
 

 

UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA TRABALHISTA: ABORDAGEM DAS MUDANÇAS E SEUS IMPACTOS 

SOB UMA ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA E CONSTITUCIONAL 

 

 

 

KARLISE APARECIDA JAGAS VIRMOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



KARLISE APARECIDA JAGAS VIRMOND 

 

 

 

 

 

 

REFORMA TRABALHISTA: ABORDAGEM DAS MUDANÇAS E SEUS IMPACTOS 

SOB UMA ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA E CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em 

Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a 

obtenção do título de Bacharel (a) em Direito, 

sob a orientação da Profª. Drª. Okҫana Yuri 

Rodrigues Carvalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ – PR 

2019



KARLISE APARECIDA JAGAS VIRMOND 

 

 

 

REFORMA TRABALHISTA: ABORDAGEM DAS MUDANÇAS E SEUS IMPACTOS 

SOB UMA ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA E CONSTITUCIONAL 

 

 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de Graduação em Direito da UniCesumar – Centro Universitário 

de Maringá como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel (a) em Direito, sob a 

orientação do Prof. Dr. Okҫana Yuri Rodrigues Carvalho. 

 

 

Aprovado em: ____ de _______ de _____. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor – (Titulação, nome e Instituição)  

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 

__________________________________________ 

Nome do professor - (Titulação, nome e Instituição) 

 

 



 
 

REFORMA TRABALHISTA: ABORDAGEM DAS MUDANÇAS E SEUS IMPACTOS 

SOB UMA ANÁLISE PRINCIPIOLÓGICA E CONSTITUCIONAL 

 

Karlise Aparecida Jagas Virmond 

 

Me. Okçana Yuri Rodrigues Carvalho 

Mestre em Direitos da Personalidade pelo Centro Universitário de Maringá; Pós-Graduada em Direito do Estado 

pela Universidade Estadual de Londrina; Graduada em Direito pelo Centro Universitário de Maringá. Advogada 

Trabalhista de Direito Público e Privado. Professora nos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da 

Unicesumar. Advogada militante em Maringá. E-mail: ok_rodrigues@hotmail.com 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por finalidade conceituar os princípios basilares do Direito do 

Trabalho, alguns presentes na Constituição Federal de 1988 e outros na Consolidação das Leis 

do Trabalho, bem como discutir algumas mudanças e alterações da reforma trabalhista, com a 

apresentação de três artigos que tiveram modificação ou inclusão no novo texto da Lei 

13.467/2017. O objetivo deste estudo foi verificar se as mudanças trazidas realmente tiveram 

algum impacto para os empregados e para os empregadores em relação aos temas abordados.  

 

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Lei 13.467/2017. Princípios Constitucionais. Princípios 

Trabalhistas.   

 

 LABOR REFORM: APPROACH OF CHANGE AND ITS IMPACTS UNDER 

ANALYSES PRINCIPLE AND CONSTITUTIONAL. 

 

ABSTRACT 

 

The present study purpose is to conceptuating the principles base of labour law, some presente 

in the Federal Constitution from 1988 and others present in the Consolidation of labor laws, 

well as, discuss some changes and changes in labour reform, with the presentation of three 

articles that had modified or included in the new text of the Law 13.467/2017. The aim of this 

study was to verify if the changes brought actually had some impact employees and also for 

employers in relation to the topics covered. 

 

Keywords: Labor Law, Law 13.467/2017, Constitutional Principle, Labor Principle. 
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1 - INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar alguns artigos da CLT e suas 

alterações com a reforma trabalhista sob uma análise dos princípios que regem o direito do 

trabalho com base na Constituição Federal, a qual dedicou alguns artigos para garantir o 

direito dos trabalhadores tais como o princípio da dignidade humana, a valorização do 

trabalho e a vedação do retrocesso social. Na Consolidação das Leis do Trabalho, tais 

princípios e proteções são mais expressivos, como o princípio da norma mais favorável, 

princípio da irrenunciabilidade e o princípio da primazia da realidade. 

Princípios são regras em sentido amplo, que regem o sistema jurídico e norteiam o 

referido ordenamento. No Direito do Trabalho, os princípios têm a finalidade de garantir aos 

trabalhadores proteção, tendo em vista a hipossuficiência do empregado diante do 

empregador. 

