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Alvo de críticas de 
entidades que re-
presentam diversas 

categorias, a reforma da lei 
trabalhista, vem propondo 
uma legislação atualizada e 
adequada a uma nova reali-
dade na relação trabalhista 
brasileira. 

 Por um lado, ela vem so-
lucionar antigos conflitos na 
área e garantir segurança ju-
rídica a empregadores e em-
pregados, em contrapartida 
na visão dos trabalhadores 
causa preocupação com a 
possível perda de direitos. 
Pelo texto aprovado, não há 
perda de direitos, pois vem 
aí uma legislação moderna e 
adequada aos novos tempos.  

Um dos pontos positivos da 
nova legislação, é a extinção 
da contribuição sindical. An-
tigamente, o tributo era re-

colhido anualmente e corres-
ponde a um dia de trabalho. 
Com a reforma, ela passa 
a ser opcional, o que pode-
rá, forçar os sindicatos e as 
entidades representativas a 
qualificar seus serviços e de 
certa forma, atender melhor 
aos empregados, e justificar 
a adesão voluntária por par-
te dos trabalhadores.  

 Um outro ponto relevan-
te e previsto na reforma, diz 
respeito às ações trabalhis-
tas. Antigamente, o traba-
lhador que entrava com ação 
judicial contra uma empresa 
não arcava com nenhum cus-
to. Com a mudança, o bene-
fício da justiça gratuita pas-
sará a ser concedido apenas 
aos que comprovarem insu-
ficiência de recursos e serão 
devidos honorários de su-
cumbência pelo trabalhador 
em caso de perda da ação. A 

nova legislação poderá inti-
midar o ingresso de ações na 
Justiça, daqueles trabalha-
dores que sabedores de não 
terem quaisquer direitos no 
encerramento da relação de 
trabalho, assim mesmo ajui-
zavam ações indevidamente 
abarrotando o judiciário. 

 A extinção de um contra-
to em comum acordo tam-
bém foi incluída na reforma.  
Pelo novo texto, quando o 
empregador e o empregado 
decidirem rescindir um con-
trato, basta o pagamento de 
metade do aviso prévio e me-
tade da multa de 40% sobre 
o saldo do FGTS. O empre-
gado também poderá mo-
vimentar até 80% do valor 
depositado pela empresa na 
conta do FGTS, mas não terá 
direito ao seguro-desempre-
go. 

Mudanças favoráveis 

 

 Outros pontos presentes 
na nova legislação serão bas-
tante benéficos aos trabalha-
dores, como a regulamenta-
ção do trabalho remoto, que 
em muitas empresas do País 
já é adotado. 
 Outros dois pontos favo-
ráveis são a possibilidade de 
parcelamento das férias e a 
redução do intervalo dentro 
da jornada de trabalho, que 
poderá ser negociado com o 
empregador. 
 Na opinião de alguns 
trabalhadores a mudança 
será interessante quanto a 
possibilidade de divisão das 
férias. Além disso, o público 
com mais de 50 anos, que 
pela antiga lei não tinha di-
reito de parcelar as férias, 
poderá agora usufruir do be-
nefício. 
 Já quanto à redução do 

tempo de descanso para 
meia hora, quando acertado 
com o empregador, depen-
dendo da função, pode ser 
uma possibilidade interes-
sante para o trabalhador. 
 Uma positiva mudança 
na legislação no que diz res-
peito à falta de registro. O 
texto atual da CLT estabe-
lecia multa de meio salário 
mínimo regional por empre-
gado não registrado. Já na 
nova proposta do Governo, 
a multa sobe para R$ 3 mil 
e R$ 800,00 no caso de mi-
croempresas e empresas de 
pequeno porte, respectiva-
mente.
 Enfim, são mudanças 
que modernizam as relações 
trabalhistas com um todo, e 
evidentemente necessitam 
entrar em vigor na prática 
para que os ajustes necessá-
rios sejam feitos por novas 
regras e tragam benefícios 
para ambas as partes.   

Uma nova e moderna Reforma Trabalhista 

Reforma Trabalhista
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Da Reforma Trabalhista e seus reflexos 
no âmbito dos condomínios

Muito se fala sobre a 
reforma trabalhis-
ta, a Lei n. 13.467, 

de 13 de julho de 2017. De 
fato, muitas foram as inova-
ções trazidas no bojo da re-
ferida lei. 

