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Resumo 

 
Este trabalho trata da intertemporalidade da reforma trabalhista, principalmente no tocante à aplicabilidade 

preceituada no bojo das mudanças conduzidas pela mesma reforma nos contratos de trabalho. Questiona-se qual 

a melhor forma de dirimir as questões judiciais envolvendo contratos de trabalho que foram firmados antes da 

reforma citada, sem prejuízo para as partes e sem ferir os preceitos jurídicos temporais e atemporais. Tem-se a 

hipótese de que a aplicação progressiva da lei ira tornar mais rápida e objetiva a solução para esta questão 

jurídica. O objetivo deste trabalho é tratar dentro dos preceitos do direito intertemporal sobre a aplicação das 

novas regras trabalhistas acerca dos contratos firmados antes da mesma. Para responder ao questionamento do 

trabalho e alcançar o objetivo proposto, a metodologia utilizada será a da pesquisa exploratória descritiva por 

tratar-se de levantamento bibliográfico na literatura, compreendida no período de 2010 a 2018, com exceção de 

legislações específicas, nas bases de dados Acadêmicos, Scielo e Bibliotecas Jurídicas, utilizando os seguintes 

descritores: direito intertemporal; reforma trabalhista; contratos de trabalho. Conclui-se que da aplicação das 

novas regras aos contratos firmados dentro de um contexto de temporalidade, deve haver senso comum de que 

haja maior benefício ao trabalhador, dada a intertemporalidade da legislação em tela. 

Palavras chave: direito intertemporal; reforma trabalhista; contratos de trabalho. 

 

 

1 Introdução 

 

 Este trabalho trata da intertemporalidade da reforma trabalhista, principalmente, no 

tocante à aplicabilidade preceituada no bojo das mudanças conduzidas pela mesma reforma 

nos contratos de trabalho. 

 Questiona-se qual a melhor forma de dirimir as questões judiciais envolvendo 

contratos de trabalho que foram firmados antes da reforma citada, sem prejuízo para as partes 

e sem ferir os preceitos jurídicos temporais e atemporais. 

 Tem-se a hipótese de que a aplicação progressiva da lei ira tornar mais rápida e 

objetiva a solução para esta questão jurídica. 

 O objetivo deste trabalho é tratar dentro dos preceitos do direito intertemporal sobre a 

aplicação das novas regras trabalhistas acerca dos contratos firmados antes da mesma. 

 Justifica-se este trabalho pela importância atual do tema, como fonte de consulta e 

pesquisa acadêmica bem como para órgãos públicos, empresas privadas e sociedade em geral, 

dado que a reforma trabalhista atinge todo o bojo da sociedade. 
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 Para responder ao questionamento do trabalho e alcançar o objetivo proposto, a 

metodologia utilizada será a da pesquisa exploratória descritiva, por tratar-se de levantamento 

bibliográfico na literatura, compreendida no período de 2010 a 2018, com exceção de 

legislações específicas ou documentos historicamente contextualizados, nas bases de dados 

Acadêmico, Scielo e Bibliotecas Jurídicas, utilizando os seguintes descritores: direito 

intertemporal; reforma trabalhista; contratos de trabalho. 

 Para selecionar as obras utilizadas, serão os seguintes os critérios de inclusão e 

exclusão: 

Inclusão: trabalhos em língua portuguesa; publicados a partir de 2010, com exceção de 

legislações específicas; trabalhos completos; que tratem do tema específico ou que de alguma 

forma sejam importantes para o desenvolvimento do assunto. 

Exclusão: trabalhos publicados em língua diferente da portuguesa; resumos; publicados em 

ano anterior à 2010; revisões sistemáticas; não tratem do tem proposto ou façam alusão ao 

mesmo. 

 Conclui-se que da aplicação das novas regras aos contratos firmados dentro de um 

contexto de temporalidade, deve haver senso comum de que haja maior benefício ao 

trabalhador, dada a intertemporalidade da legislação em tela. 

 

2. Desenvolvimento 

2.1 Direito Intertemporal no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

 O denominado Direito Intertemporal é a divisão do Direito que objetiva, dentro dos 

preceitos jurídicos, dar retorno formal às demandas que abarcam uma nova lei e seu início de 

vigor e o regramento jurídico passado sobre o mesmo assunto, e indaga quais as relações 

jurídicas principiadas sob o fulcro da lei anterior serão reguladas pela lei posterior e quais 

delas permanecem regidas pela lei revogada. 

