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RESUMO 

 

Introdução: O presente trabalho demonstrou os impactos das mudanças trabalhistas, de 

acordo com a Lei nº 13.467, 13/07/2017, consolidado em 11/11/2017, modificando diversos 

dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). O Objetivo Geral foi demonstrar os 

principais impactos da reforma trabalhista para as organizações. Materiais e Métodos: Foi 

aplicada a pesquisa bibliográfica, Mattos (2018) respaldou notavelmente o trabalho dentre 

vários autores como Bauer (2002) Gil (2008), Gavras (2018) colaborando expressivamente 

para as análises ao longo do trabalho. Resultados: Em destaque as considerações de Gravras 

(2018), que demonstrou os impactos da reforma após seis meses vigentes. Além disto houve estudos 

em e-books, sites online, vídeos, que muito colaboraram para a pesquisa. Conclusão:  A pesquisa 

exposta identificou os principais impactos da lei, visto que, os empresários e contadores se 

inteirem a respeito da aplicação das modificações dadas pela legislação. 

 

Palavras-chave: Mudanças trabalhistas; Lei nº13.467; Moderna Legislação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O vertente trabalho teve como temática o impacto das mudanças trabalhistas, que foi 

consolidado no dia 11 de novembro de 2017 na Lei nº 13.467, 13/07/2017, modificando 

diversos dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).  

A Consolidação das Leis do Trabalho, cuja sigla é CLT, regulamenta as 

relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do rural. Desde sua 

publicação já sofreu várias alterações, visando adaptar o texto às nuances da 

modernidade. Apesar disso, ela continua sendo o principal instrumento para 

regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores. 

(ZANLUCA, 2018) 

Com a reforma trabalhista, torna-se inevitável que empresários e contadores se 

inteirem a respeito da aplicação das modificações dadas pela legislação, e por consequência 

tenham total discernimento para repassarem a seus clientes todas as informações necessárias, 

com o fim de se evitar dissabores na própria relação jurídica havida entre empregado e 

empregador. Dentre as modificações ocorridas, as que mais se destacam em observância aos 

interesses do empregador, podemos exemplificar o método remuneratório a saber: 

equiparação salarial, planos de cargos e salários, diárias, abonos e auxílios. 

No termino do contrato de trabalho, foi modificado a rescisão por comum acordo, 

sendo pago a metade de determinadas verbas como aviso prévio e multa rescisória sobre o 

saldo de FGTS, o empregado movimentará até 80% do valor do saldo do FGTS, demais 

verbas (décimo terceiro, férias, salário e etc.) serão pagos proporcionais, porém não poderá 

receber seguro desemprego, e as homologações das rescisões poderão ser feitas na própria 

empresa, sendo dispensado o acompanhamento do sindicato para validação da rescisão 

contratual. 

Igualmente, acompanhando a redação da reforma trabalhista, nota-se uma modificação 

aparente no contexto das férias adquiridas, podendo as férias do empregado ser fracionadas 

em três períodos, a saber: o primeiro de quatorze dias seguidos e os demais não podendo ser 

inferiores a cinco dias corridos, desde que haja a concordância do colaborador.  

Outra mutação importante se refere à jornada de trabalho do empregado, 

especialmente aquela estabelecida pelos parâmetros laborais de 12 (doze) horas trabalhadas 

por 36 (trinta e seis) horas de descanso. Houve uma modificação expressiva, pois tal jornada, 

apesar de ser reconhecida pela jurisprudência prepondera nos tribunais, ou seja, não era 

respeitada na forma legal, todavia agora delineada pela CLT. 
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Para adaptar aos impactos das mudanças da Reforma Trabalhista os sindicatos, os 

colaboradores da área jurídicos trabalhistas, as empresas e os setores de recursos humanos, 

deverão se adaptar e manter o equilíbrio entre direitos e deveres. 

De acordo com a lei 13.467 de 2017: 

Impactos imediatos: Redução de gastos com conflitos, redução do custo do 

trabalho, eficiência no uso dos recursos, segurança jurídica, redução de 

conflitos, equilíbrio entre direitos e deveres; no médio prazo: regulação de 

novos contratos e ambiente da formalização e redução do medo de empregar. 

(BRASIL LEI 13.467, 2017 p.7) 

Para a reforma trabalhista é necessário à utilização de um critério objetivo e 

observações na lei 13.467 de 2017 para que possa ser colocada em prática, uma vez que ela já 

está em vigor, e para se adaptar nada melhor que as empresas e seus colaboradores entendam 

seus direitos e obrigações, pois os acertos relacionados ao vínculo trabalhista passaram a ser 

realizados diretamente nas empresas e é fundamental que ambos se sintam seguros da 

veracidade do acerto. 

A temática estudada referente às mudanças a serem adaptadas nas rotinas trabalhistas é 

de suma importância para as entidades sindicais, os colaboradores da área jurídica trabalhista, 

as organizações, contadores e os setores de recursos humanos, uma vez que é uma força 

legislativa onde o empregador e o empregado necessitam se adequar aos respectivos direitos e 

obrigações, evitando a todo o modo os conflitos decorrentes da própria correlação com 

emprego, apesar disso os impactos decorrentes de uma falta de informação, inseguranças ou 

até mesmo medo de empregar ou ser lesionado nos seus direitos.  Posto isto, o vertente estudo 

justifica-se pelos efeitos nocivos decorrentes de uma falsa análise da legislação trabalhista. 