 Todavia, antes de aden-
trarmos no contexto da Lei 
n. 13.467, é preciso voltar um 
pouco no aspecto legislativo, 
para tecer um breve comen-
tário sobre a lei de tercei-
rização, a Lei n. 13.429, de 
31/03/2017, que inovou no 
âmbito trabalhista em mui-
tos aspectos, dentre os quais 
destaco a responsabilidade 
subsidiária com relação à 
pessoa jurídica contratante 
da mão de obra terceirizada.

 Diz o Artigo 5º.-A em 
seu parágrafo 5º.: “A em-
presa contratante é sub-
sidiariamente respon-
sável pelas obrigações 
trabalhistas referentes 
ao período em que ocorrer 
a prestação de serviços, e o 
recolhimento das contribui-
ções previdenciárias obser-
vará o disposto no art. 31 da 
Lei no 8.212, de 24 de julho 
de 1991.” Portanto, em que 
pese certas cláusulas con-
tratuais expressamente de-
clararem que não há vínculo 
empregatício entre a Con-
tratante e os empregados 
da Contratada, agora a lei 
atribui a responsabilidade 
subsidiária no tocante aos 
direitos trabalhistas. Para 
se resguardar e se defender 
numa provável ação traba-
lhista, deve o Contratante 
exigir do Contratado, no ato 
de pagamento de cada fatu-
ra, o comprovante de qui-
tação das obrigações traba-
lhistas em relação ao pessoal 
que presta serviços no Con-
domínio.

 No tocante à reforma tra-
balhista propriamente dita, 
muitas foram as inovações, 
dentre as quais destaco:

1)FÉRIAS; 2)BANCO DE 
HORAS; 3)ACORDO DE 
COMPENSAÇÃO DE HO-
RAS; 4)O CONVENCIONA-
DO SOBRE O LEGISLADO; 
5)INTERVALO PARA RE-
FEIÇÃO E DESCANSO; 6)
A JORNADA 12 X 36; 7)
O TRABALHO INTERMI-
TENTE; 8)DO DANO EX-
TRAPATRIMONIAL; 9)
MULTA POR EMPREGA-
DO NÃO REGISTRADO; 
10)JUSTA CAUSA PARA 
DEMISSÃO POR PERDA 
DE HABILITAÇÃO, OCA-
SIONADO POR DOLO DO 
EMPREGADO; 11)EXTIN-
ÇÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO POR ACORDO 
ENTRE AS PARTES; 12)
CONTRIBUIÇÃO SINDI-
CAL FACULTATIVA.

1) FÉRIAS: A contar da vi-
gência da nova lei, as férias 
poderão ser parceladas em 
até 3 períodos, sendo que 
nenhum desses períodos po-
derá ser inferior a 5 dias, e 
um deles, necessariamente, 
deve ser menor do que 14 

dias.

2) BANCO DE HORAS: Po-
derá ser negociado entre 
empregador e empregado, 
desde que a compensação 
ocorra no período máximo 
de seis meses. Nesse caso, 
prescinde da concordância 
do sindicato.

3) ACORDO DE COMPEN-
SAÇÃO DE HORAS: Deixa 
de ser obrigatória a com-
pensação semanal, para ser 
mensal (no mesmo mês), 
desde que acordada entre as 
partes, tácita ou expressa-
mente. 

4) PREVALENCIA DO CON-
VENCIONADO SOBRE O 
LEGISLADO: Essa regra não 
é absoluta, haja vista que a 
lei considera como ato ilíci-
to a convenção que reduz ou 
suprime direitos, tais como: 
hora extra remunerada com, 
no mínimo, 50% acima do 
valor da hora normal; remu-

neração do trabalho noturno 
superior à do trabalho diur-
no; dentre outros.

5) INTERVALO PARA RE-
FEIÇÃO E DESCANSO: 
Desde que previsto em con-
venção ou acordo coletivo, 
o intervalo para refeição e 
descanso poderá ser de trin-
ta minutos, para jornadas 
superiores a seis horas.