    Ao longo deste trabalho, pretende-se esmiuçar, além dos princípios mais 

relevantes da relação laboral, 3 (três) artigos da CLT que tiveram modificações com a reforma 

trabalhista   advinda com a Lei 13.467/2017. 

 

1. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO DO TRABALHO. 

 

Princípios Constitucionais do Direito do Trabalho visam à proteção dos 

trabalhadores e estão previstos na Constituição Federal. Alguns estão previstos 

expressamente, como a dignidade da pessoa humana, que consta no art. 1º, III, da CF/88, e a 

valorização do trabalho e emprego que se encontra explícita em vários artigos da Constituição 

como no art. 1º, IV, no art. 6º, no art. 7º e também no art. 193. Verifica-se, porém, que há 

princípios que não estão expressos, mas são utilizados no ordenamento jurídico, como o 

princípio da vedação do retrocesso social. 

Analisam-se a seguir os princípios constitucionais que a própria Constituição 

resguarda aos trabalhadores. 

 

1.1- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

O princípio da dignidade da pessoa humana está previsto no art. 1º, III, da 

Constituição Federal: 
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

“III- A dignidade da Pessoa Humana”. 

 

Esse princípio constitucional significa o conjunto de valores para garantir os direitos 

fundamentais a todos os cidadãos. Traz-se o conceito de dignidade da pessoa humana segundo 

Sarlet (1988, p.60), 

 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por 

parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo 

de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo 

e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir 

as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar 

e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 

existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

 

A dignidade da pessoa humana é um direito inerente do homem, e, portanto, é 

considerado o centro do ordenamento jurídico, pois nenhuma norma pode ferir tal princípio. 

Cabe aqui destacar que o princípio da dignidade da pessoa humana possui características 

singulares, conforme Walber de Moura Agra (2018, p.156). 

 

Dessa relevância advêm suas características: inata, inalienável e absoluta. 

Inata porque não depende de qualquer tipo de condição para sua realização, 

seja jurídica ou metajurídica. Inalienável em razão de que não pode ser 

cedida, nem mesmo por meio de contrato ou por livre vontade. Absoluta, 

pois não pode ser objeto de mitigação, a não ser em casos específicos em que 

haja necessidade de compatibilização, adequando-se ao princípio da 

proporcionalidade. 

 

Tal princípio é inerente a qualquer ser humano, e não abrange apenas seu direito 

individual, está inserido também nos direitos sociais, sendo um dos mais importantes da 

esfera trabalhista. 



6 

 
Inteiramente ligado aos contratos de trabalho, esse princípio fundamental é 

primordial, tendo em vista que o homem necessita do trabalho para ter o mínimo existencial, 

dignidade e, acima de tudo, que seus direitos e valores devem ser respeitados. 

 

1.2- PRINCÍPIOS DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E DO EMPREGO. 

 

A valorização do trabalho e do emprego está inserida em diversos artigos da 

Constituição Federal. Pode ser verificada no artigo 1º, IV da Carta Magna, que estabelece o 

valor social do trabalho como um dos princípios fundamentais do Estado Democrático de 

Direito.  

No artigo 6º da CF/88 diz respeito aos direitos sociais e determina que o trabalho é 

um direito social. O artigo 7º elenca incisos com os direitos e proteções aos trabalhadores, 

além de outros que visam à melhor condição social do cidadão. 

O artigo 170, também da Constituição Federal, dispõe que a ordem econômica 

fundada na valorização do trabalho tem a finalidade de assegurar uma existência digna a 

todos; e   no artigo 193 consta   a ordem social baseada no primado do trabalho. 

Observa-se que a valorização do trabalho e do emprego é um princípio fundamental, 

um direito social, e está presente na ordem social e na ordem econômica. Esse princípio está 

entrelaçado ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois visa proteger os direitos dos 

trabalhadores. 

  Walber de Moura Agra (2018, p.816) assim descreve: 

 

A explicitação de se garantir a busca do pleno emprego como objetivo 

constitucional serve para densificar essa prerrogativa, conferindo a sua força 

normativa maior grau de eficácia. Todavia, se essa não fosse a opção do 

legislador constituinte, a proteção se daria de modo implícito, tomando-se 

como vetores o princípio da dignidade da pessoa humana, da função social 

da propriedade, da valorização do trabalho humano e do direito social ao 

trabalho. 