Tal estudo trouxe conceitos e exemplificações das principais mudanças, como 

remuneração, rescisão, férias e jornada de trabalho para que tanto as organizações quanto os 

colaboradores possam entender de forma mais clara e objetiva. 

Com a nova realidade, as entidades sindicais, os profissionais da área 

jurídico trabalhista, as empresas e os departamentos de recursos humanos 

deverão possuir habilidades comportamentais a fim de gerenciar os conflitos 

oriundos das relações de trabalho e, dentro da razoabilidade, contribuir no 

incremento da produtividade, estimulando a criação de novos postos de 

trabalho. (BRASIL LEI 13.467, 2017 p.5) 

Este trabalho contribuiu na demonstração dos impactos para as organizações, frente as 

mudanças da reforma trabalhista, entretanto foram apresentadas várias modificações e a 

necessidade de adaptação das rotinas trabalhistas em consonância com os interesses da 

empresa e respectivos colaboradores, em perfeita harmonia e bom desempenho de trabalho 

recíproco.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Objetivo Geral deste trabalho foi demonstrar os principais impactos da reforma 

trabalhista para as organizações fomentando como foco principal na remuneração, rescisão 

contratual, férias, jornada de trabalho, mudanças, direitos e obrigações.  

  

2.2 Objetivos Específicos  

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

• Evidenciar o impacto das mudanças trabalhistas; 

• Comparar e analisar as mudanças trabalhistas; 

• Ressaltar as rotinas trabalhistas. 
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3. DESENVOLVIMENTO 

 

REFORMA TRABALHISTA E AS MUDANÇAS NAS ROTINAS DE TRABALHO 

 

NAYARA CRISTINA LUZ1 

LÁZARO LUCIANO DE SOUSA2 

 

RESUMO 

 

Introdução: O presente trabalho demonstrou os impactos das mudanças trabalhistas, de 

acordo com a Lei nº 13.467, 13/07/2017, consolidado em 11/11/2017, modificando diversos 

dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT). O Objetivo Geral foi demonstrar os 

principais impactos da reforma trabalhista para as organizações. Materiais e Métodos: Foi 

aplicada a pesquisa bibliográfica, Mattos (2018) respaldou notavelmente o trabalho dentre 

vários autores como Bauer (2002) Gil (2008), Gavras (2018) colaborando expressivamente 

para as análises ao longo do trabalho. Resultados: Em destaque as considerações de Gravras 

(2018), que demonstrou os impactos da reforma após seis meses vigentes. Além disto houve estudos 

em e-books, sites online, vídeos, que muito colaboraram para a pesquisa. Conclusão:  A pesquisa 

exposta identificou os principais impactos da lei, visto que, os empresários e contadores se 

inteirem a respeito da aplicação das modificações dadas pela legislação. 

 

Palavras-chave: Mudanças trabalhistas; Lei nº13.467; Impactos na Legislação. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The present study demonstrated the impacts of labor changes, in accordance 

with Law 13467, 07/13/2017, consolidated on 11/11/2017, modifying various provisions of 

the Consolidation of Labor Laws (CLT). The General Objective was to demonstrate the main 

impacts of the labor reform for the organizations. Materials and Methods: Mattos (2018) 

applied a bibliographical research, notably supporting the work among several authors such as 

Bauer (2002) Gil (2008), Gavras (2018) collaborating expressively for the analyzes 

throughout the work. Results: Emphasize the considerations of Gravras (2018), which 

demonstrated the impacts of the reform after six months in force. In addition, there were 

studies in e-books, online sites, videos, that collaborated very much for the research. 

Conclusion: The research exposed identified the main impacts of the law, since businessmen 

and accountants are aware of the application of the changes given by the legislation. 

 

Keywords: Labor changes; Law No. 13.467; Impacts on Legislation. 

                                                 
1 Autora, Graduanda em Ciências Contábeis pelo UNICERP. 
2 Orientador, professor do UNICERP, especialista em Direito Penal, Processo Penal, Criminologia e docência do 

ensino superior. 
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O vertente trabalho teve como temática o impacto das mudanças trabalhistas, que foi 

consolidado no dia 11 de novembro de 2017 na Lei nº 13.467, 13/07/2017, modificando 

diversos dispositivos da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT).  

A Consolidação das Leis do Trabalho, cuja sigla é CLT, regulamenta as 

relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do rural. Desde sua 
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modernidade. Apesar disso, ela continua sendo o principal instrumento para 

regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores. 
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Com a reforma trabalhista, torna-se inevitável que empresários e contadores se 
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tenham total discernimento para repassarem a seus clientes todas as informações necessárias, 

com o fim de se evitar dissabores na própria relação jurídica havida entre empregado e 

empregador. Dentre as modificações ocorridas, as que mais se destacam em observância aos 

interesses do empregador, podemos exemplificar o método remuneratório a saber: 

equiparação salarial, planos de cargos e salários, diárias, abonos e auxílios. 

No término do contrato de trabalho, foi modificado a rescisão por comum acordo, 

sendo pago a metade de determinadas verbas como aviso prévio e multa rescisória sobre o 

saldo de FGTS, o empregado movimentará até 80% do valor do saldo do FGTS, demais 

verbas (décimo terceiro, férias, salário e etc.) serão pagos proporcionais, porém não poderá 

receber o seguro desemprego, e as homologações das rescisões poderão ser feitas na própria 

empresa, sendo dispensado o acompanhamento do sindicato para validação da rescisão 

contratual. 

