ao alto nivel de exploração e à influências externas, a 

exemplo do movimento denominado ludismo, os trabalhadores reuniram-se e 

criaram sindicatos, visando obter a melhoria de suas condições e lutar pela 

proteção da classe.  

Diante da evolução social e da busca por direitos, tornou-se notória a 

regulação das relações trabalhistas. Nesse contexto, em 1 de maio de 1943, o 

presidente Getúlio Vargas criou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT , 
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legislação que objetivava regulamentar as relações individuais e coletivas de 

trabalho, nela previstas.  

2.2 A importância da CLT  

A Consolidação das Leis do Trabalho é um importante instrumento de 

proteção ao trabalhador e representou o grande avanço dessa classe, que através 

de organizações e reivindicações tiveram êxito em seus anseios. A CLT trouxe a 

proteção e os direitos necessários aos trabalhadores, como o direito às férias, ao 

salário mínimo, ao repouso semanal,  ao limite de jornada diária e semanal, ao 

décimo terceiro, ao depósito do FGTS, à carteira assinada, dentre outros; Direitos 

esses que conferiram dignidade ao trabalhador, separando definitivamente a 

concepção de trabalhador em relação a um escravo.  

Além disso, a CLT demonstrou a importância da existência de normas que 

assegurem direitos aos trabalhadores, motivando a criação de artigos protetivos 

em outros documentos normativos, como o artigo 7º da Constituição Federal de 

1988, que apresenta os ''Direitos Sociais'', ampliando direitos aos trabalhadores. 

2.3 A aplicação da Reforma Trabalhista no tempo 

No dia 11 de novembro de 2017, entrou em vigor no Brasil a Lei 

13.467/2017, denominada Reforma Trabalhista, que modificou mais de 100 

dispositivos legais, em especial os da Consolidação das Leis do Trabalho.  

A Lei 13.467/2017 nada dispôs acerca de sua aplicabilidade ou eficácia no 

tempo. Entretanto, a Medida Provisória 808/2017, que perdeu a validade em 23 de 

abril de 2007, previa que a Reforma Trabalhista se aplicaria, na integridade, aos 

contratos de trabalho vigentes, o que gerou grande confusão acerca da 

aplicabilidade temporal da reforma trabalhista. 

A Doutrina Majoritária brasileira, com base na ponderação das teorias 

intertemporais de Francesco Gabba e Paul Roubier, concluiu que o intérprete 

deverá partir do pressuposto de que a lei opera com efeito imediato, segundo Paul 

Roubier, mas esse efeito encontra limites no direito adquirido, consoante 
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propugnava Carlos Francesco Gabba.  

Nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, a lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Outrossim, 

o artigo 6º, caput, da LINDB, estabelece que a lei em vigor terá efeito imediato e 

geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 

Parte da doutrina, com fulcro nos dispositivos normativos abordados, nas 

teorias de Gabba e Roubier e no princípios da não-retroatividade das leis,  

acredita que a teoria do efeito imediato só se aplicará aos contratos em curso 

quanto às disposições de ordem pública, geralmente de caráter imperativo, a 

exemplo das normas que visam a proteção do salário,a tutela da saúde, higiene e 

segurança do trabalho, dentre outras. Cabe ressaltar que esse critério não se 

confunde com o que verifica se a norma é benéfica ou maléfica ao empregado; 

mas verifica a natureza da norma, se dispositiva ou imperativa. 

Assim, a Reforma Trabalhista se aplicaria em sua integridade aos 

contratos iniciados após a vigência da lei, e às relações iniciadas antes da 

reforma, mas não consumadas até a sua vigência (denominadas contrato em 

curso de constituição) . Esta aplicação tem base normativa no artigo 912 da CLT, 

que prevê que os dispositivos de caráter normativo terão aplicação imediata às 

relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta Consolidação.  

Quanto aos contratos já existentes à época da Reforma Trabalhista, apenas 

haverá aplicação das normas de ordem pública.  

Para as disposições sem caráter imperativo, poderão às partes, em 

atenção ao pacta sunt servanda, realizarem ajustes no contrato, desde que 

observado o artigo 468 da CLT, que veda a alteração contratual lesiva, ou 

alteração in pejus. 

Com base nessa aplicação, a alteração relativa aos grupos econômicos 

(art. 2º,  §2º da CLT) , à responsabilidade do sócio retirante (art. 10-A da CLT) e a 

vedação ao início das férias no período de dois dias que antecede o feriado ou dia 

de repouso semanal (art. 134,  §3º da CLT) , seriam exemplos de dispositivos 
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alterados pela Reforma Trabalhista que se aplicariam também aos contratos em 

curso. Por outro lado, as alterações relativas as horas de trajeto (art. 58,  §2º da 

CLT), o novo regime de trabalho por tempo parcial (art. 58-A) e a prescrição total 

(art. 11,  §2º) seriam exemplos de dispositivos alterados pela Reforma Trabalhista 

que não se aplicariam aos contratos em curso, sendo aplicados apenas aos 

contratos que se iniciarem a partir da entrada em vigor da nova Lei. 

Cabe ressaltar, porém, que a aplicação da lei 13.467/2017 aos contratos 

vigentes é tema de grande divergência, sobretudo jurisprudencial e doutrinária. No 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 493, o Supremo Tribunal 

Federal entendeu que nem mesmo as normas de ordem pública podem incidir 

sobre os contratos vigentes, conforme julgado a seguir: 

Se a lei alcançar os efeitos futuros de contratos celebrados 

anteriormente a ela, será essa lei retroativa (retroatividade 

mínima) porque vai interferir na causa, que é um ato ou um 

fato ocorrido no passado. O disposto no artigo 5º, XXXVI da 

Constituição Federal se aplica a toda e qualquer lei 

infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito 

público e lei de direito privado, ou entre lei de ordem pública 

e lei dispositiva. Precedente do STF. 

 

Assim, consoante decisão da suprema corte jurisdicional brasileira, aos 

contratos de trabalho em curso na data da vigência da Reforma Trabalhista, 

deveria ser aplicado o princípio da não-retroatividade.  

2.4 Aspectos legais, doutrinários e jurisprudenciais sobre a Reforma Trabalhista. 

2.4.1 Reforma trabalhista no mundo 

A Reforma Trabalhista brasileira, formalizada através da Lei 13.467/17, se 

insere no contexto das reformas trabalhistas realizadas por muitos países devido à 

crise econômica iniciada na primeira década do século XXI. Tais reformas tinham 

como objetivo comum combater o desemprego, cujas taxas ficaram muito 
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elevadas com a crise, e dar condições para que as empresas sobrevivam nesse 

contexto, através da redução da encargos trabalhistas. Essas modificações na 

legislação trabalhista tinham medidas comuns entre os países, e entre elas se 

destaca a desregulamentação das relações de trabalho, que se deu através do 

prestigio à negociação coletiva e da flexibilização legislativa. A rigidez flexibilizada 

na legislação passou a se denominar “flexicurity”: proteção e segurança ao 

trabalhador obtidas pela flexibilidade, e não pela rigidez da legislação. 