6) JORNADA 12 HORAS X 
36 HORAS DE DESCANSO: 
Poderá ser estabelecida por 
acordo individual entre as 
partes, empregador e em-
pregado.

7) TRABALHO INTERMI-
TENTE: Talvez uma das 
maiores inovações da refor-
ma, a nova lei traz possibi-
lidade de o empregado ser 
contratado para prestar ser-
viços de força intermitente, 
devendo ser comunicado 
previamente da necessida-
de do empregador, com an-

tecedência mínima de três 
dias corridos, e o contratado 
deverá comunicar se aceita 
o não no prazo de um dia. 
Caso aceite, ao final da exe-
cução do trabalho, recebera 
incontinenti do empregador 
as seguintes verbas traba-
lhistas: remuneração, férias 
proporcionais, acrescidas de 
um terço, 13º. salário pro-
porcional, repouso semanal 
remunerado, adicionais le-
gais (HE, por ex), e ainda faz 
jús ao depósito do FGTS e 
recolhimento da contribui-
ção previdenciária. A cada 
período de doze meses, tem 
direito a trinta dias de férias, 
período esse em que o em-
pregador não poderá convo-
ca-lo para trabalhar. 

8) DO DANO EXTRAPA-
TRIMONIAL: Inovou tam-
bém o legislador ao prever a 
possibilidade de indenização 
por dano extrapatrimonial, 
tanto à pessoa física quanto 
jurídica, dano esse decor-
rente da relação de trabalho. 
Assim, será responsabiliza-
do todo aquele que ofender, 
agredir a honra, a intimida-
de, a imagem da pessoa físi-
ca, bem como impingir dano 
à imagem, marca ou nome 
do empregador. 

9) MULTA POR EMPRE-
GADO NÃO REGISTRADO: 
A nova lei aumenta a multa 
por empregado não regis-
trado de um salário míni-
mo para R$3.000,00 por 
empregado não registrado, 
acrescido de igual valor em 
caso de reincidência. A lei 
excetua a aplicação desta 
multa ao chamado critério 
da dupla visita. Ou seja, uma 
vez identificada a infração, 
não haverá segunda chance 
para o infrator. A multa será 
aplicada de imediato!

10) JUSTA CAUSA PARA 

Paulo Cruz
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tória, para ser facultativa, a 
partir da edição da nova lei. 
O legislador busca, com essa 
medida, tornar mais repre-
sentativa a atuação dos mais 
de quatorze mil sindicatos 
espalhados pelo nosso País. 
Os que efetivamente repre-
sentam as categorias, sub-
sistirão. Os demais, deverão 
se adequar à nova sistemáti-
ca do recolhimento da con-
tribuição sindical. 

A reforma trazida pela nova 
lei também inovou no aspec-

Opinião dos Especialistas

DEMISSÃO POR PERDA 
DE HABILITAÇÃO, OCA-
SIONADO POR DOLO DO 
EMPREGADO: O legislador 
previu dentre as hipóteses 
da justa causa, a possibilida-
de de o contrato de trabalho 
ser rescindido por justo mo-
tivo, na hipótese de o em-
pregado perder a habilitação 
profissional que detinha, 
por sua única e exclusiva 
ação. Assim, digamos que 
um médico responda a um 
processo perante o CRM, e 
vem a perder sua habilitação 
profissional. Esse profissio-
nal poderá ser demitido por 
justa causa, por perda da ha-
bilitação que o autorizava a 
exercer a profissão. 

11) EXTINÇÃO DO CON-
TRATO DE TRABALHO 
POR ACORDO ENTRE AS 
PARTES: A legislação ino-

vou também, ao prever a 
possibilidade de as partes 
rescindir o contrato por 
acordo. Nesse caso, o aviso 
prévio e a multa do FGTS 
serão devidos pela meta-
de. O empregado acordante 
também terá direito a sacar 
80% do valor do FGTS de-
positado em sua conta, mas 
não poderá fazer parte do 
programa do seguro desem-
prego.