Igualmente, acompanhando a redação da reforma trabalhista, nota-se uma modificação 

aparente no contexto das férias adquiridas, podendo as férias do empregado ser fracionadas 

em três períodos, a saber: o primeiro de quatorze dias seguidos e os demais não podendo ser 

inferiores a cinco dias corridos, desde que haja a concordância do colaborador.  

Outra mutação importante se refere à jornada de trabalho do empregado, 

especialmente aquela estabelecida pelos parâmetros laborais de 12 (doze) horas trabalhadas 

por 36 (trinta e seis) horas de descanso. Houve uma modificação expressiva, pois tal jornada, 

apesar de ser reconhecida pela jurisprudência prepondera nos tribunais, ou seja, não era 

respeitada na forma legal, todavia agora delineada pela CLT. 
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Para adaptar aos impactos das mudanças da Reforma Trabalhista os sindicatos, os 

colaboradores da área jurídicos trabalhistas, as empresas e os setores de recursos humanos, 

deverão se adaptar e manter o equilíbrio entre direitos e deveres. 

De acordo com a lei 13.467 de 2017: 

Impactos imediatos: Redução de gastos com conflitos, redução do custo do 

trabalho, eficiência no uso dos recursos, segurança jurídica, redução de 

conflitos, equilíbrio entre direitos e deveres; no médio prazo: regulação de 

novos contratos e ambiente da formalização e redução do medo de empregar. 

(BRASIL LEI 13.467, 2017 p.7) 

Para a reforma trabalhista é necessário à utilização de um critério objetivo e 

observações na lei 13.467 de 2017 para que possa ser colocada em prática, uma vez que ela já 

está em vigor, e para se adaptar nada melhor que as empresas e seus colaboradores entendam 

seus direitos e obrigações, pois os acertos relacionados ao vínculo trabalhista passaram a ser 

realizados diretamente nas empresas e é fundamental que ambos se sintam seguros da 

veracidade do acerto. 

A temática estudada referente às mudanças a serem adaptadas nas rotinas trabalhistas é 

de suma importância para as entidades sindicais, os colaboradores da área jurídica trabalhista, 

as organizações, contadores e os setores de recursos humanos, uma vez que é uma força 

legislativa onde o empregador e o empregado necessitam se adequar aos respectivos direitos e 

obrigações, evitando a todo o modo os conflitos decorrentes da própria correlação com 

emprego, apesar disso os impactos decorrentes de uma falta de informação, inseguranças ou 

até mesmo medo de empregar ou ser lesionado nos seus direitos.  Posto isto, o vertente estudo 

justifica-se pelos efeitos nocivos decorrentes de uma falsa análise da legislação trabalhista. 

Tal estudo trouxe conceitos e exemplificações das principais mudanças, como 

remuneração, rescisão, férias e jornada de trabalho para que tanto as organizações quanto os 

colaboradores possam entender de forma mais clara e objetiva. 

Com a nova realidade, as entidades sindicais, os profissionais da área 

jurídico trabalhista, as empresas e os departamentos de recursos humanos 

deverão possuir habilidades comportamentais a fim de gerenciar os conflitos 

oriundos das relações de trabalho e, dentro da razoabilidade, contribuir no 

incremento da produtividade, estimulando a criação de novos postos de 

trabalho. (BRASIL LEI 13.467, 2017 p.5) 

Este trabalho contribuiu na demonstração dos impactos para as organizações, frente as 

mudanças da reforma trabalhista, entretanto foram apresentadas várias modificações e a 

necessidade de adaptação das rotinas trabalhistas em consonância com os interesses da 

empresa e respectivos colaboradores, em perfeita harmonia e bom desempenho de trabalho 

recíproco.  
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Caracteriza-se em uma pesquisa exploratória, bibliográfica de natureza qualitativa em 

estudo com método comparativo, além disto houve estudos em e-books, sites online e  vídeos. 

 De acordo com Lakatos-Marconi (2003, p. 154) “A pesquisa, é um método formal, 

com mecanismo de pensamento reflexivo, abordagem cientifica se constituindo no caminho 

para conhecer a realidade”. 

Segundo Gil (2008, p. 46) a pesquisa refere-se à exploratória, com objetivos 

bibliográficos de natureza qualitativa. Desse modo, a presente pesquisa será descritiva. 

O trabalho se desenvolveu mediante a pesquisa bibliográfica e documental de natureza 

exploratória, o método utilizado para organização da pesquisa foi o método dedutivo, como 

técnica de pesquisa utilizou-se da análise de dados obtidos mediante pesquisas indiretas dos 

Tribunais e CNJ que serviram para fundamentar a análise exploratória sobre o objeto. 

Pesquisa bibliográfica conforme Köche (1997, p. 122), “É aquela que explana e 

clarifica uma ambiguidade usando a compreensão a partir de conceitos já divulgados em 

livros ou equivalentes e leis”. Na pesquisa bibliográfica o pesquisador levantou informações 

na área, mencionando as teorias prontas, investigando-as, mensurando sua colaboração para 

contribuir para o entendimento ou esclarecimento do tema estudado.  