 

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição 

Cidadã, elenca artigos que objetivam a valorização do trabalho e a busca pelo pleno emprego 

para tentar reduzir as desigualdades e   assegurar sob os ditames dos direitos sociais e dos 

princípios fundamentais uma existência digna. 
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1.3 - PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL 

 

O princípio da vedação do retrocesso social não tem previsão expressa na 

Constituição Federal de 1988, sendo resultado da construção histórica, jurisprudencial e de 

doutrinas.  

Nas palavras de Geraldo Magela Melo (2010, p. 65), 

 

O princípio da vedação ao retrocesso é uma garantia constitucional implícita 

decorrente do denominado bloco de constitucionalidade, tendo sua matriz 

axiológica nos princípios da segurança jurídica, da máxima efetividade dos 

direitos constitucionais e da dignidade da pessoa humana, mas se constitui 

em um princípio autônomo, com carga valorativa eficiente própria. Tal 

princípio alude a ideia de que o estado após ter implementado um direito 

fundamental não pode retroceder, ou seja, não pode praticar algum ato que 

vulnere um direito que estava passível de fruição, sem que haja uma medida 

compensatória efetiva correspondente.  

 

Esse princípio atua como segurança jurídica, impondo limites ao legislador de 

cercear direitos fundamentais e sociais já adquiridos. Entretanto, assim como os demais 

princípios, não tem caráter absoluto, e quando da sua aplicação deve ser de forma razoável e 

proporcional, sempre verificando se não há embate entre as normas constitucionais. 

A vedação do retrocesso social, mesmo não estando explícita na Carta Magna, 

encontra respaldo em alguns preceitos constitucionais, como o princípio da dignidade 

humana, o princípio da segurança jurídica, o Estado Democrático de Direito e o princípio da 

máxima eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais. Esse princípio 

busca essencialmente preservar os direitos já adquiridos. 

 

2. PRINCÍPIOS ESSENCIAIS DO DIREITO DO TRABALHO 

 

O Direito do Trabalho, por ser um ramo específico do Direito, possui seus próprios 

princípios. Entretanto, apesar de haver vários princípios do Direito do Trabalho, abordam-se 

neste texto apenas três, que se deduz serem os essenciais para o desenvolvimento da relação 

jurídica existente na área trabalhista, tais como os princípios da proteção e da norma mais 

favorável, da irrenunciabilidade e o da primazia da realidade. 
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2.1 - PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO E DA NORMA MAIS FAVORÁVEL 

 

O Direito do Trabalho decorreu da Revolução Industrial, e com esta surgiu a 

necessidade de proteger o trabalhador. A seguir, Luiz de Pinho Pedreira da Silva (1999, p.29) 

define esse princípio: 

 

Podemos definir o principio da proteção como aquele em virtude do qual o 

Direito do Trabalho, reconhecendo a desigualdade de fato entre os sujeitos 

da relação jurídica de trabalho, promove a atenuação da inferioridade 

econômica, hierárquica e intelectual dos trabalhadores.  

 

  Américo Plá Rodríguez (1993, p.28) assim discorre sobre o significado desses 

princípios: 

 O princípio de proteção se refere ao critério fundamental que orienta o 

Direito do Trabalho, pois este, ao invés de inspirar-se num propósito de 

igualdade, responde ao objetivo de estabelecer um amparo preferencial a 

uma das partes: o trabalhador.  

 

Essa proteção se torna indispensável, porque o trabalhador, em sua admissão, não 

tem condições de negociar seu contrato de trabalho, cabendo-lhe apenas aceitar, por isso a 

proteção do trabalhador é a base do Direito do Trabalho. 

Pode-se, assim, verificar a desigualdade jurídica entre empregado e empregador. 

Segundo Cassar, “A finalidade do Direito do Trabalho é a de alcançar uma verdadeira 

igualdade substancial entre as partes e, para tanto, necessário proteger a parte mais frágil desta 

relação: o empregado” (CASSAR, 2008, p. 182).  

O trabalhador sempre será protegido nas relações contratuais de trabalho devido a 

sua hipossuficiência, a qual se concretiza em três subdivisões:   

a) Princípio da norma mais favorável, em que será aplicada sempre a norma mais benéfica em 

prol do trabalhador, não havendo hierarquia das leis. Para Cassar, “[...] o princípio determina 

que, caso haja mais de uma norma aplicável a um mesmo trabalhador, deve-se optar por 

aquela que lhe seja mais favorável, sem se levar em consideração a hierarquia das normas” 

(CASSAR, 2008, p. 192). 

b) In dúbio pro operário: em caso de dúvida, beneficia-se o trabalhador.  