Dentre os modelos internacionais de reforma trabalhista, cabe destacar o 

da Alemanha, país que apresentava taxa de desemprego de 9,8%. Houveram 2 

reformas nesse contexto da crise, a primeira foi denominada Lei Hertz, 

promulgada em 2002, que previu um regime mais flexível de contratação, com 

estímulo à contratação coletiva e participação ativa dos trabalhadores nas 

empresas. A segunda, denominada Lei de Negociação Coletiva, de 11 de agosto 

de 2014, proporcionou a transferência de muitas matérias antes reguladas por lei 

para a negociação coletiva. Os resultados das duas reformas foram satisfatórios 

na redução do desemprego, pois a taxa anterior de 9,8% foi reduzida para 5,7%. 

A reforma trabalhista brasileira vem sofrendo muitas resistências, com a 

alegação de que muitos de seus dispositivos são inconstitucionais. Do mesmo 

modo, os demais países em que houve a reforma trabalhista também sofreram 

resistência, com destaque para o caso da reforma trabalhista da Espanha, que por 

sofrer tantas impugnações teve que ser reconhecida constitucionalmente pelo 

Tribunal Constitucional Espanhol, através da Sentença 8/2015 (STC 8/15). Dentre 

os argumentos alegados pela corte para a defesa da Constitucionalidade, estava o 

de que era necessário suportar sacrifícios para que sejam asseguradas algumas 

garantias ao trabalhador, como exposto a seguir: 

“(...) durante una situación de crisis económica, cabe 

apreciar que concurre la proporción exigible entre el 

sacrifício que a las garantías del trabajador supone la 

adopción de la medida y los beneficios, individuales y 

colectivos, que la misma reporta” (BOE, n.47/2015, p.116); 
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2.4.2. Reforma trabalhista no Brasil 

Em 2017, foi promulgada a Lei 13.467, denominada Reforma Trabalhista, 

que modificou inúmeros dispositivos da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 

bem como da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei 8.212/1991), e a Lei do 

FGTS (Lei 8.036/1990). A reforma foi apresentada pelo então presidente Michel 

Temer como uma das necessidades para a superação da grave crise econômica 

pela qual o país vinha passando desde 2015, com o quadro de grande 

desemprego, de quebra de empresas, de queda do pib e de aumento constante da 

inflação.  

A Reforma Trabalhista teve como precursor o Projeto de Lei 4.962/16, de 

autoria do Deputado Júlio Lopes, que visava prestigiar a negociação coletiva, 

estabelecendo seus limites, na esteira dos artigos 7º ,VI,XIII,XIV e XXVI da CF e 

das decisões do STF sobre flexibilização de normas trabalhistas (RE 590.415 Min. 

Roberto Barroso; RE 895.759, Min. Teori Zavascki), e propondo a concessão de 

vantagens compensatórias ligadas às normas flexibilizadoras.  

Posteriormente, em dezembro de 2016, houve o envio do Projeto de Lei 

6787/16 pelo governo. Este PL, posteriormente aprovado pelo Senado, 

sancionado pelo Presidente da República e transformado em Lei 13.467/2017, 

teve como relator o deputado federal Rogério Marinho, que expôs os motivos e 

objetivos da Reforma Trabalhista no parecer: 

(...) Em nosso país, além do excesso de normas 

trabalhistas, elas são muito rígidas. E essa rigidez, por sua 

vez, provoca um alto grau de insegurança jurídica na 

contratação do trabalhador, fazendo com que, primeiro, o 

empregador tenha receio de contratar a mão de obra e, 

depois, que investimentos importantíssimos para o 

crescimento do País sejam direcionados a outros países. (...) 

No que tange ao excesso de processos tramitando 

na Justiça do Trabalho, é certo que muitos deles decorrem 

do descumprimento intencional da lei pelo empregador, mas 

não podemos desprezar uma grande quantidade que 
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decorra do detalhamento acentuado das obrigações 

trabalhistas, em conjunto com regras processuais que 

estimulam o ingresso de ações e a interposição de 

infindáveis recursos, apesar dos esforços empreendidos 

pelo TST para redução do tempo de tramitação dos 

processos. Nas palavras do professor José Pastore, a 

legislação trabalhista ''constitui um verdadeiro convite ao 

litígio''. 

Portanto, no que se refere ao objetivo de garantir a 

segurança jurídica, a primeira linha de ação é a de se 

estimular a solução extrajudicial do conflito; depois, a 

proposta visa a estabelecer um risco decorrente do ingresso 

com a ação. Por fim, propõe-se que haja um fortalecimento 

da negociação coletiva, conferindo maior eficácia às 

cláusulas que forem acordadas entre as partes. (...) 

O que precisamos, na verdade, é fortalecer a 

estrutura sindical como um todo, fazendo com que as 

categorias se sintam efetivamente representadas. Nesse 

sentido, é acertada a ideia contida na proposta do Governo. 

Ao se abrir espaço para que as partes negociem diretamente 

condições de trabalho mais adequadas, sem revogar as 

garantias estabelecidas em lei, o projeto possibilita maior 

autonomia às entidades sindicais, ao mesmo tempo em que 

busca conferir maior segurança jurídica às decisões que 

vierem a ser negociadas. 

Por isso, foram incorporadas normas que visam a 

possibilitar formas não litigiosas de solução dos conflitos, 

normas que desestimulam a litigância de má-fé, normas que 

freiam o ativismo judicial e normas que reafirmam o prestígio 

do princípio constitucional da legalidade, segundo o qual 

ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

senão em virtude de lei. 

Em suma, a proposta presente no parecer apresenta a Lei 13.467/2017 

como uma Reforma positiva, que objetiva reduzir litígios na justiça do trabalho , 

fortalecer a estrutura sindical e estimular a contratação através da flexibilização da 
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legislação trabalhista.  

Entretanto, os aparentes beneficios da Reforma Trabalhista foram e são 

questionados até hoje por congressistas, juristas, autores e pela população em 

geral. O projeto de lei teve 177 votos contrários na Câmara dos Deputados e 26 

votos no Senado Federal, o que demonstra a grande divergência entre os 

congressistas.  

Um dos congressistas, o senador Paulo Rocha, afirmou perante o plenário 

que as alterações, ao contrário do que foi dito, provocaram desemprego e redução 

de salários: 

A classe trabalhadora foi exposta a mais uma série 

de desmontes de direitos conquistados com suor e sangue. 

A desfaçatez e a hipocrisia não têm limites. Argumentou-se 

que a reforma trabalhista seria boa para os trabalhadores, 

que ampliaria o emprego e as possibilidades de renda. A 

realidade mostra o contrário: o total de trabalhadores com 

carteira assinada no setor privada caiu ao menor patamar já 

registrado nas pesquisas  

Tendo em vista a grande divergência de opiniões sobre o assunto, mostra-

se necessária a análise das principais mudanças ocorridas  na Reforma 

Trabalhista, e a constatação de seus benefícios e/ou prejuízos para o trabalhador. 

