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REFORMA TRABALHISTA – LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017 

 
Publicou-se no Diário Oficial da União, de 14 de julho de 2017, a Lei nº 13.467, de 13 de julho de 

2017. A lei é resultado da proposta de reforma trabalhista encaminhada ao Congresso pelo Executivo em dezembro 
de 2016. 

 
Conforme o artigo 6º da lei, que promove profundas mudanças no direito do trabalho, as alterações 

que lhe integram entrarão em vigor decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação, inclusive sobre os 
contratos de trabalho que já se encontram em curso, ou seja, a partir de 13 de novembro de 2017. 

 
A lei sancionada difere em diversos pontos do texto inicial enviado ao Congresso, em razão das 

diversas emendas apresentadas na Câmara dos Deputados. No Senado Federal aprovou-se o texto conforme 
enviado pela Câmara, sob o compromisso sinalizado pelo Poder Executivo de regulamentar ou alterar alguns 
pontos desta reforma mediante a edição de medida(s) provisória(s). 

 
O cenário geral sugere, ainda, que alguns pontos desta reforma serão judicialmente questionados, 

como a extinção da contribuição sindical compulsória e a eficácia liberatória geral da chamada quitação anual de 
obrigações trabalhistas, que impediria o trabalhador que a assinar, de recorrer à Justiça para questionar as verbas 
ali descriminadas. 

 
Feitas estas considerações iniciais, se passa à análise das principais alterações trazidas pela 

Reforma Trabalhista. 
 
 

1. ACORDOS E CONVENÇÕES COLETIVAS 
 

Dentre as mudanças promovidas, destaca-se a prevalência das normas coletivas sobre a lei, ou 
como é conhecida, a prevalência do “negociado sobre o legislado” (Art. 611-A da CLT). A lei prevê os temas que 
podem ser objetos destes instrumentos coletivos, enumerando, também, aqueles cuja negociação para redução ou 
supressão seriam ilícitas (Art. 611-B da CLT). 

 
Será possível, por exemplo, negociar a respeito da organização da jornada de trabalho; banco de 

horas individual; intervalo intrajornada, que poderá ser reduzido ao mínimo de 30 (trinta) minutos; remuneração por 
produtividade; prêmios de incentivo em bens ou serviços; participação nos lucros ou resultados da empresa, etc. 

 
Por sua vez serão ilícitas, por exemplo, negociações acerca de anotações na Carteira de Trabalho; 

direito ao seguro-desemprego; salário-mínimo; adicionais noturno, insalubridade ou periculosidade; décimo terceiro 
salário; remuneração da jornada extraordinária; etc. 

 
Em alguns temas, portanto, as negociações coletivas poderão estabelecer condições de trabalho 

menos benéficas. No caso de redução de salários ou de jornada, é destacado pela lei que o instrumento coletivo 
deverá conter cláusula protetiva aos empregados contra demissão durante seu prazo de vigência. 

 
A Justiça do Trabalho, quanto aos instrumentos coletivos se limitará à análise dos elementos 

essenciais do negócio jurídico, primando, ainda, pela intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Tal 
limitação parece acompanhar as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca do tema. 

 
A lei estabelece, ainda, hierarquia entre os acordos e as convenções coletivas de trabalho, 

prevalecendo aqueles, sobre estas (art. 620 da CLT). Esta hierarquia prima pela especificidade das condições de 
trabalho estabelecidas. Certo é que a convenção celebrada entre sindicato patronal e laboral para toda uma base 
territorial, não será tão específico quanto o acordo coletivo estabelecido entre determinada empresa e o sindicato 
laboral. 

 
Ainda quanto aos instrumentos coletivos, outra vitória para a categoria econômica rural reside na 

vedação à ultratividade dos instrumentos coletivos (§ 3º do art. 614 da CLT). Portanto, as condições negociadas não 
aderirão ao contrato de trabalho, sendo válidas, tão somente, enquanto vigente o instrumento coletivo. Tal situação 



 

 

AGENDA LEGISLATIVA 2017                                          
PARECER TÉCNICO 

2 
 

amplia a segurança para ambas as partes, que poderão analisar a conveniência dos termos negociados de acordo 
com as possibilidades, no momento da nova negociação. 

 
Verifica-se o intuito de privilegiar a atividade sindical, ou seja, neste ponto, as entidades sindicais 

são fortalecidas. No entanto, o fortalecimento dos sindicatos deve se pautar numa mudança cultural profunda. Com 
a extinção da contribuição sindical compulsória (ponto tratado adiante), a força do sindicato será proporcional à 
participação da categoria em sua vida associativa, situação que não corresponde à realidade do Brasil. 