Cassar (2008, p. 195) assim se manifesta: 
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Este princípio, corolário do princípio da proteção ao trabalhador, recomenda 

que o interprete deve optar, quando estiver diante de uma norma que 

comporte mais de uma interpretação razoável e distinta, por aquela que for 

mais favorável ao trabalhador, já que este é a parte mais fraca da relação. Ou 

seja, quando emergir da norma dúvida a respeito da sua interpretação, 

desde que seja razoável, o exegeta deverá optar por aquela que beneficiar o 

hipossuficiente.  

 

O princípio em análise deverá preencher dois requisitos para ser aplicado, quais 

sejam: 1) quando existir dúvida real e razoável, e 2) quando não estiver em desacordo com a 

vontade do legislador. 

c) Condição mais benéfica para o trabalhador: nesse caso, são aplicadas as cláusulas 

contratuais, sendo abrangidos também pela legislação as doutrinas, os enunciados e as 

súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Corroborando Cassar (2008, p. 184), “Determina 

que toda circunstância mais vantajosa que o empregado se encontrar habitualmente 

prevalecerá sobre a situação anterior, seja oriunda de lei, do contrato, regimento interno ou 

norma coletiva. [...]”. 

Esse princípio advém da CF/88, por isso tamanha importância nas relações de 

trabalho, pois é uma maneira de o Estado proteger o empregado. 

 

2.2 - PRINCÍPIOS DA IRRENUNCIABILIDADE 

  

Esse princípio está elencado no art. 9º da CLT e visa à proteção dos direitos do 

trabalhador, ou seja, os direitos dos trabalhadores são irrenunciáveis, o trabalhador não pode 

abrir mão dos seus direitos adquiridos. 

De acordo com Carla Teresa Martins Romar (2018, p.69), 

 

Portanto, a irrenunciabilidade, que está vinculada à ideia de imperatividade, 

isto é, de indisponibilidade de direitos, diz respeito à impossibilidade de que 

o trabalhador prive-se voluntariamente, em caráter amplo e por antecipação, 

de direitos que lhe são garantidos pela legislação trabalhista. 

 

Tal princípio é peculiar do Direito do Trabalho, posto que nos demais ramos do 

Direito há a possibilidade de o sujeito renunciar a algum direito, o que até pouco tempo não 

era possível na esfera trabalhista. Com a reforma trabalhista surgiu a figura do empregado 

hipersuficiente, introduzida pelo art. 444, parágrafo único da CLT, que segundo a Lei é o 
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empregado   portador de diploma de curso superior e que perceba salário igual ou superior a 

duas vezes o limite do Regime Geral da Previdência Social. 

  A esse respeito, Romar (2018, p. 69-70) afirma: 

 

Assim, aos referidos trabalhadores é permitido negociar condições de 

trabalho menos benéficas, em comparação com os direitos trabalhistas 

previstos na legislação, salvo aqueles garantidos pela Constituição Federal, 

ainda que isso signifique renúncia a tais direitos.   

 

Na redação do art. 444, parágrafo único, da CLT o acordo em relação ao empregado 

hipersuficiente terá a mesma eficácia e preponderância de um acordo coletivo. 

Apesar de esse trabalhador ser considerado hipersuficiente, o artigo 444, da CLT 

determinou que a livre estipulação será aplicada apenas nas hipóteses previstas no Art. 611 – 

A da Consolidação.  

 

2.3 - PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA REALIDADE 

 

 O princípio da primazia da realidade, também abarcado pelo art. 9º da CLT, dispõe 

que quando houver confronto entre a verdade formal e a verdade real, deve prevalecer a real. 

O princípio da primazia da realidade foi definido por Plá Rodriguez (apud SILVA, 

1999, p.205) como: “significa que em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o 

que surge de documentos e acordos se deve dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede 

no terreno dos fatos”.  

 Pinho Pedreira, em seu livro Principiologia do Direito do Trabalho (1999), afirma 

que existem fundamentos e justificativas a respeito do princípio da primazia da realidade. Em 

sua acepção, o primeiro fundamento que deve prevalecer é a boa-fé entre as partes do contrato 

de trabalho.  

 O segundo fundamento é a dignidade da atividade humana; o terceiro que sustenta 

tal princípio é a desigualdade entre as partes, e o quarto e último é a interpretação racional das 

partes. 

