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A REFORMA TRABALHISTA E AS PRINCIPAIS 
ALTERAÇÕES NO CAMPO DE DIREITO EMPRESARIAL

A Lei 13.647, de 13 de julho de 20172, também 
conhecida como a Reforma Trabalhista, trouxe 
importantes alterações à CLT, as quais deverão 
ser objeto de estudo não somente para profissio-
nais do Direito, mas, também, de todas as áreas 
que sofrerão impacto direto com as mudanças, 
como os departamentos de Recursos Humanos 
das empresas.

Nesse sentido, pretendemos trazer as principais 
modificações no presente espaço para aprofun-
damento a todos os interessados, iniciando sobre 
os impactos no plano do Direito Empresarial, es-
pecialmente no tocante ao grupo econômico e à 
responsabilidade do sócio retirante.

Com efeito, a Lei 13.647 ampliou o conceito de 
grupo econômico no § 2º do art. 2º, determinando 
que aquele será considerado nos mesmos moldes 
que a CLT já prevê (“sempre que uma ou mais 
empresas estiverem sob a direção, controle ou 
administração da outra”), mas ponderando que 
tal condição não será afastada ainda que as em-
presas guardem autonomia distinta, o que sempre 
foi objeto de defesa das empresas para afastar 

a responsabilidade solidária do grupo econômico, 
no que pese o não acolhimento pela jurisprudência 
dominante, a qual aplica o entendimento de que, 
uma vez configurado o grupo econômico, nos termos 
do art. 2º, § 2º, as empresas deverão responder em 
caráter solidário.

A Reforma trouxe, ainda, a inovação do § 3º no art. 2º 
da CLT, determinando que o grupo econômico não 
será caracterizado pela mera identidade de sócios, 
“sendo necessárias, para a configuração do grupo, 
a demonstração do interesse integrado, a efetiva co-
munhão de interesses e a atuação conjunta das em-
presas dele integrantes”.
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Essa alteração é importante diante de inúmeras 
ações trabalhistas com alegação de grupo 
econômico entre as empresas Reclamadas, ape-
nas pelo fato da confusão entre um ou mais sócios 
nas empresas, sendo certo que, muitas vezes, se-
quer há relação entre as pessoas jurídicas envolvi-
das na lide, a não ser a identidade entre os sócios.

Outra modificação interessante é a previsão no 
novo art. 10-A acerca da responsabilidade do 
sócio retirante, o qual deverá responder somente 
até dois anos depois de averbada a modificação 
do contrato e em caráter subsidiário à empresa 
devedora e aos sócios atuais, exceto nos casos 
de fraude, quando responderá de forma solidária.

Trata-se, também, de notável mudança conside-
rando a insegurança jurídica atual vivenciada pe-
los sócios retirantes, já que há grande divergência 
jurisprudencial a respeito da responsabilidade, 
sendo possível encontrar decisões reconhecendo 
a responsabilidade de dois anos, em consonância 
com a regra geral estabelecida no art. 1003, pará-
grafo único do Código Civil, ao passo que outras 
determinando a responsabilidade em prazo maior, 

se houve relação de emprego do empregado com a 
sociedade em algum período coincidente com o da 
presença do sócio no quadro societário (ou seja, se 
provado que houve o benefício da mão de obra pelo 
sócio).

Diante disso, considerando as alterações supra men-
cionadas, podemos concluir que o legislador agiu 
acertadamente no tocante ao Direito Empresarial, 
visando dar maior segurança jurídica, evitando a con-
denação ilegítima de empresas que não se aprovei-
taram da mão de obra do trabalhador, pelo simples 
fato de existir identidade de sócios entre as Rés, bem 
como limitando a responsabilidade do sócio retirante.