 Em matéria de direito intertemporal, são princípios gerais do direito a irretroatividade 

das leis e a aplicabilidade imediata da lei nova. 

 Segundo Barba Filho (2018), no tocante à pujança intertemporal da reforma, é 

manifesto que não permanece discussão a respeito de duas situações, seja do ponto de vista 

material, seja processual: 

(...) quando a relação jurídica material ou processual já se findou e produziu todos os 

seus resultados sob a vigência da norma anterior, no qual evidentemente observa-se a 

norma anterior e quando as relações materiais ou processuais se iniciaram sob a lei 
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nova, caso em que incidem, quando pertinentes, os dispositivos trazidos com a lei 

nova. A discussão mais relevante diz respeito aos casos em que a relação de direito 

material ou processual ainda estão em vigor ou pendentes, produzindo seus efeitos 

jurídicos (BARBA FILHO, 2017, p. 4). 

 

 De acordo com Martins (2016), o Direito brasileiro adotou o direcionamento da maior 

parte dos ordenamentos jurídicos mundiais, seguindo rigidamente em todas as suas 

Constituições, com exceção a do ano 1937, o princípio da irretroatividade das leis, onde a 

doutrina é de que a lei não lesará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

 

Contudo, a exceção da Constituição de 1937 mostra que nem sempre foi assim. No 

período de sua vigência, foi editado o Decreto-lei nº 4.657 de 1942, conhecido à época 

como Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro[6], que em seu artigo 6º dispunha 

que a lei, salvo disposição expressa em contrário, não atingiria as situações jurídicas 

definitivamente constituídas e a execução do ato jurídico perfeito. Por um breve 

momento, até o retorno para a tradicional orientação subjetivista pela Constituição de 

1946 e pela Lei nº 3.238 de 1957, o ordenamento jurídico brasileiro adotou a posição 

objetivista (MARTINS, 2016, p. 5). 

 

 

 Getúlio Vargas outorgou em 1937, a terceira constituição republicana, onde no mesmo 

ato fez surgir uma inovadora e provisória etapa do direito intertemporal no Brasil, onde surgiu 

a nova e atual Lei de Introdução ao Código Civil, através do Decreto-Lei nº 4.657/42, que 

dispunha em seu art. 6º deste Decreto-Lei, posteriormente alterado, que "a lei em vigor terá 

efeito imediato e geral. Não atingirá, entretanto, salvo disposição em contrário, as situações 

jurídicas definitivamente constituídas e a execução do ato jurídico perfeito" (BRASIL, 1942, 

p. 11; SILVEIRA, 2005, p. 7). 

 

A questão mais complexa de direito intertemporal a envolver a Reforma Trabalhista 

diz respeito à sua incidência aos contratos de trabalho em curso. Ocorre que a lógica 

do direito do trabalho é pela progressividade, ou seja, de alterações normativas que 

venham acrescer novos direitos, conforme prevê, aliás, o caput do art. 7º da 

Constituição Federal. Deste modo, surge a dúvida se uma regra que prejudica o 

trabalhador, estabelecida em lei, será incidente aos contratos de trabalho em curso 

(SOUZA, 2018, p. 4). 

 

 Em 1946 com o advento da nova Constituição, o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada passaram novamente a constar no bojo do texto constitucional, 

tornando a conectar novamente o legislador e julgadores, onde parte da doutrina colocou-se 

contrária à irretroatividade como regra, abarcando a retroatividade como regra (BECHELLI, 

2014). 

 A Constituição Federal possui norma de caráter geral a regular o direito intertemporal, 

em seu art. 5º, inciso XXXVI: "A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
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perfeito e a coisa julgada". Paralelamente, a Lei Maior, em seu art. 5º, XL, dispõe que "a lei 

penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Como se observa, até mesmo no âmbito do 

Direito Penal, a regra é a da irretroatividade da norma, sendo a retroação uma situação 

excepcional, admissível apenas para beneficiar o réu. Inclusive, em se tratando de exceção 

normativa, não cabe interpretação ampliativa (BRASIL, 1988; BRASIL, 2017). 