2.4.3. A reforma trabalhista no Direito Material 

Os principais tópicos alterados pela lei 13.467/17 no que tange ao Direito Material 

se sintetizam nos seguintes pontos: 

a) Mudança na conceituação de grupo econômico - a mera identidade de sócios 

entre empresas não define mais o grupo econômico para fins de 

responsabilização por débitos trabalhistas de empregados. Com a reforma, essa 

responsabilidade só se dá quando houver direção, administração ou controle 

conjunto das empresas (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). 

b) Mudança na conceituação do tempo à disposição do empregador - atualmente, 
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o tempo do trajeto para o trabalho em condução fornecida pela empresa, 

denominado ''horas in itinere'' não é mais considerado como tempo a disposição 

do empregador. (CLT, art. 58, §2º). Outrossim, também não são considerados 

como tempo a disposição do empregador os momentos de permanência do 

empregado nas dependências da empresa por questões pessoais de segurança, 

descanso, lazer, alimentação, estudo, higiene pessoal, troca de uniforme, práticas 

religiosas ou relacionamento social. (CLT, art. 4, §2º). Essas modificações 

representaram a superação das súmulas 90, 366 e 429 do TST. 

c) Responsabilidade do sócio por débitos trabalhistas - o sócio, depois de sair da 

sociedade empresária, responde subsidiariamente por dois anos por débitos 

trabalhistas da empresa (CLT, art. 10-A). 

d) Dilação da duração de trabalho a tempo parcial - a jornada do trabalhador em 

tempo parcial pode ser de até 30 horas semanais, com a possibilidade de prestar 

horas extras (CLT, art. 58-A e seus §§). 

e) Regime de 12x36 - há disposição específica sobre a admissão do regime de 12 

horas seguidas de trabalho por 36 de descanso, inclusive por acordo individual e 

independentemente de autorização do Ministério do Trabalho no caso de 

atividades insalubres (CLT, art. 50-A e 60, parágrafo único). Esses dispositivos 

representam a superação da súmula 85, VI, da TST. 

f) Compensação de jornada e banco de horas - é permitida a instituição da 

compensação de jornada e de banco de horas por acordo individual (CLT, art. 59, 

§§5 e 6º), e a prestação de horas extras habituais não descaracteriza a 

compensação de jornada e o banco de horas, tornando-se obrigatório o adicional 

de sobrejornada apenas se for ultrapassado o limite de horas semanal (CLT, art. 

59-B e parágrafo único). Esses artigos representam a superação da súmula 85, I, 

IV e V do TST. 

g) Intervalo intrajornada - negociação coletiva pode reduzir o intervalo intrajornada 

para até meia hora (CLT, art. 611-A, III) e seu descumprimento implica o 

pagamento apenas do período suprimido, com adicional de 50% a título de 
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indenização (CLT, art. 71, §4º). Essas modificações representam a superação da 

Súmula 437, I e II do TST. 

h) Teletrabalho - estabelecimento de uma regulação jurídica própria do trabalho 

realizado através da internet fora das dependências da empresa. Essa modalidade 

de trabalho possui direitos e obrigações próprias (CLT, arts. 75-A a 75-E). 

i) Possibilidade de fracionamento das férias - as férias podem ser divididas em até 

três períodos, sendo que nenhum pode ser inferior a 5 dias e um deles deve ser 

igual ou maior que 14 dias. Outrossim, não é admitido o início das férias a dois 

dias de feriado ou dia de repouso semanal remunerado (CLT, §§ do art. 134). 

j) Parametrização dos danos morais - houve a inclusão de um novo título na CLT, 

que se refere à responsabilidade por danos extrapatrimoniais. Anteriormente, o 

tema era uma lacuna na CLT, sendo preenchido pelo Código Civil. Agora, a 

responsabilidade é subjetiva, por dolo ou culpa, afastando-se a teoria da 

responsabilidade objetiva, que estava disposta no Código Civil (CLT, arts. 223-A e 

223-G).  

k) Conceituação e marco regulatório para o trabalho intermitente - o trabalho 

intermitente, conceituado como aquele cuja prestação de serviços é descontínuo, 

que não gera vínculo de emprego, passa a ser admitido e regulamentado (CLT, 

art. 442-B, 443, §3º, 452-A e seus §§). 

l) Responsabilidade na sucessão trabalhista - A responsabilidade passa a ser 

exclusiva da empresa sucedida, salvo no caso de fraude na transferência (CLT, 

art. 448-A e seu parágrafo único). 

m) Uso e limpeza de uniformes - Primeiro, admite-se a possibilidade de colocar 

logomarcas de empresas parceiras no uniforme do empregado. Além disso, cabe 

ao empregado proceder à higienização do uniforme, desde que não seja 

necessário utilizar métodos e materiais diferentes do usual. (CLT, art. 456-A e 

parágrafo único). 

n) Mudança para natureza indenizatória de verbas antes consideradas como 
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salariais - a ajuda de custo, o auxílio-alimentação, as diárias de viagem, os 

prêmios e abonos não integram mais o salário, para qualquer efeito de 

repercussão em outras parcelas, sendo consideradas apenas indenizatórias (CLT, 

art. 457, §§1º e 2º). Essa modificação representa a superação da Orientação 

Jurisprudencial 418 da SBDI-1 e parcialmente a superação da Súmula 6 do TST. 

o) Condições da equiparação salarial - não mais se admite a equiparação salarial 

em cadeia nem a decorrente de mera decisão judicial relacionada a um paradima. 

A diferença de tempo de serviço superior a 4 anos justifica a diferença entre 

salários (CLT, art. 461 e seus §§). Essas mudançam representam a revogação da 

súmula 6 do TST. 

p) Não incorporação da gratificação de função - a gratificação de função recebida 

pelo empregado não se incorpora ao salário quando ele retorna ao cargo efetivo, 

mesmo que recebida por mais de 10 anos (CLT, art. 468, §2º). Essa mudança 

representa a superação da Súmula 372, I, do TST. 

q) Homologação rescisória pelo sindicato não é mais necessária - agora, há a 

possibilidade de homologação judicial da rescisão contratual perante a Justiça do 

Trabalho, foi revogado o §1º do art. 477 da CLT que exigia a homologação da 

rescisão contratual pelo sindicato. 

r) Possibilidade de demissão em massa e negociação coletiva diretamente - as 

demissões em massa não dependem de negociação coletiva prévia com o 

sindicato da categoria, conforme exigia jurisprudência do TST (CLT, art. 477-A).  

s) Quitação integral do contrato de trabalho devido ao PDV - os planos de 

demissão voluntária (PDV), ocorridos por negociação coletiva, quitam 

integralmente o contrato de trabalho, impossibilitando que a justiça trabalhista seja 

acionada para pleitear quaisquer direitos referentes a esse contrato de trabalho 

(CLT, art. 477-B). 