A pesquisa foi qualitativa, pois terá levantamentos, análises e bibliografias. 

Bauer (2002) expõe a abordagem qualitativa como uma pesquisa que trata visões das 

realidades sociais. 

 

3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.3.1 Reforma trabalhista 

 

Com a emissão da lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, a Consolidação das Leis do 

trabalho sofreu várias alterações, isto posto que inicialmente o projeto de lei tinha por 

iniciativa a alteração de apenas 13 artigos da mencionada norma trabalhista,  porém, no final 

foram alterados mais de 100 artigos, os quais, respeitando o período do chamado vacatio 

legis, entrando em vigor em 120 dias contados da data de sua publicação, passando a ter 

validade no mundo jurídico e nas relações laborais a começar no dia 11 de novembro de 2017. 
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As afirmações abaixo reforçam o pensamento de Mattos (2017), explicando que 

conforme a função exercida, o empregado pode trabalhar em sua residência ou em outro 

local, algo que ainda não era regulamentado pela CLT.  

 De acordo com Mattos (2017) “A princípio, a ideia de flexibilizar as leis 

trabalhistas surgiu diante da necessidade de modernização das relações de trabalho, diante 

dos avanços tecnológicos e das mudanças sociais”.  

 “A reforma quebrou paradigmas históricos da tutela estatal parte da 

regulamentação das relações de trabalho, valorizando a autonomia entre empregados e 

empregadores para ajustar o que for mais conveniente para ambos”. (BRASIL LEI 13.467, 

2017 p. 5) 

É de grande relevância que os empresários/contadores saibam aplicar a moderna 

legislação vigente, e repassar para seus clientes e colaboradores todas as mudanças advindas. 

 

3.3.2 Contribuição Sindical 

 

Encargo pago anualmente pelo empregado para o sindicato representante de 

determinada categoria funcional, realizando o citado desconto diretamente do salário do 

empregado afiliado no sindicato. A contribuição é recolhida no mês de março. 

Com a reforma, de acordo com a lei número 13.467/2017, o artigo 545 dispõe da 

seguinte forma:  

 Art. 545 Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de 

pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente 

autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por estes 

notificados. 

No mesmo sentido, segundo disposição contida no artigo 578, da lei nº 13.467/2017, 

leciona que as contribuições devem ser autorizadas expressamente pelo contribuinte afiliado, 

desconstituindo a obrigatoriedade no referido pagamento e consequentemente instruindo 

parâmetros constitucionais eficazes no sentido de que ninguém é obrigado a associar-se ou a 

permanecer associado. Assim, segue brevemente o artigo que delimita o tema em questão:  

Art. 578 - As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das 

categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 

representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de 

contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida 

neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. 

Assim, entende-se que só serão permitidos os descontos com a autorização dos 

empregados. 
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3.3.3 Jornada de Trabalho 

 

A legislação trabalhista estabelece que a jornada normal de trabalho é de até 8 (oito) 

horas diárias, 44 (quarenta e quatro) horas semanais e 220 (duzentos e vinte) horas mensais, 

exceto em situações previstas no acordo de trabalho, sendo estabelecidas, no período que 

empregado irá cumprir.  

O artigo 59 inciso V expõe que a duração diária de trabalho poderá ser acrescida de 

horas extras, em número não excedente de duas horas, por acordo individual, convenção 

coletiva ou acordo coletivo de trabalho. 

A remuneração das horas extras será pelo menos 50% (cinquenta por cento) superior à 

hora normal.  

O banco de horas de acordo com Artigo 59 inciso V, poderá ser acordada 

individualmente por escrito, sendo compensadas em no máximo 6 (seis) meses, todavia em 

caso de rescisão de contrato, se não houve a compensação das horas serão calculadas e pagas 

na rescisão.  

 

3.3.4 Jornada 12x36 

 

A jornada de doze horas trabalhadas por trinta e seis horas de descanso passou a ser 

regulamentada para todas as atividades. Nesta jornada, o colaborador trabalha por doze horas, 

e folga nas trinta e seis horas seguintes. Conforme a lei nº 13.467/2017:  

Art. 59-A. Em exceção ao disposto no art. 59 desta Consolidação, é 

facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva 

ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de doze horas 

seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados ou 

indenizados os intervalos para repouso e alimentação. 

Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no 

caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal 

remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados 

os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que 

tratam o art. 70 e o § 5°do art. 73 desta Consolidação. 

Para fazer a jornada 12x36 (doze por trinta e seis), é preciso estar estabelecido o 

acordo individual por escrito e convenção coletiva ou de trabalho.  

O intervalo passa de uma hora para trinta minutos podendo ser indenizado se o 

colaborador não gozar do descanso. 
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3.3.5 Jornada Parcial 

 

A reforma cria duas alternativas para jornada parcial: sendo uma pactuada com o 

colaborador de até trinta horas semanais trabalhadas, sem horas extras, ou de até vinte e seis 

horas semanais, com até seis horas extras. Antes da reforma, a lei previa jornada máxima de 

vinte e cinco horas por semana sem horas extras para o chamado contrato de trabalho com 

jornada parcial.  

Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja 

duração não exceda a trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas 

suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a vinte e 

seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas 

suplementares semanais. 