 

2.2 Irretroatividade da Lei  

 

 Direito adquirido é o incorporado de forma definitiva ao patrimônio de seu titular, 

decorrente de fato adequado a produzir a consequência da norma vigente ao tempo desse fato, 

de modo que nem lei nova nem fato posterior “possam alterar tal situação jurídica, onde o que 

não pode ser atingido pelo império da lei nova é o direito adquirido, jamais o direito em 

potencial ou a simples expectativa de direito, uma vez que não se pode admitir direito 

adquirido a adquirir um direito” (SARAIVA FILHO, 2017, p.10). 

 O princípio da irretroatividade é avaliado como princípio geral do Direito, presente no 

art. 5°, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988, sendo um dos norteadores do 

ordenamento jurídico, essencial à segurança jurídica. 

 O princípio da irretroatividade da lei, atrelado à intangibilidade dos direitos 

adquiridos, surgiu na Constituição do Império do Brasil de 1824, onde preceituava que a 

disposição legal não terá efeito retroativo. A primeira Constituição da República brasileira, de 

1891, no seu art. 11, inciso 3º, vedava aos Estados, como à União, a prescrição de leis 

retroativas. A Constituição de 1946 restaurou o princípio de que a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, composição reiterada na Constituição de 

1967e pela Emenda Constitucional nº 1, de 1969. A Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, reproduziu a mesma redação: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato 

jurídico perfeito e a coisa julgada. A legislação ordinária, em consonância com o postulado 

constitucional expresso ou com sua ausência, cuidou também da matéria” (SARAIVA 

FILHO, 2017 p. 12). 

 O direito adquirido abarca um modo prospectivo, sempre se dirigindo ao futuro. Em se 

tratando de ato já praticado e que deu origem a diversos efeitos e consequências, entende-se 

como ato consumado, sem obstáculos ao entendimento de direito adquirido.  

 

Este envolve muito mais uma questão de permanência da lei no tempo, projetando-se, 

destarte, para além da sua cessação de vigência, do que um problema de 

retroatividade. O que o direito adquirido infringe é o princípio da imediata entrada da 
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lei em vigor. É normal que a lei passe a produzir efeitos a partir de sua publicação; o 

caráter de direito adquirido, o imuniza contra uma lei nova, afastando-a, portanto 

(BORGES, 2014, p. 6). 

 

 

 Ainda segundo Borges (2014), a carta magna brasileira não denotou o princípio da 

irretroatividade, nem de forma implícita, nem de forma explícita, sendo a maneira do 

legislador de proteger situações pretéritas. A novíssima lei, conquanto geradora de efeitos 

imediatos, “pode em determinadas hipóteses retroagir no passado sem quebra de segurança 

para o indivíduo, que é a razão principal de ser da irretroatividade. Tal fato corre de todas as 

vezes que a lei impuser ônus ou cominar penas para comportamentos que antes eram livres, 

ou mesmo ainda aligeirar estas penas no caso já previstas, isto faz com que as leis se tornem, 

ou por disposição constitucional ou por estatuição da lei ordinária, retroativas” (BORGES, 

2014, p. 7). 

 

2.3 Ausência de Regra Intertemporal na Reforma Trabalhista - Lei 13.467/2017 e Medida 

Provisória 808/2017   

 

 

 A Lei 13.467/17, ao ser promulgada, incorreu em grave erro, ao não constar em seu 

bojo normas reguladoras em se tratando de Direito Intertemporal, como citam Pires e Barbosa 

(2017):   

Estranho que, em seu texto original, a nova lei, tão relevante e ambiciosa, tratando de 

diversas matérias em toda a extensão da CLT, além da legislação ordinária ali 

indicada, não tenha trazido qualquer norma de Direito Intertemporal em disposições 

transitórias que, talvez melhor e mais claramente, orientasse ou pacificasse o aplicador 

na solução dessas inevitáveis dúvidas e dificuldades na adoção ou não do novo 

regramento aos contratos e processos em curso. O legislador, ao evitar legislar 

noponto, teria devolvido às demais fontes jurídicas -  jurisprudenciais e doutrinárias - 

a necessária tarefa de completar-lhe a obra. Esse inquietante vazio poderia ter sido 

preenchido por disposições específicas da anunciada e esperada Medida Provisória 

que, além de editadaem 14 de novembro de 2017, ou seja, alguns dias seguintes ao 

término da vacatio legis da Lei n. 13.467, não resolveu a questão (PIRES; 

BARBOSA, 2017, p. 8). 