A primazia da realidade atua tutelando a relação do trabalho, porque os contratos de 

trabalho podem ser considerados divergentes da realidade fática. Podem-se   citar exemplos 

como: a anotação do salário em CTPS pode ser diferente do que realmente é auferido pelo 

empregado, recebendo muitas “por fora”; outro exemplo que ocorre com bastante frequência 
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nas relações de emprego é o cartão-ponto e anotações de horas extraordinárias que nem 

sempre condizem com o que realmente acontece na prática.  

  Marques de Lima (1994, p. 136) assinala que: 

 

O contrato de trabalho é consensual, porém o seu conteúdo não institucional 

vai tomando forma diferente com o tempo. O contrato vai-se revelando não 

pela forma do pacto, mas pela conduta das partes contratantes. Por isso é que 

o contrato de trabalho é aquele que de fato existe, está existindo, não 

obstante a forma que se lhe queira atribuir por meio de documento. Os fatos 

prevalecem sobre a forma. 

 

Isso não pressupõe que o que foi estipulado contratualmente entre as partes na 

admissão ou no decorrer da relação de trabalho não tenha o mesmo porte: significa dizer que 

o contrato de trabalho tem presunção relativa e se existir prova em contrário prevalecerá a 

realidade concreta, por isso as testemunhas no direito do trabalho são de suma importância.    

 

3. UMA ANÁLISE DAS MUDANÇAS LEGISLATIVAS APÓS A REFORMA 

TRABALHISTA SOB A ÓTICA CONSTITUCIONAL  

 

A Lei 13.467/2017 alterou os artigos da Consolidação das Leis do Trabalho.  Além 

da modernização da lei, tendo em vista que muita coisa mudou no país desde que a CLT foi 

elaborada e que existem várias formas de tecnologia e de empresas, consequentemente de 

trabalhos e trabalhadores a disposição. 

Não obstante a modernização da legislação, as alterações dos direitos laborais não 

podem ultrapassar os ditames da Constituição Federal. As mudanças legislativas que 

ocorreram com a reforma trabalhista foram significativas, mas sempre com a ideia de que as 

alterações não teriam reflexos apenas na CLT, visto que diversos direitos trabalhistas estão 

contidos na CF/88, e assim sendo, devem ser apreciados com muita cautela para não serem 

suprimidos e por consequência tornarem-se inconstitucionais. 

Expõem-se três alterações provenientes da Lei 13.467/2017: o conceito de salário e 

alteração do Art. 457 da CLT; o modo de extinção dos contratos de trabalho com a 

modificação do Art. 477 da CLT; e   a inclusão do Art.484-A da CLT, que trata da resilição 

em comum acordo. 
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CONCEITO DE SALÁRIO E A ALTERAÇÃO DO ARTIGO 457 DA CLT. 

 

O significado de salário, no dicionário Aurélio Online, é   “Retribuição pecuniária do 

serviço executado” (Significado de Princípios disponível em 

https://www.significados.com.br/principios/ acesso em: 10/07/2019.). 

Na visão de Luciano Martinez, “salário é a contribuição outorgada pelo empregador 

em virtude do núcleo básico de atividade correspondente à ocupação do empregado” (2018 p. 

127).  

Salienta-se que remuneração é diferente de salário, pois   engloba o salário-base mais 

as verbas de natureza indenizatória, e salário é a contraprestação fixa que o empregador paga 

ao empregado em decorrência do contrato de trabalho. 

Romar (2018, p. 423) declara que 

 

Remuneração é gênero, do qual salário é espécie [...]. Salário é uma das 

parcelas da remuneração, equivalente ao valor pago diretamente pelo 

empregador ao empregado como contraprestação decorrente da relação de 

emprego, abrangendo os períodos de prestação de serviços, o tempo à 

disposição do empregador e os períodos de interrupção do contrato de 

trabalho (art. 457, CLT). O valor do salário abrange as parcelas 

contraprestativas que o empregador paga ao empregado. 

 

Trata-se a seguir a alteração do art. 457 da CLT. 

A Lei 13.467/2017 alterou os §§ 1º, 2º e 4º do artigo 457 da CLT, que dispõe a 

respeito das verbas salariais e suas parcelas. 