§ 4º Na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser 

estabelecido em número inferior a vinte e seis horas semanais, as horas 

suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins 

do pagamento estipulado no § 3º, estando também limitadas a seis horas 

suplementares semanais. 

§ 5º As horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser 

compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua 

execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês 

subsequente, caso não sejam compensadas. (BRASIL LEI 13.467, 2017 

p.71) 

A nova lei aumenta o período de gozo de férias desses trabalhadores para trinta dias. 

Outrora, o empregado alopecia direito a férias correspondentes de, no máximo dezoito dias. 

 

3.3.6 Banco de horas  

 

Para fins de argumentação e esclarecimento, as obrigações trabalhistas já consentiam o 

banco de horas como pagamento alternativo de horas suplementares. Porém, isso só era 

possível se fosse acordado por meio de convenção ou acordo coletivo. Outrora, dadas às 

circunstâncias da reforma trabalhista, o banco de horas poderá ser pactuado por acordo 

individual, diretamente entre empregado e empregador. Para que seja válido, a compensação 

das horas efetivadas pelo banco deverá ser realizada em no máximo, seis meses. 

De acordo com o Artigo 59 § 5° da Lei nº 13.467/2017 “§ 5° O banco de horas de que 

trata o § 2° deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a 

compensação ocorra no período máximo de seis meses.” 

Alguns direitos decorrem a ser negociados, como o banco de horas, que além de ser 

um custo benefício para os empregadores que reduzirão suas receitas pagas em horas extras 
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também será para os colaboradores que poderão gozar suas horas acordadas com seus 

empregadores quando necessitarem. 

 

3.3.7 Intervalo para descanso e alimentação 

 

O intervalo para descanso e alimentação, a exemplo do intervalo para almoço, poderá 

ser reduzido por acordo de interesse entre as partes. Todavia, ainda que seja concordado entre 

as partes a diminuição do intervalo intrajornada, deverão cumprir o limite mínimo de trinta 

minutos, quando a jornada de trabalho for superior a seis horas.  

Art. 71 § 4° A não concessão ou a concessão parcial do intervalo 

intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e 

rurais, implica o pagamento, de natureza indenizatória, apenas do período 

suprimido, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da 

remuneração da hora normal de trabalho. (BRASIL LEI 13.467, 2017 p.14) 

Para que esta redução seja incontestável, deve ser acordado entre empregador e 

colaborador, por meio do sindicato, e pactuado em convenção ou acordo coletivo, que passam 

a predominar sobre a lei, nesse ponto. 

 

3.3.8 Horas in itinere  

 

O tempo gasto dos colaboradores para saírem de suas residências até o trabalho, 

independentemente do meio de transporte e local de emprego não serão mais computados 

como horas à disposição do empregador desinente da alteração do § 2º do artigo 58. 

 

3.3.9 Rescisão Contratual por Comum Acordo  

 

A rescisão por acordo é definida como uma nova legislação, pois poderá ser feito 

comum acordo de extinção do contrato de trabalho entre empregado e empregador.  

Antes da reforma trabalhista, apesar de não haver previsão legal, era uma 

prática muito comum. Por exemplo, o empregado pedia ao patrão que ele o 

demitisse, sob a promessa de devolver a indenização rescisória (40% sobre 

os depósitos do FGTS), o que configurava verdadeira fraude à legislação. 

(WILLIAN PRATES, 2017) 

Não era possível legitimar o acordo enganoso, mesmo agindo de boa-fé entre as 

partes, complicando para o judiciário decidir sobre essas questões, todavia com a 

introdução do artigo 485–A da CLT. 
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Se houver qualquer tipo de coação por parte do empregador para que o colaborador 

aceite a rescisão de comum acordo, o mesmo ainda poderá recorrer à Justiça do Trabalho 

para invalidá-lo. De modo que é recomendável a adoção pelas organizações de políticas e 

regras de compliance (tem origem no verbo em inglês to comply, que significa agir de 

acordo com uma regra) bem definidas que preservem a validade e juricidade do acordo 

firmado para que seja viável a produção dessa prova em eventual discussão na Justiça do 

Trabalho. 

Agora, a demissão por comum acordo está regulamentada no artigo 484-

A da CLT. Em tal caso, serão devidas as seguintes verbas rescisórias: 

1. Por metade: 

a) Aviso prévio, se indenizado (se trabalhado, deverá ser pago em sua 

totalidade); 

b) Indenização de 20% sobre o saldo do FGTS. 

2. Na integralidade: as demais parcelas, por exemplo, saldo de salário, 

férias, 13º salário etc. O trabalhador poderá movimentar até 80% do valor 

dos depósitos do FGTS. No entanto, não poderá ser inserido no Programa 

de Seguro-Desemprego, pois a demissão de comum acordo não é caso de 

desemprego involuntário. (PRATES, 2018) 

Vale ressaltar, por fim, que a rescisão de mútuo acordo é válida apenas para os 

casos que não houver justa causa, posto que incompatível com o caráter aflitivo previsto 

nos artigos 482 e 483 da CLT. 

 

3.3.10 Dispensa da homologação sindical da rescisão contratual 

 

De acordo com a CLT, os pedidos de demissão ou recibos de quitação dos contratos de 

trabalho de períodos maiores que um ano só seriam válidos quando homologados pelo 

sindicato da categoria do empregado pela Previdência Social ou autoridade do Ministério do 

Trabalho. Para os contratos com menos de um ano, essa homologação era desnecessária.  