t) Possibilidade de rescisão contratual por mútuo acordo - há uma nova 

modalidade de rescisão do contrato, que é a realizada quando ambas as partes 
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desejam rescindir o contrato. Nesse caso, são devidos o aviso prévio e a 

indenização pela metade, e o levantamento de apenas 80% dos depósitos do 

FGTS, sendo as demais verbas exigidas na integralidade (CLT, art. 484-A). 

u) Representação dos empregados nas empresas - agora os representantes dos 

empregados nas empresas terão, entre outras, a atividade conciliatória nos 

conflitos individuais de trabalho (CLT, arts. 510-A e 510-D). 

v) Arbitragem em dissídios individuais - a arbitragem pode ser utilizada para 

empregados que ganhem mais que o dobro do teto de benefícios da Previdência 

Social (CLT, art. 507-A). 

w) Quitação anual de obrigações trabalhistas - o empregador pode quitar, perante 

o sindicato da categoria, os débitos trabalhistas que tiver com o empregado, 

comprovando o pagamento das pendências (CLT, art. 507-B). 

x) Contribuição sindical voluntária - a contribuição sindical, que antes era 

obrigatória, passa a ser facultativa, à concordância do empregado com o desconto 

(CLT, arts. 578, 579, 582, 583, 587 e 602). 

y) Parâmetros da negociação coletiva e flexibilização de direitos - 

estabelecimento, em rol exemplificativo, das hipóteses em que é possível ou não a 

negociação coletiva e a flexibilização de direitos, com a prevalência do negociado 

sobre o legislado, e estabelecendo as condições dessa negociação e sua 

interpretação (CLT, arts. 8º, §3º, 611-A e 611-B). 

z) Vedação à ultratividade das normas coletivas - os acordos e convenções 

coletivas tem duração máxima de 2 anos, sem integração definitiva ou pós-

vigência nos contratos de trabalho (CLT, art. 614, §3º). Essa mudança representa 

a superação da Súmula 277 do TST. 

2.4.4. A reforma trabalhista no Direito Processual 

A Lei 13.467/17 também trouxe mudanças no campo processual, que serão 

resumidas a seguir: 
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a) Homologação judicial de acordo extrajudicial - previsão de processo de 

homologação de acordo extrajudicial (CLT, arts. 855-B e 855-E), com petição 

conjunta assinada por advogado que não seja comum às partes. 

a) Parâmetros para a justiça gratuita - com a reforma houve a instituição de novos 

requisitos para a gratuidade da justiça, que será concedida aos que perceberam 

até 40% do teto de benefícios da Previdência Social ou que comprove a 

insuficiência de recursos para o pagamento das custas (art. 790, §§3º e 4º, da 

CLT).  

c) Honorários periciais - os honorários periciais passam a ter valor máximo fixado 

pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sendo pagos pelo sucumbente na 

pretensão que gerou a prova técnica, com a possibilidade de parcelamento e 

pagamento pelo beneficiário da justiça gratuita, caso tenha recebido crédito 

suficiente para arcar com a despesa (CLT, art. 790-B).  

d) Honorários advocatícios de sucumbência - os honorários da justiça do trabalho 

agora passam a ser devidos por sucumbência, inclusive a recíproca e nas ações 

contra a Fazenda Pública. O percentual fixado é de 5% a 15% do proveito 

econômico obtido , diferente do percentual previsto no Código de Processo Civil. 

Esses honorários serão pagos pelo beneficiário da justiça gratuita que tenha 

reconhecido em juízo crédito suficiente para arcar com a despesa processual 

(CLT, art.791-A).  

e) Responsabilidade por dano processual - com a reforma, houve a criação de 

uma seção específica na CLT para abordar a Responsabilidade por dano 

processual, em razão de litigância de má-fé, tanto do empregador quato do 

empregado, aplicável também às testemunhas. (CLT, arts. 793-A, 793-D). 

f) Exigência de pedido certo, determinado e líquido - houve a normatização de que 

o pedido, inclusive em reclamação verbal reduzida a termo, seja certo, 

determinado e líquido (com indicação do valor), sob pena de extinção do processo 

sem resolução de mérito sobre os pedidos que não estejam de acordo (CLT, art. 

840, §§1º a 3º). 
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g) Prazo para exceção de incompetência - inovação do prazo de exceção de 

incompetência, que passa a ser de cinco dias a contar da notificação, com 

suspensão da audiência até o julgamento do incidente (CLT, art. 800). 

h) Contestação - a contestação pode ser apresentada pelo sistema eletrônico até 

a audiência (CLT, art. 847 parágrafo único). 

i) Desistência da ação após a contestação - essa desistência só poderá ocorrer 

com o consentimento do reclamado, tendo em vista que gerou gastos para este, 

que devem ser arcados (CLT, art. 841, §3º). 

j) Preposto - O preposto não precisa ser empregado da empresa reclamada (CLT, 

art. 843, §3º). 

k) Consequências do arquivamento da reclamação - no caso de arquivamento, se 

o reclamante não demonstrar em 15 dias motivo que justifique a ausência, mesmo 

que seja beneficiário da justiça gratuita será obrigado a pagar custas, como 

condição de ajuizamento da nova ação (CLT, art. 844, §§2 e 3º). 

l) Mudança nos efeitos da revelia - com a reforma, existem hipóteses em que a 

revelia não gera a confissão ficta, com destaque para a hipótese de defesa 

apresentada pelo litisconsorte (CLT, art. 844, §4º). 

m) Poderes do advogado em audiência - a presença do advogado permite a 

produção de provas e juntada de documentos, independentemente da presença 

ou não do reclamado (CLT, art. 844, §5º). 

n) Ônus da prova - novos casos de distribuição e inversão do ônus da prova, 

previstos no artigo 818 (CLT, art. 818). 

o) Limitação das custas - O limite das custas é de 4 vezes o teto dos benefícios do 

Regime Geral de Previdência Social (CLT, art. 789, caput). 

p) Disposições sobre o depósito recursal - realização do depósito recursal através 

de conta judicial (CLT, art. 899, §4º) , com redução de metade do valor para 

entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores 
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individuais, microempresas e empresas de pequeno porte (CLT, art. 899, §9º) , 

isenção para beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas e empresas 

em recuperação social (CLT, art. 899, § 10) e possibilidade de substituir o depósito 

por fiança bancária ou seguro- garantia judicial (CLT, art. 899,  §11).  

q) Recurso de revista - regulamentação da transcendência como parâmetro de 

conhecimento do recurso de revista (CLT, art. 896-A, §§1º a 6º) e previsão dos 

poderes do relator para proferir decisão monocrática no recurso de revista (CLT, 

art. 896, §14).  

r) Uniformização de jurisprudência pelos TRTs - houve a revogação da previsão 

da obrigatoriedade de uniformização de jurisprudência pelos TRTs, da 

determinação de retorno do recurso de revista para o regional, com a inteção de 

uniformizar a matéria no TRT, e de sobrestar os recursos até a uniformização se 

realizar (CLT, art. 896, §§ 3º a 6º).  

s) Disposições sobre embargos declaratórios - exigência de que haja a transcrição 

do texto dos embargos declaratórios e do acórdão que o julgou, para demonstrar a 

tentativa de superação da omissão no Regional (CLT, art. 896, art.8º, §2º).  

t) Súmulas - novo regulamento para edição, alteração ou cancelamento de 

súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme do TST e TRTs (CLT, art. 