O caput do Art. 457 não foi alterado, portanto as gorjetas continuam integrando o 

salário, tendo seus encargos e reflexos. Tem-se como gorjeta a importância oferecida 

espontaneamente pelo cliente ao empregado, e também é considerado o valor cobrado pela 

empresa como serviço ou adicional destinado à distribuição aos empregados. Verifica-se esse 

conceito de gorjeta no §3º do artigo 457 da CLT. 

 O parágrafo 1º do art. 457 da CLT fixou como integrantes do salário, além das 

parcelas fixas, as gratificações legais (aquelas previstas em lei) e as comissões pagas pelo 

empregador, ou seja, integram o salário e entram para a base de cálculo dos direitos 

trabalhistas como o 13º, RSR, férias, aviso-prévio indenizado e FGTS. A parcela fixa é a 

quantia fixa e invariável percebida pelo empregado em razão do contrato de trabalho.  

https://www.significados.com.br/principios/
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Na concepção de Romar (2018, p. 438) sobre gratificações legais, observa-se o 

seguinte conceito: 

Gratificação significa demonstração de agradecimento, retribuição e, no 

campo do Direito do Trabalho, originariamente tinha uma conotação de 

recompensa ou prêmio pago pelo empregador ao empregado, por mera 

liberalidade e sem qualquer promessa de repetição de pagamento. 

 

No parágrafo 2º do artigo 457 da CLT são as verbas de natureza indenizatória, pois 

não integram o salário e não serão base de cálculo para fins trabalhistas, mesmo sendo pagas 

habitualmente pelo empregador, pois se discorre da importância a título de ajuda de custo. 

Como   exemplo a diária de viagem, os prêmios, abonos e o vale alimentação que não podem 

ser pagos em dinheiro.  

Na redação anterior do art. 457 da CLT, as diárias de viagem que excediam a 50% 

(cinquenta por cento) do salário do empregado eram integradas ao salário pelo valor total e 

para efeitos indenizatórios. A partir da vigência da Lei 13.467/2017, seja qual for o valor das 

diárias de viagem, estas não mais integram o salário. 

Em relação aos abonos salariais, Viveiros (2018, p. 231) expõe 

 

Sobre os abonos salariais, estes têm natureza singular, pois apenas são 

utilizados nos casos em que se configuram perdas ou defasagens salariais. 

Quando o empregado está recebendo um valor aquém do que é pago no 

mercado de trabalho para sua atividade ou profissão e existe uma convenção 

ou acordo coletivo em vista, até mesmo um dissídio da sua categoria para ser 

instaurado, cabe, sem dúvida, ao empregador recorrer ao pagamento de um 

abono para que cubra, temporariamente, aquela defasagem salarial. Com 

natureza provisória, os abonos devem ser caracterizados pela necessidade de 

cobrir uma perda de ganhos, até que seja providenciada solução definitiva. 

[...] 

 

No tocante ao vale-alimentação na Consolidação anterior, este não teria natureza 

salarial se estivesse consoante com as regras do Programa de Alimentação do Trabalhador - 

PAT - Lei 6.321/1976. Entretanto, com a reforma trabalhista de 2017, o vale-alimentação não 

mais integra o salário e a base de cálculos, como também foi vedado   seu pagamento em 

dinheiro. 

O parágrafo 4º do art. 457 da CLT esclarece que os prêmios passaram a ser 

“liberalidades”, pois na redação anterior eram considerados salário, e agora passam a ser de 
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natureza remuneratória, e, portanto, desvinculados do salário. Segundo esse parágrafo, são 

considerados prêmios as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, 

serviços ou valores em dinheiro quando houver desempenho superior ao esperado. 

Os §§ 5º a 11 foram acrescentados pela Lei 13.419/2017, porém foram suprimidos 

pela Lei 13.467/2017. 

 

ALTERAÇÃO NA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO – ARTIGO 477 DA 

CLT  

 

A extinção do contrato de trabalho refere-se ao fim da relação de emprego e pode ser 

de diversas formas: deliberação do empregador, disposição do empregado, resilição de 

comum acordo, término do contrato por tempo determinado ou com o desaparecimento de 

uma das partes. 

Na doutrina não há unanimidade a respeito da classificação das hipóteses de extinção 

do contrato de trabalho. Para Gomes, Gottschalk, Maranhão e Süssekind apud Romar (2018, 

p. 554): 

 Não há, porém, unanimidade doutrinária a respeito dessa classificação: 

Orlando Gomes e Elson Gottschalk falam em resolução, resilição ou rescisão 

e caducidade; para Délio Maranhão, as causas de dissolução são resilição, 

resolução, revogação, rescisão e força maior; Arnaldo Süssekind fala em 

resolução, resilição unilateral, rescisão e extinção. 