 

 Na tentativa de sanar tal lacuna, foi editada a Medida Provisória 808/2017, onde se fez 

constar o Art. 2º o disposto na Lei n. 13.467, de 13 de julho de 2017, se aplica, na 

integralidade, aos contratos de trabalho vigentes. 

 Ainda segundo Pires e Barbosa (2017), tal artigo não trouxe nenhum princípio 

resolutivo ou pacificador, pois a aplicação integral da Lei n. 13.467 não pode apresentar outro 

sentido lógico senão de que todas as normas nela contidas devem ser aplicadas.  

 Sendo que o art. 2° da MP 808/2017 dispôs que a Reforma se aplica aos contratos de 

trabalho vigentes e que o princípio da legalidade, observa-se as novas disposições celetistas, 
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relativas a fatos geradores ocorridos após a entrada em vigor da Reforma, inclusive no tocante 

aos contratos de trabalho vigentes. 

 

Nesse contexto, destaca-se o princípio do tempus regitactum (o tempo rege o ato), 

segundo o qual os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. Tal 

princípio encontra-se positivado no art. 6° da Lei de Introdução às normas do Direito 

Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942):Art. 6° A Lei em vigor terá efeito imediato e 

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

leitura do dispositivo legal, observa-se que a lei, assim que entra em vigor, adquire 

eficácia imediata sobre toda a matéria por ela regulada. Assim, os fatos geradores de 

infrações praticadas sob a égide da lei vigente são por esta regidos. Por outro lado, a 

lei nova respeita os atos jurídicos consolidados na vigência da lei anterior. Em outros 

termos, a Lei 13.467/2017 e a MP 808/2017 têm efeitos imediatos, porém 

prospectivos. Trata-se de aplicação do princípio do tempus regitactum (BRASIL, 

2017, p. 4). 

 

 Por outro lado, Cassar (2017) entende que o artigo 2º do da MP 808/17 resolveu a 

polêmica para motivar a aplicação de forma absoluta da Lei 13.467/17 aos contratos vigentes, 

entendendo que a expressão absoluta pressupõe o ato de incidir.  

 

A regra favorável ao trabalhador, como a regra desfavorável ao trabalhador, isto é, 

toda a reforma é aplicável aos contratos vigentes em 11.11.17. Inaplicável, desta 

forma, o artigo 468 da CLT, pois a lei pode excepcionar a regra geral, como o fez os 

parágrafos do artigo 468 e o artigo 469 da CLT (CASSAR, 2017, p. 11). 
 

 Convém observar que a Medida Provisória 808, que antecipava ou previa ajustes na 

reforma trabalhista, perdeu sua validade em 23 de abril de 2018, por seu texto não ter sido 

votado e aprovado pelo Congresso, em descumprimento de prazo. 

 

2.4 Questões acerca da Aplicabilidade da reforma em contratos anteriores à Lei – 

Intertemporalidade da Reforma Trabalhista 

 

 

 Como já visto a relação conflituosa entre legislações que se origina da coexistência de 

duas regras distintas gerindo uma mesma relação jurídica, nasce no momento em que se 

violam os limites temporais de aplicabilidade de certos princípios jurídicos.  

 Esses limites são subsidiados por materialidade ou temporalidade, onde as relações 

jurídicas constituídas sob o manto de norma cuja vigência se expirou não poderão, em regra, 

sofrer os efeitos da lei sucessora. 

 Pois então, segundo Martins (2016), o aparecimento de uma nova legislação pode nem 

sempre possuir uma harmonia com o sistema vigente, provocando imprecisões sobre os 

efeitos jurídicos decorrentes ou da própria consolidação de um ato realizado no passado. 
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 No que diz concerne à eficácia intertemporal da reforma trabalhista, segundo Borba 

Filho (2017), é evidente que não existe discussão a respeito de duas situações, seja do ponto 

de vista material, seja processual: 

 

Quando a relação jurídica material ou processual já se findou e produziu todos os seus 

resultados sob a vigência da norma anterior, no qual evidentemente observa-se a 

norma anterior e quando as relações materiais ou processuais se iniciaram sob a lei 

nova, caso em que incidem, quando pertinentes, os dispositivos trazidos com a lei 

nova. A discussão mais relevante diz respeito aos casos em que a relação de direito 

material ou processual ainda estão em vigor ou pendentes, produzindo seus efeitos 

jurídicos (BORBA FILHO, 2017, p. 5). 