Com a reforma trabalhista revogou essa previsão legal, ou seja, não há mais 

necessidade da homologação sindical para as rescisões trabalhistas, não importa o tempo do 

contrato. Com isso, os procedimentos ficaram menos burocráticos. 

 

3.3.11 Férias 

 

De acordo com o artigo 134 as férias poderão ser fracionadas em até três períodos, 

sendo que o primeiro não poderá ser inferior a 14 dias e os outros não poderão ser 

inferiores a cinco dias desde que o empregado aceite. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000111/artigo-484a-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/173000111/artigo-484a-do-decreto-lei-n-5452-de-01-de-maio-de-1943
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
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As férias fracionadas vieram para diminuir os impactos causados no cotidiano das 

organizações. Tonelli (2017) afirma que:  

A Reforma Trabalhista com o intuito de atender melhor às necessidades dos 

trabalhadores e empregadores propõe uma flexibilização na discussão do 

período de férias, e como isso ocorrerá, o que antes era um direito concedido 

apenas com o entendimento do empregador, após vigorar a nova lei poderá 

dar voz aos trabalhadores, e a suas reais necessidades de descanso e lazer.  

Anteriormente a Reforma Trabalhista, quem definia o mês das férias era o 

empregador. Sendo o patrão quem determinava quando o empregado tiraria 

suas férias, e sendo assim o empregador poderia determinar se fracionaria as 

férias ou não, o que agora deve ser acordado entre trabalhador e empregador, 

devendo resolver e acordar juntos qual será o melhor período para o 

empregador gozar suas férias. (TONELLI 2017) 

Sendo assim o empregador pode fracionar as férias do seu empregado, porém, o 

trabalhador deve concordar com esta proposta. 

 

3.3.12 E- Social 

 

O decreto nº 8.373/2017 estabeleceu o sistema de escrituração digital dos deveres e 

obrigações ficais, previdenciárias e trabalhistas (eSocial), elaborado pelo Governo Federal um 

novo sistema de registro para facilitar as informações relativas aos trabalhadores.  

Por meio desse sistema, os empregadores passarão a comunicar ao Governo, 

de forma unificada, as informações relativas aos trabalhadores, como 

vínculos, contribuições previdenciárias, folha de pagamento, comunicações 

de acidente de trabalho, aviso prévio, escriturações fiscais e informações 

sobre o FGTS. (PORTAL ESOCIAL, 2017) 

“A transmissão eletrônica tornará menos complicada para o cumprimento das 

obrigações, eliminando tantas informações prestadas em vários outros sistemas e diminuirá os 

erros nos cálculos, que ainda ocorrem na geração desses documentos.” (GOVERNO 

FEDERAL, 2017). 

De acordo com a Resolução do Comitê Diretivo do eSocial nº 02/2016 

publicada no dia 31/08/2016, no Diário Oficial da União, a implantação do 

sistema será realizada em duas etapas: a partir de 1º de janeiro de 2018, a 

obrigatoriedade de utilização do eSocial Empresas será para os 

empregadores e contribuintes com faturamento apurado, no ano de 2016, 

superior a R$ 78 milhões. Já a partir de 1º de julho de 2018, a 

obrigatoriedade será estendida aos demais empregadores e contribuintes, 

independentemente do valor de faturamento anual. (PORTAL ESOCIAL, 

2017) 

Para os trabalhadores o eSocial veio para garantir seus direitos trabalhistas e 

previdenciários pois tudo estará na maior transparência referente a informações de seus 



22 

 

contratos de trabalho, remunerações, características do local que desempenha o trabalho e 

tipos de riscos expostos.   

 

3.3.13 Análise comparativa das mudanças trabalhistas 

 

Segue abaixo figura 1 demonstrando o comparativo das alterações na Contribuição 

Sindical após a modificação na lei nº 13.467/2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percebe-se as mudanças que ocorreram na CLT pelo artigo 545 os empregadores 

deverão passar as informações para os colaboradores sobre as contribuições sindicais e apenas 

descontarem na folha de pagamento o valor referente a um dia de trabalho, com autorização 

prévia por escrito do trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Contribuição Sindical antes e após reforma da CLT 

Fonte: Lei 13.467 (2017, p.113) 

Figura 2 - Homologação antes e após reforma da CLT 

Fonte: Lei 13.467 (2017, p.102) 
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Conforme demonstra a figura 2, de acordo com o artigo 477 fica dispensada a 

homologação com acompanhamento do sindicato, sendo acordado e formalizado o 

desligamento na própria organização, independentemente do período que o colaborador 

trabalhou. A própria empresa será responsável pelo pela comunicação aos órgãos sobre a 

dispensa. 

Abaixo segue as figuras 3 e 4 demonstrando as alterações no que se refere as horas 

extras e banco de horas após a reforma da CLT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que no artigo 59, as horas suplementares no primeiro quadro seriam 

acrescentadas a remuneração de 20% (vinte por cento), já com a reforma trabalhista a mesma 

será de pelo menos 50% (cinquenta por cento) superior que a hora normal. 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Os parágrafos V (cinco) e VI (seis), aborda o assunto sobre banco de horas que poderá 

ser acordado com o colaborador por contrato individual, desde que faça a compensação das 

horas em até seis meses outrora só seria possível por acordo coletivo. 