 
 

2. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
 
A nova lei altera a redação do art. 579 da CLT, extinguindo a compulsoriedade da contribuição 

sindical, tornando-a eletiva. No caso dos empregados, estes deverão autorizar seus empregadores a efetuar tal 
desconto. As categorias econômicas deverão contribuir voluntariamente às entidades representativas. 

 
Especula-se que a extinção da compulsoriedade possa exigir dos sindicatos maior atuação em prol 

das categorias. No entanto, conforme destacado no item anterior, a participação sindical ativa não constitui, no 
Brasil, uma cultura sedimentada. Portanto, a ausência de recursos pode inviabilizar a atuação dos sindicatos, 
esvaziando e extinguindo-os. 

 
Outro aspecto não tratado, reside no fato de que o valor recolhido a título de contribuição sindical 

compulsória tem destinação parcial à “Conta Especial Emprego e Salário”. Para esta conta são destinados 20% do 
valor recolhido de empregadores e de 10% a 20% do valor recolhido de empregados

1
. 

 
Os valores recolhidos à Conta Especial Emprego e Salário fomentam o Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT) que, basicamente, custeia o Programa do Seguro-Desemprego, Abono Salarial e o 
financiamento de Programas de Desenvolvimento Econômico. 

 
Além do potencial enfraquecimento da atividade sindical por ausência de financiamento, a extinção 

da contribuição sindical compulsória oferece riscos, também, ao seguro desemprego, cujos valores tem 
proporcionado a subsistência de inúmeros trabalhadores atingidos pela recente crise econômica. 

 
Enquanto a concretização da prevalência do negociado sobre o legislado indica o fortalecimento da 

atividade sindical; a extinção do principal meio de financiamento desta atividade, para a grande maioria das 
categorias, pode selar seu fim. 

 
Destaque-se, ainda, que o valor recebido pelas entidades sindicais em razão da contribuição 

sindical compulsória, lhes garante autonomia. A ausência desta verba pode exigir, para a subsistência da atividade 
sindical, a busca de outros meios de financiamento, o que pode macular a defesa dos interesses da categoria. 

 
Questiona-se, ainda, a universalidade das ações promovidas pelos sindicatos representativos. 

Diante da extinção da compulsoriedade, os benefícios negociados pelos sindicatos beneficiarão apenas os 
associados ou a categoria como um todo. Nesta última hipótese, qual seria o interesse em se associar? 

 
 

3. REPRESENTAÇÃO DOS EMPREGADOS 
 
A nova lei cria o Título IV-A, composto pelos artigos 510-A, 510-B, 510-C e 510-D, referentes à 

representação dos empregados, regulamentando previsão contida no art. 11 da Constituição Federal. 
 
A previsão constitucional, que estabelece a eleição de 1 (um) representante, é ampliada pela nova 

lei, prevendo a eleição de comissão composta por, no mínimo, 3 (três) empregados. No entanto, não se exige que 
os integrantes desta comissão sejam sindicalizados, conferindo-lhes, não obstante, estabilidade provisória. 

 

                                                           
1
 No caso dos empregados há variação do montante em razão de o sindicato representativo da categoria estar ou não estar filiado a Central 

Sindical, nos termos do inciso II do art. 589, combinado com o§ 4º do art. 590, todos da CLT. 
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Conforme determina a lei, a eleição para a comissão de representantes dos empregados não deve 
sofrer interferência da empresa ou do sindicato da respectiva categoria. Vislumbra-se, ainda que timidamente, a 
pulverização da representação sindical. 

 
Ademais, a lei é silente quanto à natureza do contrato de trabalho dos empregados que ensejam a 

criação desta comissão. Diante de tal silêncio, entende-se que até mesmo os empregados contratados por prazo 
determinado comporiam o número mínimo para formação desta comissão, embora não possam se candidatar. 

 
Além de desfavorecer o ingresso no âmbito sindical, a referida comissão, pode gerar mais conflitos 

do que soluções. 
 
 

4. FÉRIAS 
 
As férias (§ 1º do art. 134 da CLT), caso o empregado concorde, poderão ser gozadas em até três 

períodos, contanto que um destes não seja inferior a 14 (quatorze) dias e os demais não sejam inferiores a 5 (cinco) 
dias corridos). O fracionamento das férias deixa de ser vedado ao maior de 50 (cinquenta) anos de idade. 