 

 

 Souza (2018) entende que a própria coerência em termos da matéria, e as 

singularidades do direito trabalhista, vigoram a importância do direito adquirido e das 

condições mais benéficas ao trabalhador, sendo postulada a ineficácia da alteração normativa, 

ainda que originária de lei.  

 

Naturalmente, o que defendemos não implica retirar a função constitucional do 

Legislativo nem mesmo congelar as condições de trabalho de modo a mantê-las 

impermeáveis a qualquer mudança, mesmo diante da necessidade técnica ou 

econômica. A nossa ponderação é no sentido de que o legislador deverá explicitar a 

regra de adaptação, transição ou incidência das novas regras, ainda que prejudiciais 

aos trabalhadores. Tal caminho, por exemplo, foi adotado na recente Lei nº 

13.429/2017, que alterou a lei do trabalho temporário, inclusive para regulamentar 

contratos de prestação de serviços (terceirização), momento em que o legislador fez 

contar no art. 19-C que “os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, 

poderão ser adequados aos termos desta Lei”. Ou seja, quando o legislador pretender 

a aplicação de lei potencialmente prejudicial aos trabalhadores com contratos de 

trabalho em vigor, deverá fazê-lo de modo expresso (SOUZA, 2018, p. 3).   

 

 

 Segundo Cassar (2017), a Lei 13.467/17 não se aplica aos contratos extintos antes de 

11.11.17, pois não tem efeito retroativo, respeitando o direito adquirido e o ato jurídico 

perfeito. Para os novos contratos a Reforma Trabalhista é inteiramente aplicável.  

 A grande problemática, segundo a autora, se residia na sua aplicação aos contratos em 

curso, isto é, àqueles empregados admitidos antes do dia 11.11.17 com contratos vigentes na 

época da lei. 

Para estes casos, havia várias correntes e resumiremos apenas as duas principais: a 

primeira defende a aplicação integral e imediata de toda a lei, mesmo que importe em 

alteração prejudicial ao empregado; a segunda defendendo a aplicação apenas para 

novos contratos, ao argumento de violação ao artigo 468 da CLT. O artigo 2º do da 

MP 808/17 solucionou a controvérsia para determinar a aplicação integral da Lei 

13.467/17 aos contratos vigentes. A expressão integral quer dizer que deve incidir 

tanto a regra favorável ao trabalhador, como a regra desfavorável ao trabalhador, isto 

é, toda a reforma é aplicável aos contratos vigentes em 11.11.17. Inaplicável, desta 
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forma, o artigo 468 da CLT, pois a lei pode excepcionar a regra geral, como o fez os 

parágrafos do artigo 468 e o artigo 469 da CLT (CASSAR, 2017, p.7). 

 

 Pires e Barbosa (2017) ressaltam que a aplicação integral da Lei n. 13.467 não pode 

ter outro sentido lógico senão de que todas as normas nela contidas devem será plicadas. Ou 

seja, todas elas se aplicam inteiramente, por completo, e não apenas algumas delas ou partes 

delas, não existindo na redação da Lei n. 13.467 nenhuma normatização prescrevendo a sua 

aplicação apenas parcial aos contratos de trabalho vigentes.  

Não havendo, lógico que deveria ser aplicada por inteiro a esses contratos, sem 

necessidade de essa aplicação integral ser explicitada na Medida Provisória n. 808. 

Insta lembrar, ainda, que essa aplicação imediata e na integralidade aos contratos de 

trabalho em curso é perfeitamente possível, dado o “efeito imediato” previsto no art. 

6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas há de ser feita 

obviamente com observância dos limites constitucionais dos direitos adquiridos, dos 

atos jurídicos perfeitos e da coisa julgada (PIRES; BARBOSA, 2017, p. 8). 

 

 A 2ª Jornada Nacional do Direito Material e Processual do Trabalho (2017), teve, 

entre seus trabalhos aprovados, o Enunciado nº 6: Ilegitimidade da Lei 13.467/2017 nos 

sentidos formal e material. 