702, I, f, e §§3º e 4º), bem como para sua hermenêutica (CLT, art. 8º, §2º).  

u) Execução de sentença - limitação dos atos de ofício (CLT, art. 879) e da 

execução das contribuições previdenciárias aos recolhimentos incidentes sobre as 

parcelas integrantes da sentença (CLT, art. 876, parágrafo único), além da 

obrigatoriedade da abertura de contraditório na liquidação de sentença, antes da 

homologação da conta pelo juiz (CLT, art. 879, §2º) 

v) Desconsideração da pessoa jurídica - houve a regulamentação do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica no campo trabalhista (CLT, art. 855-A).  

w) Prescrição intercorrente - aplicação da prescrição intercorrente inclusive de 

ofício. (CLT, art. 11-A). 
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3. Metodologia 

3.1 Tipologia de pesquisa 

O trabalho se dá através de uma pesquisa exploratória, bibliográfica de 

natureza qualitativa, por meio de um estudo com uso do método comparativo. 

Segundo Antônio Carlos Gil (1998, p. 46), a pesquisa exploratória tem por 

objetivo gerar a familiaridade com a situação problema. Ou seja, esse método 

auxilia na compreensão do tema, na construção de hipóteses e no aprimoramento 

de novas ideias.  

Para a realização do trabalho foram utilizados livros, artigos e sites e a 

legislação trabalhista. 

Para obter o conhecimento suficiente necessário para a realização do 

estudo, é necessário realizar previamente uma pesquisa bibliográfica, para auxiliar 

na fundamentação teórica, no desenvolvimento e nos resultados. Os autores 

Cervo e Bervian, em sua obra Metodologia Científica (1996, p. 48) afirmam o 

seguinte: 

(...) a pesquisa bibliográfico é meio de formação por 

excelência. Como trabalho científico original, constitui a 

pesquisa propriamente dita na área das Ciências Humanas. 

Como resumo de assunto, constitui geralmente o primeiro 

passo de qualquer pesquisa científica. 

A pesquisa também se caracteriza como qualitativa. A autora Mirian 

Goldenberg, em sua Obra ''A Arte de Pesquisar'', descreve que a pesquisa 

qualitativa não se preocupa com a representatividade numérica, mas com o 

aprofundamento da compreensão do tema. é uma pesquisa rica em dados 

descritivos, que enfatiza mais o processo do que o produto, se preocupando em 

retratar tudo através de um plano aberto e flexível, que foca a realidade de modo 

contextualizado (GOLDENBERG, 1997, p. 34).  

Godoy (1995, p.62) enumera um conjunto de características que 

identificam uma pesquisa desse tipo, a saber: 
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(1) o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; 

(2) o caráter descritivo; 

(3) o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como 

preocupação do investigador; 

(4) o enfoque indutivo. 

Além disso, o método comparativo consiste em uma comparação do 

passado com o presente, visando obter semelhanças e diferenças. Gil (2008) 

afirma que o método comparativo é uma investigação que atua no meio dos 

indivíduos, classes, fenômenos ou fatos, como forma de evidenciar as diferenças 

e as similaridades entre eles. Gil (2008, p. 16-17) ainda conclui que ''Sua ampla 

utilização nas ciências sociais deve-se ao fato de possibilitar o estudo comparativo 

de grandes grupamentos sociais, separados pelo espaço e pelo tempo''. 

3.2 Delimitação do tema 

A lei 13.467/2017, denominada ''Reforma Trabalhista'' gerou grandes 

mudanças na legislação trabalhista. No que tange à CLT, houve a alteração de 55 

artigos, o acréscimo de 43 e a revogação de 7. 

Entretanto, devido ao grande número de alterações, a pesquisa não se 

propõe a abordar  especificamente todas as modificações trazidas pela lei. 

O estudo busca evidenciar as principais mudanças trazidas pela reforma 

trabalhista, conceituadas como as que geraram mais controvérsia e trouxeram 

mais impactos à relação trabalhista. Outrossim, o estudo busca compreender se 

essas modificações foram benéficas ou maléficas ao empregado, considerado a 

parte mais fraca da relação de trabalho.  

4. Análise das principais alterações impostas pela Lei 13.467/2017 

4.1 Grupo econômico 
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Anteriormente, prevalecia na Justiça do Trabalho a configuração de grupo 

econômico sem denominação, sendo necessário apenas uma relação de 

coordenação entre as empresas. Exemplo: quando o controle das empresas está 

na mão de uma ou mais pessoas que detém ações suficientes para criar unidade 

de comando. Essa interpretação visava garantir a satisfação do crédito trabalhista 

na execução, ampliando os direitos do empregado de ter seus direitos reavidos. 

Entretanto, a Lei 13.467/2017 alterou tal interpretação, limitando a 

configuração de grupos econômicos apenas por subordinação: aqueles em que 

existe uma empresa controladora e empresas controladas.  

Essa alteração pode gerar um impedimento da satisfação de direitos 

trabalhistas violados ao longo do contrato de trabalho, tornando irresponsáveis 

aquelas empresas que se apresentam formalmente como pessoas jurídicas 

distintas, mas que na verdade possuem os mesmos sócios. Outrossim, muitas são 

as empresas no mercado que se utilizam da horizontalidade, e que nesse caso 

conseguiriam burlar a responsabilidade pela satisfação dos créditos trabalhistas 

devidos ao empregado. 

Assim, conclui-se que tal modificação foi benéfica ao empregador. 

Entretanto, foi prejudicial ao empregado, pois obsta a eficiência e rapidez na 

busca da satisfação dos direitos dos empregados. 

4.2 Parcelamento das férias em três vezes 

Antes da reforma, as férias poderiam ser divididas em até 2 períodos, 

sendo que cada um deveria ter no mínimo dez dias ininterruptos. Além disso, o 

empregado com idade superior a 50 anos não poderia parcelar as férias. 

A partir da Lei 13.467/2017, as férias podem ser parceladas em até três 

períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e que os demais não 

sejam inferiores a 5 dias, inclusive para os maiores de 50 anos. Além disso, a 

alteração proíbe o início das férias no período de dois dias que antecede feriado 

ou dia de repouso semanal remunerado. Cabe afirmar que esse novo 
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parcelamento só poderá ocorrer desde que haja concordância do empregado. 