 
Esta possibilidade mostra-se benéfica para empregadores e empregados. 
 
O empregado poderá distribuir melhor, ao longo do ano, seu descanso. A lei ainda lhe garante que 

os dias de férias, no caso de parcelamento, não sejam prejudicados por feriados ou mesmo pelo repouso semanal 
remunerado (§ 3º do art. 134 da CLT). As férias não poderão ser iniciadas no período de dois dias que antecede 
feriado ou dia de repouso semanal remunerado. 

 
Para as empresas, será possível a melhor distribuição de férias a seus empregados. Ademais, o 

parcelamento evitará grandes quebras em suas rotinas., garantindo a continuidade dos trabalhos desenvolvidos. 
 

 
5. INTERVALO INTRAJORNADA 

 
Uma das questões negociáveis mediante instrumento coletivo é a fixação do intervalo intrajornada 

(inciso III do art. 611-A da CLT), destinado ao repouso e alimentação do empregado. O art. 71 da CLT estabelece o 
período mínimo de 1 (uma) hora para este intervalo, para jornadas que excedam a duração de 6 (seis) horas. 

 
Nos termos da nova lei este intervalo, mediante instrumento coletivo, pode ser reduzido ao mínimo 

de 30 (trinta) minutos. Nesta hipótese, o empregado poderá encerrar sua jornada de trabalho mais cedo, o que pode 
facilitar seu deslocamento de volta para sua residência. Haverá, consequentemente, o aumento do repouso 
interjornada, o que lhe permitirá maior repouso, lazer e convívio familiar. 

 
Para as empresas, será possível a continuidade das tarefas designadas para o dia com o mínimo de 

quebra desta rotina. Permitirá também uma operação mais enxuta, se assim desejar, mantendo a mesma 
produtividade. 

 
Em todo caso, a lei também inova na hipótese de não concessão ou concessão parcial do intervalo 

intrajornada, alterando a sistemática atual, estabelecendo que a remuneração indenizatória incidirá apenas sobre o 
período suprimido (§ 4º do art. 71 da CLT). 

 
 

6. BANCO DE HORAS 
 
A nova lei moderniza e desburocratiza o banco de horas. O banco de horas poderá ser estabelecido 

mediante acordo individual escrito, caso o excesso de horas seja compensado em até 6 (seis) meses (§5º do art. 59 
da CLT). 

 
Na hipótese de a compensação ocorrer no mesmo mês em que exigidas as horas extraordinárias, 

será possível estabelecer a respectiva compensação mediante acordo individual tácito (§ 6º do art. 59 da CLT). 
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7. JORNADA DE TRABALHO 

 
A nova lei insere na CLT o art. 59-A, que permitirá para todas as atividades a adoção, mediante 

acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, de jornada de trabalho de doze horas 
seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso (12x36). 

 
Se adotada esta jornada, continua o dispositivo, será possível negociar a respeito da concessão ou 

indenização dos intervalos para repouso e alimentação. 
 
 

8. HORAS IN ITINERE 
 
Uma antiga demanda do setor agropecuário foi alcançada nesta reforma. Trata-se da extinção das 

horas in itinere (§ 2º do art. 58 da CLT). 
 
O deslocamento do trabalhador ao local de trabalho e de volta para sua residência deixa de integrar 

a jornada de trabalho, corrigindo uma grande discrepância entre empregados rurais e urbanos, que nos grandes 
centros são penalizados por deslocamento, em razão da precariedade do transporte público, tão difícil quanto em 
qualquer área rural isolada. 

 
O tempo de deslocamento do empregado deixa de afetar a jornada de trabalho contratada. 
 
 

9. TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR 
 
Outro ponto positivo da lei para o setor é a desconsideração de tempo à disposição do empregador 

(§ 2º do art. 4º da CLT). A permanência do empregado no local de trabalho, por escolha própria, para proteção 
pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, ou para exercer atividades 
particulares, como estudo, descanso (não se confundindo este com o intervalo intrajornada para repouso e 
alimentação) ou troca de roupa ou uniforme quando não for exigível esta troca nas dependências da empresa, etc. 

 
Com isso, o empregador deixa de ser responsabilizado pela permanência do empregado nas 

dependências da empresa, por exemplo, em razão de chuva torrencial, ou por razões de foro íntimo do empregado. 
Em hipóteses como esta, a permanência do empregado no local de trabalho não será considerada jornada 
extraordinária. 