OS JUÍZES DO TRABALHO, À MANEIRA DE TODOS OS DEMAIS 

MAGISTRADOS, EM TODOS OS RAMOS DO JUDICIÁRIO, DEVEM CUMPRIR 

E FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS, O QUE IMPORTA NO 

EXERCÍCIO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE E NO 

CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE DAS LEIS, BEM COMO NO USO DE 

TODOS OS MÉTODOS DE INTERPRETAÇÃO/APLICAÇÃO DISPONÍVEIS. 

NESSA MEDIDA: I. REPUTA-SE AUTORITÁRIA E ANTIRREPUBLICANA 

TODA AÇÃO POLÍTICA, MIDIÁTICA, ADMINISTRATIVA OU 

CORREICIONAL QUE PRETENDER IMPUTAR AO JUIZ DO TRABALHO O 

"DEVER" DE INTERPRETAR A LEI 13.467/2017 DE MODO 

EXCLUSIVAMENTE LITERAL/GRAMATICAL; II. A INTERPRETAÇÃO 

JUDICIAL É ATIVIDADE QUE TEM POR ESCOPO O DESVELAMENTO DO 

SENTIDO E DO ALCANCE DA LEI TRABALHISTA. É FUNÇÃO PRIMORDIAL 

DO PODER JUDICIÁRIO TRABALHISTA JULGAR AS RELAÇÕES DE 

TRABALHO E DIZER O DIREITO NO CASO CONCRETO, OBSERVANDO O 

OBJETIVO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE CONSTRUIR UMA 

SOCIEDADE MAIS JUSTA E IGUALITÁRIA. EXEGESE DOS ARTIGOS 1º, 2º, 

3º, 5º, INCISO XXXV, 60 E 93, IX E 114 DA CRFB; III. 

INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2º E DO § 3º DO ARTIGO 8º DA CLT E DO 

ARTIGO 611-A, § 1º, DA CLT. SERÁ INCONSTITUCIONAL QUALQUER 

NORMA QUE COLIME RESTRINGIR A FUNÇÃO JUDICIAL DE 

INTERPRETAÇÃO DA LEI OU IMUNIZAR O CONTEÚDO DOS ACORDOS E 

CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DA APRECIAÇÃO DA JUSTIÇA 

DO TRABALHO, INCLUSIVE QUANTO À SUA CONSTITUCIONALIDADE, 

CONVENCIONALIDADE, LEGALIDADE E CONFORMIDADE COM A ORDEM 

PÚBLICA SOCIAL. NÃO SE ADMITE QUALQUER INTERPRETAÇÃO QUE 

POSSA ELIDIR A GARANTIA DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, 

ADEMAIS, POR OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 114, I, DA CF/88 E POR 

INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS 

PODERES, DO ACESSO A JUSTIÇA E DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL 

(ANAMATRA, 2017, p. 45). 
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 Torna-se cediço então que as alterações promovidas pela Reforma Trabalhista, como 

visto no decorrer deste trabalho expresso por diversos autores, têm aplicabilidade imediata 

sobre os contratos em vigor, salvo o direito que assegura de forma mais favorável ao 

trabalhador por fonte de direito autônoma, tais como cláusulas contratuais e normas 

regulamentares do empregador. 

 Na jurisprudência, o TST reconheceu dano ao trabalhador, em processo anterior à Lei 

13.467/2017, Processo ARR 17645220105020434, Órgão Julgador3ª Turma, Publicação 

DEJT 23/03/2018, Julgamento20 de Março de 2018. Relator: Alexandre de Souza Agra 

Belmonte: 

I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. SÚMULA 296 DO TST.  