Assim, conclui-se que tal modificação não prejudicou o trabalhador, pois o 

parcelamento das férias só se dará com a sua concordância. Não houve a 

supressão do direito às férias, houve maior liberdade para o empregado, com 

destaque para o maior de 50 anos, que tem autonomia para parcelar suas férias 

se for de sua vontade. 

4.3 Demissão em comum acordo 

Antes da reforma, o contrato de trabalho poderia ser rescindido de duas 

maneiras: a pedido do trabalhador ou por decisão da empresa (com ou sem justa 

causa).  

Se o empregado pedisse demissão, ele não seria indenizado com a multa 

de 40% sobre o FGTS, nem teria acesso à esse fundo. Além disso, se não 

cumprisse o aviso-prévio de 30 dias, o valor seria descontado na hora da rescisão. 

Quanto às demais verbas relativas a direitos adquiridos, estas seriam pagas (ex: 

saldo de salário, saldo de férias, saldo de 13º) 

Outrossim, se a empresa pedisse demissão por justa causa, obedeceria 

às mesmas regras do pedido de demissão do empregado, ao passo que se não 

houvesse justa causa, o empregado dispensado teria direito ao aviso-prévio, à 

multa de 40% do FGTS, a 100% do FGTS, além das verbas relativas a direitos 

adquiridos.  

Após a lei 13.467, o trabalhador e a empresa podem optar por um novo 

modelo de rescisão: rescisão do contrato por comum acordo. Nessa situação, o 

empregado ganha uma multa de 20% sobre os depósitos do FGTS e pode retirar 

até 80% do fundo. Entretanto, não possui direito ao seguro desemprego, nos 

termos do novo art. 484-A da CLT, exposto a seguir: 

Art. 484-A. O contrato de trabalho poderá ser extinto por 

acordo entre empregado e empregador, caso em que serão 

devidas as seguintes verbas trabalhistas: 
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I- por metade: 

a) o aviso-prévio, se indenizado; e 

b) a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço, prevista no $1º do art. 18 da Lei 8.036, 

de 11 de maio de 1990; 

II- na integralidade, as demais verbas trabalhistas. 

$1º A extinção do contrato prevista no caput deste artigo 

permite a movimentação da conta vinculada do trabalhador 

no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na forma do 

inciso I-A do art. 20 da Lei nº 8036, de 11 de maio de 1990, 

limitada até 80% (oitenta por cento) do valor dos depósitos. 

$2º A extinção do contrato por acordo prevista no caput 

deste artigo não autoriza o ingresso no Programa de 

Seguro-Desemprego (BRASIL, 2017) 

A novidade é interessante para o empregado quando este não estiver 

mais satisfeito com o trabalho , pois pode negociar com o patrão para ser demitido 

e receber verbas mais vantajosas do que a tradicional demissão a pedido. 

Entretanto, caso os empregadores desejem a dispensa de comum acordo para 

economizar no pagamento das verbas, podem perseguir o empregado como forma 

de pressioná-lo a fazer acordo. Assim, dependendo da situação, essa alteração 

pode ser benéfica ou prejudicial ao empregado. 

4.4 Rescisão do contrato de trabalho 

Antes da reforma, era necessária a homologação da rescisão do contrato 

de trabalho. 

Após a reforma, fica dispensada a necessidade de homologação da 

rescisão do contrato de trabalho. Outrossim, a Dispensa em massa não precisa 

ser autorizada por negociação coletiva, diferente do que previa a jurisprudência 

até então. O artigo 477 teve grandes modificações, expostas a seguir: 

Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador 
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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. 

Art. 477-A. As dispensas imotivadas individuais, plúrimas ou 

coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo 

necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou 

de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho para sua efetivação. 

Art. 477-B. Plano de Demissão Voluntária ou Incentivada, 

para dispensa individual, plúrima ou coletiva, previsto em 

convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja 

quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da 

relação empregatícia, salvo disposição em contrário 

estipulada entre as partes. 

A medida desburocratiza a rescisão e reduz atribuições do Ministério do 

Trabalho e do Sindicato. Entretanto, a quitação com eficácia geral liberatória pela 

adesão do empregado ao PDV, desde que prevista em convenção coletiva ou 

acordo coletivo, prevê uma renúncia antecipada de direitos, que é contrária ao 

princípio de irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas previstos em lei. Assim, 

conclui-se que o art.477-B pode trazer prejuízos ao empregado.  

4.5 Intervalo intrajornada reduzido 

O intervalo intrajornada mínimo, que antes era de uma hora, após a Lei 

13.467/2017 poderá ser reduzido em até 30 minutos para as jornadas acima de 

seis horas de duração, se houver negociação coletiva prévia. 

Para alguns empregados, que desejam sair mais cedo e ter mais tempo 

para fazer outras atividades, essa modificação é positiva. Entretanto, tal alteração 

não leva em consideração a saúde do trabalhador, que terá uma longa jornada e 

um pequeno termo de intervalo para recompor as energias.  

Tendo em vista que o direito à saúde do trabalhador é inalienável, o 
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artigo 611-B, parágrafo único, estabelece que ''regras sobre duração do trabalho e 

intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do 

trabalho'' visando mascarar o efeito negativo que a redução do intervalo 

intrajornada pode gerar na saúde do empregado. 

Outrossim, a reforma estabeleceu que a não concessão ou concessão 

parcial do intervalo intrajornada mínimo implica o pagamento do período suprimido 

com acréscimo de 50%, trazendo uma garantia benéfica ao trabalhador. 

Entretanto, o artigo informa que esse pagamento seria de caráter indenizatório, 

disposição errada, pois a hora extra tem natureza salarial. 

4.6 Trabalho intermitente 

Dentre todas as modificações previstas na Lei 13.467/2017, a que criou o 

novo modelo de contratação denominado ''contrato intermitente'' é a mais 

controvérsa e divide opiniões sobre os prejuízos que pode gerar ao empregado. 

Baseada no modelo toyotista do Just in Time ou produção por demanda, o 

trabalho intermitente objetiva reduzir custos no processo produtivo, com a 

contratação apenas para os períodos em que haja necessidade do serviço do 

empregado. Assim, esse trabalho visa reduzir os custos quando há diminuição do 

estoque ou da matéria-prima , evitando a sobra de investimentos na produção. 

Para isso, criou-se esse modelo de contratação por demanda. 

Nesse sentido, a Lei 13.467/2017 altera o artigo 443 e cria o artigo 452-A 

da CLT, transcritos a seguir: 

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 
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prestação de serviços e de inatividade, determinados em 

horas, dias ou meses, independentemente do tipo de 

atividade do empregado e do epregador [...] 

Art. 452-A. O contrato de trabalho intermitente deve ser 

celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor 

da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor 

horário do salário mínimo ou àquele devido aos demais 

empregados do estabelecimento que exerçam a mesma 

função em contrato intermitente ou não. 

§1º O empregador convocará, por qualquer maio de 

comunicação eficaz, para a prestação de serviços, 

informando qual será a jornada, com, pelo menos, três dias 

corridos de antecedência. 