 
 

10. JORNADA PARCIAL 
 
A nova lei altera a regulamentação da jornada parcial de trabalho, até então entendido como aquele 

não excedente à 25 (vinte e cinco) horas semanais. Pela nova regulamentação, será jornada parcial aquela que 
com contar com 30 (trinta) horas semanais, situação na qual é impossível exigir horas extras; ou aquela que contar 
com até 26 (vinte e seis) horas semanais, sendo possível exigir até 6 (seis) horas extras. 

 
A remuneração da jornada parcial é proporcional, não sendo equivalente àquela percebida pelos 

empregados que exerçam a mesma função, porém em jornada integral. Em tese, em jornada parcial, será possível 
contratar mais empregados, o que repercutiria positivamente contra o desemprego e favoreceria a maior 
produtividade do setor produtivo. 

 
 

11. TRABALHO INTERMITENTE E AUTÔNOMO 
 
A lei traz em seu bojo a regulamentação do trabalho intermitente (Art. 443 da CLT). O tema é 

timidamente tratado na Lei do Trabalho Rural (Lei nº 5.889/73) e, até então, omitido pela CLT. 
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Se estabelece para o empregado sob contrato intermitente a remuneração por hora ou diárias, sem 
continuidade, respeitado o valor (hora) do salário mínimo ou a remuneração de empregados da mesma empresa 
que exerçam a mesma função. 

 
Nesta espécie de contrato, o trabalhador poderá firmar contratos de mesma natureza com quantos 

empregadores entender possível, especialmente em razão do fato de que sua convocação deve ser realizada com 
ao menos 3 (três) dias corridos de antecedência. Sua resposta deve ser expressa e dada em até 1 (um) dia após 
recebida a comunicação, sendo o silêncio interpretado como recusa a tal convocação. 

 
Os empregadores pagarão a remuneração e demais verbas trabalhistas proporcionalmente ao 

trabalho efetivamente realizado. 
 
Com esta regulamentação, busca-se a formalização do trabalho informal popularmente denominado 

como “bico” ou “freelancer”. No âmbito rural, o produtor poderá, para atender a determinadas situações, não 
corriqueiras, fazer uso do trabalho de pessoa conhecida não enquadrada como trabalhador autônomo “pessoa física 
ou jurídica”, sem que esta relação enseje a cobrança de verbas trabalhistas presumidas, relativas aos períodos não 
trabalhados efetivamente. 

 
Quanto ao trabalhador autônomo (art. 442-B da CLT), a lei é expressa no sentido de que este pode 

estabelecer contrato de trabalho sem que este contrato enseje vínculo empregatício, ainda que em regime de 
exclusividade e que continuamente. 

 
Estes dois modelos de contrato, em razão das repercussões negativas acerca da precarização das 

relações trabalhistas, devem estar entre os pontos que serão regulamentados futuramente por medida provisória. 
 
 

12. TERCEIRIZADOS 
 
A Lei nº 13.467/2017, quanto à prestação de serviços a terceiros, promove alterações 

complementares àquelas proporcionadas pela Lei nº 13.429/2017, à Lei nº 6.019/1974. 
 
Além de expressar a possibilidade de terceirização de toda e qualquer atividade da contratante, 

inclusive sua atividade-fim, estabelece de forma clara os direitos do empregado da empresa prestadora de serviços. 
 
Estabelece também a “quarentena” de dezoito meses, que impede a contratação de pessoa jurídica 

cujos titulares ou sócios tenham
2
, neste período, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado ou 

trabalhador sem vínculo empregatício. 
 
A referida quarentena também impede a prestação de serviços, na empresa contratante, de ex-

funcionário seu, que tenha sido contratado por empresa prestadora de serviços, contados da extinção de seu 
contrato com a empresa contratante. 

 
 

13. GESTANTES E A INSALUBRIDADE 
 
Altera-se o teor do art. 394-A da CLT, que determinava o afastamento de empregada gestante ou 

lactante de atividades insalubres, independente do grau. Esse afastamento passa a ser absoluto apenas para 
gestantes que desenvolvam atividades insalubres em grau máximo. 

 
Nos casos de insalubridade em grau médio ou mínimo, o afastamento se dará por recomendação 

médica. No caso da lactante, não haverá afastamento, independente do grau de insalubridade, salvo por 
recomendação médica. 