Figura 4 - Horas extras e banco de horas antes e após reforma da CLT (continuação) 

Fonte: Lei 13.467 (2017, p. 74) 

Figura 3 – Horas extras e banco de horas antes e após reforma da CLT 

Fonte: Lei 13.467 (2017, p. 73) 
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Em caso de término de contrato, sem compensação das reservas de horas, as mesmas 

deverão ser pagas na rescisão. Alguns direitos decorrem a ser negociados, como o banco de 

horas, que além de ser um custo benefício para os empregadores que reduzirão suas receitas 

pagas em horas extras também será para os colaboradores que poderão gozar suas horas 

acordadas com seus empregadores. 

A figura 5 representa as mudanças ocorridas em relação às férias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode observar na figura acima no artigo 134 anteriormente as férias eram 

subdividas em até dois períodos, com a Lei 13.467/2017 o colaborador pode gozar em até três 

períodos, referindo-se que um seja maior que 14 (quatorze) dias, sobremodo que os outros não 

poderão ser abaixo de 5 (cinco) dias seguidos, sabendo que o período de gozo deve iniciar 

dois dias precedentes a descaso semanal remunerado e feriados. 

As férias fracionadas vieram para diminuir os impactos causados no cotidiano das 

organizações, uma vez que, os colaboradores quando gozavam suas férias no período de 30 

(trinta) dias, o empregador automaticamente, encontrava-se descoberto na função do 

respectivo empregado, havendo que remanejar ou até mesmo contratar uma pessoa para 

cobrir as férias do mesmo. 

Além disto, de acordo com o artigo 139 da CLT, mantêm-se as férias coletivas, 

permitindo que todos os colaboradores saiam da empresa ou de algum setor, conceda que 

gozem férias grupal, podendo ser compartidas em até dois períodos, visto que nenhum pode 

ser inferior à 10 (dez) dias seguidos. 

Figura 5 - Férias antes e após reforma da CLT 

Fonte: Lei 13.467 (2017, p. 82) 
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Como se pode notar na figura 6, em relação à jornada parcial de trabalho foi 

modificado no artigo 58-A o tempo cuja a duração não ultrapasse vinte e cinco horas 

semanais, para trinta horas semanais, sem adição de horas extras, porém a carga horária que 

não passar vinte seis horas poderá ser estendida até seis horas extras semanais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Jornada Parcial de trabalho antes e após reforma da CLT 

Fonte: Lei 13.467 (2017, p.71) 

 

Figura 7 - Rescisão por acordo antes e após reforma da CLT 

Fonte: Lei 13.467 (2017, p.88) 
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Já na figura 7 acima a análise descreve a rescisão por comum acordo, de acordo com o 

artigo 484-A, é definido como uma nova legislação, pois poderá ser feito comum acordo de 

extinção do contrato de trabalho entre empregado e empregador. As verbas que o colaborador 

receberá serão as remunerações do ano trabalhado proporcionais, férias, décimo terceiro, dias 

trabalhados, as verbas por metade como o aviso prévio se indenizado, o FGTS 80% oitenta 

por cento poderá ser retirado e sem direito ao seguro desemprego.  

Vale ressaltar, que a rescisão de mútuo acordo é válida apenas para os casos que 

não houver justa causa, posto que incompatível com o caráter aflitivo previsto nos artigos 

482 e 483 da CLT. 

Se houver qualquer tipo de coação por parte do empregador para que o colaborador 

aceite a rescisão de comum acordo, o mesmo ainda poderá recorrer à Justiça do Trabalho 

para invalidá-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 8 demonstra as alterações a respeito das atividades insalubres na gestação no 

período de gestação, as atividades insalubres prevista na lei 394-A, notou-se um risco para a 

mesma, podendo ser afastadas de lugares insalubres de grau médio ou mínimo quando 

Figura 8 - Atividades insalubres na gestação antes e após reforma da CLT 

Fonte: Lei 13.467 (2017, p.88) 
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repassado atestado médico, aconselhando o afastamento durante a gravidez. Já na lactação, 

seja qual for à categoria de insalubridade só se afastará com relatório médico. 

Contudo com a MP nº 808/2017 a grávida segue afastada em caso de grau máximo, 

porém não recebe a remuneração do adicional. 

    

3.3.14 Impactos das mudanças trabalhista 

 

No período de seis meses após as modificações na lei nº 13.467, foi certificado como 

está a realidade atual, ou seja, a reforma saindo do papel e demonstrando a realidade vivida 

entre empresários, contadores e colaboradores. De acordo com Gavras (2018): 

Seis meses após a lei entrar em vigor os sindicatos viram suas arrecadações 

despencar 88% nos quatro primeiros meses do ano, isto porque, foram 

extintas as contribuições sindicais obrigatórias equivalentes a um dia de 

trabalho do colaborador, ou seja, só podem ser descontadas com a 

autorização por escrito. (GAVRAS, 2018) 
 

Também de acordo com Arruda (2018) “Os sindicatos agora questionam na Justiça e 

buscam uma alternativa de financiamento coerente com o princípio da autonomia dos 

empregados”. 

Confirma o que Gavras (2018) expôs, e sugere uma solução:  

Os sindicatos devem fazer uma gestão aprimorada, oferecer mais serviços e 

se atualizar com relação à sua própria administração, aproximando-se dos 

trabalhadores e fortalecendo cada vez mais as categorias que representam. 