§2º Recebida a convocação, o empregado terá o prazo de 

um dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, no 

silêncio, a recusa. 

§3º A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação 

para fins do contrato de trabalho intermitente. 

§4º Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a 

parte que descumprir, sem justo motivo, pagará à outra 

parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração 

que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. 

§5º O período de inatividade não será considerado tempo à 

disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar 

serviços a outros contratantes. 

§6º Ao final de cada período de prestação de serviço, o 

empregado receberá o pagamento imediato das seguintes 

parcelas: 

I - remuneração; 

II - férias proporcionais com acréscimo de um terço; 

III- décimo terceiro salário proporcional; 



31 
 

IV- repouso semanal remunerado; e 

V- adicionais legais. 

§7º O recibo de pagamento deverá conter a discriminação 

dos valore pagos relativos a cada uma das parcelas 

referidas no §6º deste artigo. 

§8º O empregador efetuará o recolhimento da contribuição 

previdenciária e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço, na forma da lei, com base nos valores pagos no 

período mensal e fornecerá ao empregado comprovante do 

cumprimento dessas obrigações. 

§9º 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. 

Consoante a CLT, o trabalho intermitente é definido como a prestação de 

serviços subordinada, que ocorre com alternância de períodos de trabalho e de 

inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tippo 

de atividade.  

A lógica do trabalho intermitente é a de que o empregador convoque o 

empregado apenas quado lhe for de interesse, por qualquer meio de comunicação 

eficaz, com, pelo menos, três dias corridos de antecedência, e que haja a 

remuneração apenas das horas efetivamente trabalhadas. O empregado terá um 

dia útil para responder à comunicação, presumindo-se a recusa em caso de 

silêncio. Caso o empregado aceite o trabalho, a parte que descumprir, sem justo 

motivo, pagará à outra parte, em trinta dias, uma multa de 50% da remuneração 

que seria devida, permitida a compensação. 

Para o empregador, essa modalidade de trabalho é muito benéfica, 

sobretudo pois evita o pagamento de remuneração em momentos que não haja 

necessidade da mão de obra.  

Entretanto, para o empregado essa mudança é prejudicial, pois não lhe é 
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assegurado uma periodicidade mínima de convocações, o que gera grande 

imprevisibilidade do trabalho e da fonte de renda, situações que irão prejudicar a 

vida do trabalhador, o qual não poderá se organizar para compatibilizar esse 

trabalho com outro emprego e outras obrigações.  

Tomando por base o salário mínimo nacional vigente, no valor de 

R$998,00 , e supondo a contratação de um trabalho intermitente para uma hora 

durante um dia do mês, o empregado só irá receber através desse contrato o valor 

de R$ 4,54 reais por mês, com o pagamento de décimo terceiro salário 

proporcional, férias proporcionais + 1/3 e repouso semanal remunerado, valores 

que somados não chegarão a R$10 reais por mês.  

Ou seja, com essa alteração o empregado poderá ser chamado para 

exercer um pequeno período de trabalho, receber um irrisório valor por isso, e 

ainda assim ficará a mercê desse contrato, pois terá incerteza sobre o tempo de 

contratação, o que dificulta a compatibilização com outro emprego. 

Outrossim, outra situação que poderá ser prejudicial ao trabalhador é a de 

que o período de inatividade não se considera tempo à disposição do empregador. 

Assim, o empregador, visando burlar a lei trabalhista, pode estabelecer algumas 

diárias fracionadas em etapas inferiores a seis horas, e o empregado não poderá 

gozar o intervalo intrajornada.  

Johann Schuck destaca a situação sob o exemplo de trabalhador em um 

shopping center: 

Levemos em consideração o seguinte exemplo: os 

trabalhadores de um shopping.  

É sabido que o comércio no shopping somente começa 

efetivamente a ''se aquecer'' próximo ao horário do almoço. 

Contudo, as lojas do shopping serão abertas exatamente às 

10:00, motivo pelo qual o empregado deverá estar à 

disposição do empregador já a partir desse horário. Como o 

horário somente começa efetivamente próximo ao horário do 

almoço, deverá o trabalhador, operando em regime de 
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trabalho intermitente, aguardar o comando do empregador 

para iniciar seus trabalhos, podendo acontecer somente às 

11:30 da manhã. 

Ocorre que, após o horário do almoço, o comércio ''esfria'' 

novamente, podendo o empregador determinar a 

paralização das atividades do empregado às 16:00, ficando 

ele disponível (de sobreaviso) na loja ou dentro do shopping 

até as 17:00. 

Ora, o empregado em questão esteve efetivamente à 

disposição do empregador das 10:00 da manhã até as 

17:00, mas trabalhou efetivamente das 11:30 às 16:00. Com 

as novas regras da reforma trabalhista, o empregado 

somente será remunerado pelas horas em que trabalhou, de 

acordo com o §5º do art. 452-A: §5º O período de inatividade 

não será considerado tempo à disposição do empregador, 

podendo o trabalhador prestar serviços a outros 

contratantes. (SCHUCK, 2017). 

 

Outro ponto que cabe destaque é que o empregado irá precisar trabalhar 

durante mais anos para fins de aposentadoria, embora haja recolhimento do FGTS 

e INSS, pois estes serão depositados apenas em relação ao período trabalhado. 

Conclui-se que o trabalho intermitente é prejudicial ao empregado, 

trazendo insegurança e imprevisibilidade da prestação de serviços para o 

trabalhador.  

4.7 Negociado sobre o legislado 

O legislado é composto pelos direitos trabalhista previstos na Constituição 

Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho, e o negociado se dá através das 

Convenções Coletivas de Trabalho (acordo celebrado entre o sindicato dos 

trabalhadores e o sindicato patronal) e dos Acordos Coletivos de Trabalho (acordo 

firmado entre a entidade sindical dos trabalhadores e uma determinada empresa).  
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Após a reforma trabalhista, algumas matérias relativas aos direitos 

trabalhistas irão ter prevalência do negociado sobre o legislado, ou seja, poderá 

haver a flexibilização de direitos, o que, na prática, significaria a redução ou 

supressão de direitos trabalhistas previstos em lei. Outrossim, também foi 

estabelecido um rol de matérias que não poderão ser objeto de convenção ou 

acordo coletivo de trabalho. O artigo 611-A é o que prevê a prevalência do 

negociado sobre o legislado, e será exposto a seguir: 

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 

mnutos para jornadas superiores a seis horas; 

IV- adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE), de que 

trata a Lei 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 gorjeas 

percebidas pelo empregado, e remuneração por 

desempenho individual; 

X- modalidade de registro de jornada de trabalho; 

XI- troca de dia de feriado; 
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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. 

[...] 

Inicialmente, cabe destaque para a expressão ''entre outros'' prevista no 

caput, significando que os artigos são apenas exemplificações de matérias em que 

pode ocorrer a flexibilização, dando mais insegurança às relações trabalhistas.  