 
Caso deva se afastar da atividade ou local insalubre, a empregada deverá ser realocada para 

executar atividades em local salubre. Havendo impossibilidade desta medida, deverá ser afastada, sendo sua 
gravidez considerada de risco, e ensejando a percepção de salário-maternidade. 

                                                           
2
 Salvo se aposentados. 
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14. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 
 
A lei passa a regulamentar a hipótese de extinção do contrato de trabalho por acordo entre as 

partes (art. 484-A). Nesta hipótese, o empregador pagará ao empregado metade do valor devido referente ao aviso 
prévio, se indenizado; e da indenização sobre o saldo do FGTS (conhecida como “multa de 40% do FGTS”) e 
integralmente as demais verbas, como férias, saldo de salário, etc. 

 
O empregado poderá, nesta hipótese, movimentar 80% do valor de seu FGTS. 
 
Este acordo poderá ocorrer quando, ausente a justa causa, haja interesse mútuo das partes em 

extinguir o contrato de trabalho. Teme-se que esta modalidade seja deturpada pois é possível para empregadores e 
empregados, forçar sua adoção ou não, em benefício próprio. É que para o empregado mostra-se mais interessante 
a demissão sem justa causa; e para o empregador, que o empregado peça sua demissão. 

 
No entanto, de fato, pautando-se a relação pela urbanidade, esta nova hipótese mostra-se 

vantajosa para ambos os lados. 
 
 

15. HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
A lei altera o caput do art. 477 da CLT e revoga o § 1º deste dispositivo. Nestes termos, deixa de ser 

obrigatória a homologação do termo de rescisão contratual pelo sindicato da categoria laboral ou pelo Ministério do 
Trabalho. 

 
A rescisão contratual passa a exigir, portanto, a devida anotação na Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS), a comunicação da dispensa aos órgãos competentes e realização do pagamento das 
verbas rescisórias em até dez dias, contados do término do contrato. 

 
Caso o empregado se sinta inseguro nesta hipótese, desejando o acompanhamento de seu 

sindicato, poderá, nos termos do art. 507-B da CLT, efetuar o termo de quitação anual de obrigações trabalhistas. 
Este termo, que deve ser firmado perante o sindicato dos empregados da categoria, tem eficácia liberatória. Ou 
seja, assinado pelo empregado perante seu sindicato, não será possível a discussão judicial das verbas ali 
descritas. 

 
Há que se atentar ao fato de que, embora benéfica aos empregadores pela segurança que este 

dispositivo oferece, há sinais de que terá sua constitucionalidade questionada por representar potencial ofensa ao 
princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 

 
A questão do termo de quitação anual de obrigações trabalhistas pode ser vista como meio de 

homenagear a atividade sindical. Porém, ante a extinção da contribuição sindical compulsória, pode ser visto como 
um meio de empregadores intervirem na organização sindical laboral (prática antissindical) em troca de 
financiamento. 

 
 

16. ANOTAÇÕES NA CTPS 
 
A nova lei comporta majoração expressiva da multa aplicada àquele que mantiver empregado não 

registrado (art. 47 da CLT). A CLT mencionava multa equivalente a um salário mínimo por empregado nesta 
condição. Pela nova regulamentação, o montante será de R$ 3.000,00 (três mil reais). 

 
No caso das microempresas e empresas de pequeno porte, a multa é reduzida para R$ 800,00 

(oitocentos reais) por empregado não registrado. 
 
Em todos os casos, a não anotação na CTPS de qualificação civil ou profissional de cada 

trabalhador, dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e 
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demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador, será aplicada multa de R$ 600,00 (seiscentos 
reais) por empregado prejudicado. 

 
 

17. DANO EXTRAPATRIMONIAL 
 
No intuito de oferecer maior objetividade, a CLT passa a regulamentar a indenização por dano 

extrapatrimonial (dano moral) decorrente da relação de trabalho (art. 223-A a 223-G), que pode ocorrer por ação ou 
omissão do empregador contra o empregado; ou do empregado contra o empregador. 

 
A indenização a ser paga é graduada conforme a natureza da agressão que, em grau gravíssimo, 

equivalerá à 50 (cinquenta) vezes o valor do último salário contratual do ofendido/agressor. Havendo reincidência 
entre partes idênticas, faculta-se ao juiz a majoração até o dobro da indenização a ser fixada. 

 
Os referidos dispositivos buscam reduzir as diferenças entre indenizações fixadas sobre as mesmas 

ações/omissões evitando, inclusive, que estas sejam fixadas de forma ínfima ou sejam exacerbadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