12) CONTRIBUIÇÃO SIN-
DICAL FACULTATIVA: A 
partir da vigência da nova 
lei, o empregador somente 
poderá descontar e recolher 
a contribuição sindical se, 
e somente se, autorizado 
expressamente pelo empre-
gado. Portanto, tanto para 
empregadores quanto para 
empregados, a contribuição 
sindical deixa de ser obriga-

“A reforma trabalhista é muito positiva para o empregador, incluindo os condomínios. O maior benefício virá através das ne-
gociações coletivas, onde os diferentes sindicatos, destacando os SECOVIs, que representam a maior parte dos condomínios 
no Brasil, poderão negociar condições de trabalho mais flexíveis com os sindicatos dos empregados. Muito embora a contri-
buição financeira para esses sindicatos tenha se tornado facultativa, mas relevante fica contribuir para se ter um sindicato à 
altura do desafio.”

“2017 foi marcado por alterações nas relações trabalhistas. Da regulamentação da terceirização à reforma da CLT. Apesar 
de várias críticas, vejo com bons olhos as possibilidades de negociações diretas e as garantias de que a relação do trabalho 
com seu fim social seja protegido, e aos condomínios em particular, uma proteção e segurança de adaptações nas relações ao 
coletivo que será atendido, com segurança jurídica e proteção a todos os direitos.”

“Ainda pouco entendida e muito discutida, a nova lei trabalhista entrará em vigor nos próximos meses. Duas cautelas são ne-
cessárias, possíveis medidas provisórias que poderá mudar alguns pontos e como será as novas interpretações do judiciário. 

  A principal modificação para os condomínios deve ser a redução no número de ações trabalhistas, uma vez que estão pre-
vistos acordos entre as partes e punição para o trabalhador que ingressar com ações infundadas.”  

“É um grande avanço esta reforma trabalhista neste momento, era inadmissível conceber uma relação profissional virtuosa 
com todas as mudanças sociais incorporadas ao nosso dia a dia mediante uma legislação caduca e ultrapassada. Na minha 
visão daremos - sociedade -  um salto de qualidade nas relações trabalhistas com muito mais liberdade de negociação entre 
os verdadeiros interessados. Acredito na geração de novos postos de trabalho com a flexibilização das regras, e os frutos serão 
importantes para ambas as partes trabalhadores e empregadores.”

“As alterações efetivas serão sentidas no decorrer da vigência da reforma. A expectativa é muito grande devido aos avanços 
especialmente na prevalência do acordo coletivo sobre a convenção coletiva isso permitirá uma negociação individualizada. 
Além desse, a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical e a homologação dos funcionários ficará muito menos 
burocrática, com a extinção do contrato de trabalho através de acordo. Finalmente a inclusão da litigância de má fé deverá 
desestimular as ações propostas sem embasamento somente para obter vantagens financeiras.

 Acredito que o avanço será para ambos os lados, empregado e empregador, com maior flexibilidade nas negociações. Ago-
ra é aguardar.”

André Luiz Junqueira

Cristiano de Souza

Ricardo Karpat

Aldo Junior - Dr. Condomínio

Gabriel Karpat 

to do chamado “jus postu-
landi”, ou seja, o direito que 
tem a pessoa de postular em 
juízo direito trabalhista que 
reconheça como devido. O 
legislador foi mais rigoroso 
nesse aspecto, atribuindo ao 
que perder a causa o dever 
de pagar custas e honorários 
sucumbenciais, antes ausen-
te nos processos trabalhistas 
em relação ao reclamante. 
Definiu também que ao ad-
vogado é devido honorários 
de sucumbência, no patamar 
entre 5% (cinco por cento) e 

15% (quinze por cento), de-
vido por aquele que perder a 
demanda.

 Naturalmente que mui-
to ainda se discutirá sobre 
a aplicabilidade das novas 
regras, mas tudo isso apon-
ta para que a relação entre 
os atores desse cenário seja 
pautada por mais liberdade, 
transparência e responsabi-
lidade no âmbito das rela-
ções trabalhistas.

PAULO ROBERTO DA 
CRUZ

ADVOGADO 

Especialista em Direito e 
Processo do Trabalho pela 
Universidade Mackenzie.

Consultor em direito sindi-
cal  e do trabalho.

Ex-Diretor Geral do MPT
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Quadro Comparativo da Reforma Trabalhista