(GAVRAS, 2018) 

A reforma trabalhista veio com a promessa de diminuir as demandas litigiosas. 

Sampaio (2018) descreve uma queda de 50% no número de ações trabalhistas, e expõe o 

principal motivo da queda “O principal motivo da queda segundo especialistas, é o risco 

trazido pela nova lei ao reclamante (pessoa que ajuizou o processo) de ter que pagar todas 

os custos e honorários caso o juiz não julgue procedente os seus pedidos.” Para Cubas 

(2018) “A lei promove o temor no trabalhador diante das restrições e condições impostas, 

desestimulando que ele busque seus direitos”.  

Tudo aquilo que exige uma prova um pouco mais trabalhosa, como provas 

periciais, o trabalhador teme não conseguir realizar e ter que pagar a perícia 

e o advogado da empresa no valor correspondente aos honorários, aponta o 

magistrado, que conta já ter ouvido relatos como esses de colegas do direito 

trabalhista durante visita a diferentes regiões judiciais. (CUBAS, 2018) 

Até mesmo os profissionais da área jurídica passaram a tratar as ações trabalhistas 

com mais cautela, uma vez que os gastos a pagar em ocasiões de perda de processos serão dos 

mesmos.  
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No ano de 2017 a taxa de desemprego encontrava-se no patamar de 12%, em 

novembro, de acordo com Laporta (2018), com a chegada da reforma trabalhista a expectativa 

seria de “Aumento na geração de mais de seis milhões de empregos, por ora, não ha sinais que 

a reforma gerou novos empregos, apesar de criação de vagas em novas modalidades”. 

Vettorazzo (2018) confirma e descreve que “Pesquisas divulgadas através do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e estatísticas) mostra que o desemprego no país atingiu 12,7% no 

trimestre encerrado em maio, ou 13,2 milhões de desocupados”.  

Depois de seis meses as modificações trabalhistas demonstraram seus impactos, sendo 

eles, a queda das arrecadações dos sindicatos, a diminuição de demandas litigiosas e o 

desemprego, uma vez que, esta lei já está em vigor há um ano, ainda haverá muitos impactos 

futuros, cabendo aos empresários, contadores se inteirarem sobre a lei e seus impactos atuais. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa exposta identificou os principais impactos da reforma trabalhista, de 

acordo com a Lei nº 13.467, consolidada em 11 de novembro de 2017, visto que, os 

empresários e contadores se inteirem a respeito da aplicação das modificações dadas pela 

legislação, e por consequência tenham total discernimento para repassarem a seus clientes 

todas as informações necessárias, com o fim de se evitar dissabores na própria relação jurídica 

havida entre empregado e empregador. 

De acordo com os objetivos propostos, foram realizados estudos bibliográficos, 

demonstrações comparativas e evidências nos impactos em seis meses de reforma. 

Expõe-se que foram alterados, cancelados e acrescentados vários dispositivos na 

presente lei, identificando que, a nova CLT veio para esmerar o campo trabalhista, a fim de 

reduzir os conflitos e os passivos trabalhistas. Porém após seis meses foram analisados os 

impactos, e os índices de desempregos que aumentaram 0,7%, mesmo com a criação de novas 

modalidades, também foram observados uma queda de 50% no número de ações trabalhistas, 

pois a lei promoveu insegurança no reclamante (pessoa que ajuizou o processo) de ter que 

pagar todas os custos e honorários caso o juiz negue procedência em seus pedidos. 

Este estudo se limitou ao seus objetivos iniciais, no entanto novos estudos poderão ser 

desenvolvidos abordando o mesmo tema de formas diferentes e ampliadas, como por 

exemplo, pesquisando em algumas organizações sobre os impactos da reforma trabalhista.  
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4. CONCLUSÃO 

 

A pesquisa exposta identificou os principais impactos da reforma trabalhista, de 

acordo com a Lei nº 13.467, consolidada em 11 de novembro de 2017, visto que, os 

empresários e contadores se inteirem a respeito da aplicação das modificações dadas pela 

legislação, e por consequência tenham total discernimento para repassarem a seus clientes 

todas as informações necessárias, com o fim de se evitar dissabores na própria relação jurídica 

havida entre empregado e empregador. 

De acordo com os objetivos propostos, foram realizados estudos bibliográficos, 

demonstrações comparativas e evidências nos impactos em seis meses de reforma. 

Expõe-se que foram alterados, cancelados e acrescentados vários dispositivos na 

presente lei, identificando que, a nova CLT veio para esmerar o campo trabalhista, a fim de 

reduzir os conflitos e os passivos trabalhistas. Porém após seis meses foram analisados os 

impactos, e os índices de desempregos que aumentaram 0,7%, mesmo com a criação de novas 

modalidades, também foram observados uma queda de 50% no número de ações trabalhistas, 

pois a lei promoveu insegurança no reclamante (pessoa que ajuizou o processo) de ter que 

pagar todas os custos e honorários caso o juiz negue procedência em seus pedidos. 

Este estudo se limitou ao seus objetivos iniciais, no entanto novos estudos poderão ser 

desenvolvidos abordando o mesmo tema de formas diferentes e ampliadas, como por 

exemplo, pesquisando em algumas organizações sobre os impactos da reforma trabalhista.  
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