 

Independente da divergência doutrinária, a jurisprudência e o legislador utilizam-se 

das expressões rescisão do contrato, extinção do contrato e término do contrato, indiferente do 

motivo que levou ao fim do contrato. 

Isto posto, passa-se a analisar a nova redação do artigo 477 da CLT. 

A alteração do art. 477 da CLT se deu em seu caput, e revogou os §§ 1º, 3º, as 

alíneas “a” e “b” do §6º, o §7º, e o §9º e acrescentou os incisos I e II do §4º e o §10º. 

Esse artigo 477 da CLT, refere-se à extinção do contrato de trabalho e o modo pelo 

qual ele deve ser efetuado.  

A alteração do caput do art. 477 da CLT se deu de forma bem aprofundada, pois a 

antiga redação não tinha relação com os demais parágrafos, alíneas e incisos. Com a nova 

redação ficou claro e coerente, uma vez que utiliza a expressão extinção do contrato de 

trabalho.  
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As mudanças mais relevantes do art. 447 da CLT sobrevieram do caput, e consta que 

deverão ser feitas anotação e comunicação aos órgãos competentes para requerer o seguro-

desemprego e a movimentação na conta do FGTS.  

Outra alteração foi na extinção da assistência do sindicato ou de autoridade do 

Ministério Público do Trabalho para homologação das dissoluções dos contratos de trabalho 

firmados com mais de um ano de trabalho. Nesse caso, foi com a revogação do § 1º do 

referido artigo 477 da CLT. 

O § 2º não foi alterado, e o 3º foi revogado. 

O §4º foi alterado seu caput e também acrescidas as alíneas “a” e “b”, que estipulam 

as formas em que o pagamento deve ser efetuado: na alínea “a”, que seja feita em dinheiro, 

depósito bancário ou cheque visado, conforme acordo das partes; e na alínea “b”, se o 

empregado for analfabeto o pagamento deve ser efetuado somente em dinheiro ou depósito 

bancário. 

O § 5º está inalterado, o §6º teve alteração em seu caput, em que ficou estipulado o 

prazo de 10 (dez) dias contados do término do contrato para que o empregador faça a entrega 

dos documentos que comprovem a extinção contratual e para que efetue o pagamento dos 

valores constantes na rescisão ou no recibo de quitação, independentemente do tipo de aviso-

prévio.   

Estará sujeito à multa, segundo o §8º do art. 477 da CLT, o empregador que efetuar o 

pagamento das verbas rescisórias fora do prazo de 10 (dez) dias. 

A inovação desse artigo foi a inclusão do §10, que converteu a CTPS em documento 

hábil para requerer o seguro-desemprego e a movimentação da conta do FGTS, desde que 

tenham sido realizadas a anotação e a comunicação aos órgãos competentes. 

 

RESILIÇÃO EM COMUM ACORDO ATRAVÉS DO NOVO ARTIGO 484-A DA CLT  

 

O artigo 484 – A da Consolidação das Leis do Trabalho é uma inovação, pois não 

existia na CLT anterior e   prevê que pode ocorrer a cessação do contrato de trabalho em 

comum acordo entre empregado e empregador. 

A resilição ocorre quando uma das partes ou ambas decidem por consenso 

rescindir/encerrar o contrato. 

Há a resilição unilateral, que via de regra é a mais utilizada, quando apenas uma das 

partes deseja encerrar o contrato. 

 A resilição bilateral, a novidade do art. 484 - A da CLT, ambos (empregado e 

empregador) por comum acordo resolvem encerrar o contrato. 
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Conforme Romar (2018, p.555), 

 

Resilição — ocorre quando as próprias partes desfazem o ajuste que haviam 

firmado. Como regra, decorre de mútuo acordo, mas, por tratar-se o contrato 

de trabalho de um pacto do qual decorrem prestações sucessivas, a lei 

autoriza sua resilição unilateral (seja por iniciativa do empregado — pedido 

de demissão; seja por iniciativa do empregador — dispensa sem justa causa). 

[...] 