O quadro fático delineado pelo Tribunal de origem, embasado nos laudos médico e pericial, 

evidencia que as atividades laborais exercidas pelo autor contribuíram para a eclosão e o 

agravamento de doença degenerativa osteo-articular, em virtude de sobrecarga em sua coluna 

vertebral. Extrai-se do acórdão regional que se verificam a culpa da empresa, o dano sofrido 

pelo autor em decorrência de suas atividades laborais e o nexo de causalidade, elementos 

caracterizadores da indenização por danos morais e materiais. Consigna que a atual aptidão do 

autor para o trabalho é decorrente do interstício temporal ocorrido entre a dispensa (08/12/08) 

e a realização da perícia médica (09/11/11), porquanto, nesse período, ficou afastado das 

atividades laborais que o prejudicavam. Os arestos colacionados pela empresa no recurso de 

revista, e reiterados no agravo de instrumento, explicitam situações fáticas em que inexiste 

incapacidade laborativa, o que não se coaduna com o caso dos autos, tendo em vista o 

reconhecimento pelo Tribunal Regional da incapacidade do autor para o exercício de suas 

atividades, não se vislumbrando identidade fática apta à configuração do dissenso pretoriano. 

Incidência da Súmula 296 desta Corte. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 

 

II - RECURSO DE REVISTA DO AUTOR. 1. INTERVALO INTRAJORNADA. 

REDUÇÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. Insurge-se o autor contra a 

decisão regional que reformou a sentença para excluir da condenação as horas extras pela 

ausência do intervalo e seus reflexos. É incontroverso nos autos que o empregado não 

usufruiu a totalidade do intervalo intrajornada e que foi estabelecido que é indevido o 

pagamento de horas extras ante a autorização da redução por norma coletiva. Com efeito, a 

jurisprudência desta c. Corte pacificou entendimento de que a não concessão ou a concessão 
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parcial do intervalo intrajornada gera direito ao pagamento, como extra, do total do período, 

como se verifica na Súmula nº 437 (resultante da conversão das OJs 307, 342, 354, 380 e 381 

da SBDI-1). O egrégio Tribunal Regional do Trabalho, ao excluir da condenação o pagamento 

de uma hora extra diária relativa ao intervalo intrajornada, decidiu em desacordo com os itens 

I e II da Súmula nº 437 desta c. Corte. Recurso de revista conhecido por contrariedade à OJ nº 

342, I, da SbDI-1 do TST (atual Súmula 437, II, do TST) e provido. 2. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. 

Insurge-se o autor contra a decisão do TRT que manteve a condenação da empresa ao 

pagamento de danos materiais, em forma de pensão mensal, devida desde o período do 

desligamento até a data em que o trabalhador completar 70 anos de idade. Requer que a 

referida indenização seja paga em parcela única. A reiterada jurisprudência desta Corte 

Superior é de que a determinação de pagamento da pensão mensal de uma só vez se encontra 

inserida no poder discricionário do juiz e independe, inclusive, de pedido expresso na peça 

inicial. Verifica-se que a decisão recorrida foi proferida em consonância com a iterativa, 

notória e atual jurisprudência desta Corte Superior, com a análise dos dispositivos legais 

pertinentes. Incide o óbice constante da Súmula nº 333 do TST. Precedentes da SBDI-1 e das 

Turmas desta c. Corte. Recurso de revista não conhecido. Conclusão: Recurso de revista do 

autor parcialmente conhecido e provido. Agravo de instrumento da empresa conhecido e 

desprovido (TST, 2018). 

 

3 Conclusão 

 

 Este trabalho se propôs a elucidar, através da literatura, sobre as questões referentes à 

Intertemporalidade das Leis, no que concerne ao Direito do Trabalho, mais especificamente, 

às relações trabalhistas e a reforma proposta pelo Governo. 

 Foi denotada a relação conflituosa entre legislações que se originam da coexistência de 

duas regras distintas, gerindo uma mesma relação jurídica, que surgem no momento em que 

se violam os limites temporais de aplicabilidade de certos princípios jurídicos. 

 Em relação ao questionamento do trabalho, entende-se que deve haver bom senso e 

aplicação progressiva das leis nas relações, desde que não haja óbice ao trabalhador. 

 Uma aplicação progressiva irá levar a um entendimento mais objetivo e que deve ser 

explicitada ou explicada pelo legislador como as regras devem ser aplicadas, lembrando-se 

sempre do benefício maior ao trabalhador. 
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 Em relação aos objetivos, entende-se que os mesmos foram alcançados através da 

revisão da literatura e de legislações e jurisprudências, dando entendimento ao tema em 

questão. 

 Conclui-se que da aplicação das novas regras aos contratos firmados dentro de um 

contexto de temporalidade, deve haver senso comum de que haja maior benefício ao 

trabalhador, dada a intertemporalidade da legislação em tela. 
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