Dentre os direitos flexibilizados, os mais importantes seriam o da 

negociação da jornada de trabalho, respeitados os limites constitucionais; o 

intervalo intrajornada, desde que respeitado o limite mínimo de 30 minutos; o 

teletrabalho, que não se encontra mais nos limites de duração do trabalho, o que 

exclui horas extras e intervalos; o sobreaviso e o trabalho intermitente; a 

remuneração por produtividade; o trabalho em feriados e o trabalho insalubre. 

Quanto à duração da jornada, deve ser respeitado o limite constitucional 

de 8 horas diárias e 44 semanais. Como a maioria dos contratos de trabalho já 

prevê o trabalho de 8 horas diárias, as mudanças não trariam tantos prejuízos 

para grande parte dos empregados .  

No que tange ao intervalo intrajornada, os benefícios ou prejuízos teriam 

que ser aferidos diante de um caso concreto. Caso um contrato preveja 

inicialmente 1 hora de intervalo, e após reduza para 40 minutos, será benéfico 

para o trabalhador que desejar sair cedo do serviço. Entretanto, poderá ser 

prejudicial à saúde. Por outro lado, um contrato que aumente o tempo de intervalo, 

poderá não agradar aos empregados, que terão que ficar mais tempo envolvidos 

em sua jornada de trabalho. 
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Quanto ao teletrabalho, antes da reforma os custos de instalação de home 

office do empregado, de consumo de energia elétrica, de despesas de telefone 

deveriam ser arcados pelo empregador. Entretanto, com esse novo artigo, todos 

os custos poderão ser transferidos para o empregado, através de um acordo ou 

convenção coletiva calabrada entre empresa e empregador. Assim, nota-se que 

os direitos do trabalhador que se enquadra nessa modalide não foram priorizados.  

No que tange à flexibilização do adicional de insalubridade, essa mudança 

gera a possibilidade de reduzi-lo e , consequentemente, permitir a prorrogação da 

jornada em ambientes insalubres sem a prévia autorização da autoridade 

competente. Entretanto, este assunto também está previsto no artigo 611-B, que 

veda a negociação coletiva para essa matéria, gerando controvérsias sobre o 

tema. 

4.8 Liberação do trabalho insalubre para a empregada gestante 

Antes da lei 13.467/17, a empregada gestante não poderia trabalhar em 

condições insalubres, enquanto durasse a gestação e a lactação.  

Entretanto, a reforma trabalhista relativiza essa disposição, e permite o 

labor sujeito à insalubridade em grau mínimo e médio, exceto se houver atestato 

médico condicionando o afastamento da empregada gestante. Assim, as mulheres 

grávidas só serão obrigatoriamente afastadas em locais que possuam 

insalubridade em grau máximo, e nos demais, só serão afastadas se houver 

atestado recomendando a necessidade de afastamento, assinado por um médico. 

Quanto às lactantes, estas poderão trabalhar até em locais de insalubridade 

máxima, exceto se houver pedido médico. Essa matéria está disposta no artigo 

394-A da CLT, exposto a seguir: 

Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído 

o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá 

ser afastada de: 

I- atividades considerdas insalubres em grau máximo, 

enquanto durar a gestação; 
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II- atividades consideradas insalubres em grau médio ou 

mínimo, quando apresentar atestado de saúde, emitido por 

médico de confiança da mulher, que recomende o 

afastamento durante a gestação; 

III- atividades consideradas insalubres em qualquer grau, 

quando apresentar atestado de saúde, emitido por médico 

de confiança da mulher, que recomende o afastamento 

durante a lactação. 

Raimundo Simão de Melo, Doutor em Direito das Relações Sociais pela 

PUCSP, afirma que: 

Em primeiro lugar, questiona-se se os atestados médicos 

serão mesmo garantia de proteção para a mulher e o feto, 

porque o médico pode não ter o conhecimento específico 

necessário sobre segurança no trabalho e não ir examinar o 

local de trabalho. É certo que o profissional médico que 

emitir um atestado afirmando que a mulher poderá trabalhar 

em local insalubre sem risco para ela e para o nascituro 

estará assumindo grande responsabilidade, inclusive no 

âmbito civil e penal. [...] 

Em segundo lugar, o trabalho de grávidas e lactantes em 

ambientes insalubres poderá afetar não apenas a 

trabalhadora, mas os recém-nascidos e mesmo os futuros 

seres humanos, promovendo-se com isso padrão predatório 

da força de trabalho já antes do nascimento dos futuros 

trabalhadores, quando começarão a ser atingidos por 

agentes contaminantes de adoecimento (SIMÃO, 2017). 

Essa alteração foi benéfica para o empregador, que não precisa se 

preocupar em afastar a gestante nos casos de insalubridade média e mínima, 

exceto se houver atestado médico. Entretanto, foi extremamente prejudicial à 

gestante, à lactante e ao bebê. 
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5. Considerações finais 

O presente trabalho objetivou identificar quais são as principais mudanças 

trazidas com a Lei nº 13.467. O estudo fez uma abordagem histórica acerca do 

contexto histórico e da proposta de criação da Reforma Trabalhista, apontou as 

principais alterações e também demonstrou direitos e deveres trabalhistas que 

foram atingidos com essas mudanças.   

 

Para atender à proposta presente nos objetivos do trabalho, o estudo se 

baseou em uma pesquisa exploratória, bibliográfica de natureza qualitativa, 

através de um estudo por método comparativo. 

 

Diante da análise realizada, pode-se observar que a Lei 13.467/2017, 

recebida com alto nível de reprovação da população e de especialistas, trouxe 

muitas mudanças negativas para os trabalhadores, gerando maior violação de 

seus direitos não só como empregados, mas como pessoas humanas, a exemplo 

do contrato de tele trabalho, em que não são computadas horas extra, e o trabalho 

intermitente, em que a o empregado possui um contrato de trabalho mas não sabe 

quando efetivamente irá trabalhar. Outro destaque prejudicial para o trabalhador 

foi o artigo 611-A, que permite a negociação de direitos previstos na CLT, sendo 

que muitos trabalhadores não participam e não votam nessas negociações, o que 

é muito prejudicial. Por fim, com destaque na violação do direito à dignidade 

humana está a possibilidade das empregadas grávidas e lactantes 

desempenharem atividades insalubres em  algumas hipóteses, fato de alto risco 

para a vida da mulher e do bebê.  

 

Logo, conclui-se que a Reforma Trabalhista, ao invés de cumprir os 

objetivos de reduzir litígios, fortalecer a estrutura sindical e melhorar a 

flexibilização da legislação, gerou grande violação aos direitos trabalhistas, 

trazendo prejuízos a uma classe tão importante em nosso país.  
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  41 f.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito)-
Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Direito,
Niterói, 2019.

  1. Reforma Trabalhista. 2. Consolidação das Leis do
Trabalho. 3. Produção intelectual. I. Martins, Manoel,
orientador. II. Universidade Federal Fluminense. Faculdade de
Direito. III. Título.
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