 

O artigo 484-A da CLT estipula que nos casos em que houver a resilição por comum 

acordo serão devidas as seguintes verbas trabalhistas: 

Pela metade: 

a) O aviso-prévio se indenizado; 

b) A indenização sobre o saldo do FGTS; 

c) Na integralidade as demais verbas trabalhistas. 

Portanto, conforme a alínea “a”, se o trabalhador laborou 30 (trinta) dias, terá direito 

a 15 (quinze) dias de aviso-prévio se indenizado, e na alínea “b”, a empresa terá que pagar 

20% do FGTS e as demais verbas como os dias trabalhados, as férias proporcionais e 

vencidas e o 13º em sua integralidade. 

O §1º do art. 484-A da CLT preconiza que poderá haver a movimentação da conta do 

FGTS, e no § 2º que a extinção por comum acordo não dá direito ao ingresso no programa 

seguro-desemprego. Essa modalidade de rescisão de contrato já acontecia na prática, só não 

era estipulada em lei, com a mudança na CLT em 2017, o artigo 484 – A da CLT, apenas 

acolheu o que era praticado. Em consonância com Viveiros (2018, p. 262-263), 

 

A Lei nº 13.467/17 acolheu o que já se praticava no dia a dia quanto a evitar 

o pedido de demissão, que não permitia ao empregado acesso às 

indenizações e à liberação dos depósitos do FGTS. Amparando-se próximo 

aos instrumentos utilizados nas dispensas por “culpa recíproca” previstos no 

art. 484 da CLT, os acordos poderão ser formalizados com a paga de metade 

do aviso-prévio indenizado e quitação das demais verbas trabalhistas (férias, 

13º salário e outros créditos). Do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 

caberá ao trabalhador a multa de 20% e limitado os saques em até 80% 

(oitenta por cento) dos depósitos. Essa modalidade de extinção contratual 

não autoriza o recebimento do seguro-desemprego. 

 



17 

 
Tal modalidade deixa de exigir uma causa para a extinção do contrato, e assim 

respeita a livre estipulação e a vontade de ambas as partes, dando fim às rescisões simuladas.  

 

CONCLUSÃO  

 

    Conclui-se então que o Direito do Trabalho possui princípios próprios e princípios 

constitucionais que são os pilares e norteiam o ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, verifica-se que tais princípios, mesmo com a reforma trabalhista de 

2017, mantiveram-se intactos diante de sua importância nas relações trabalhistas. Destaca-se 

que após muitas lutas e conquistas esses direitos foram adquiridos e, portanto, não podem ser 

suprimidos, e nessa seara, torna-se imprescindível a utilização de tais princípios 

constitucionais, bem como os essenciais do Direito do Trabalho para a manutenção e proteção 

dos direitos dos trabalhadores. 

     Havia a necessidade de alteração na CLT tendo em vista que a Consolidação das 

Leis do Trabalho é uma lei antiga, de 1948, e com o passar do tempo a sociedade muda, novas 

modalidades de emprego e de empresas   surgem e com elas a necessidade de normas mais 

adequadas. 

    A alteração do art. 457 da CLT trouxe impactos   para o empregado e empregador; 

a nova redação propicia distinção nas verbas salariais e suas parcelas. Para o empregado, 

como consequência haverá a diminuição na base de cálculo dos direitos trabalhistas e 

benefícios previdenciários. Para o empregador, estimula a remuneração variável de natureza 

não salarial   sem incidir em encargos para a empresa. 

Na extinção do contrato de trabalho, a reforma trabalhista trouxe várias alterações; o 

art. 477 da CLT possibilitou aspectos positivos para ambas as partes. Porquanto com o novo 

texto, tem prazo para pagamento das verbas rescisórias, ajuste na forma de pagamento e não 

se necessita do auxílio do sindicato ou do MPT para homologação das dissoluções 

trabalhistas.  

A resilição em comum acordo é uma novidade na Lei 13.467/2017. Tal modalidade 

era praticada, e com a reforma   foi incorporada no art. 484 – A da CLT apenas para regrar o 

acordo mútuo entre as partes e estipular as verbas   devidas. Nesse caso em comento, não 

haverá tantos impactos, pois na prática já acontecia e agora está estipulada em lei. 

Assim sendo, a reforma trabalhista fez-se necessária diante dos avanços sociais, e 

não resta dúvidas da importância de se tratar, além das modificações da Consolidação das 

Leis do Trabalho, dos princípios que regem o Direito do Trabalho.  
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