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Contrato de trabalho e de emprego 

- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

- Art. 442-A CLT. Para fins de contratação, o empregador 

não exigirá do candidato a emprego comprovação de 

experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses 

no mesmo tipo de atividade. 
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- A CLT NÃO SE APLICA AOS SEGUINTES EMPREGADOS: 

(ART. 7º, CLT) 

 

- Empregado doméstico (LC 150/2015) 

- Empregado rural (Lei 5.889/73) 

- Funcionário público (estatutário) 
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- EMPREGADOR 

 

- Art. 2º CLT. Considera-se empregador a empresa, 

individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviço. 
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- EMPREGADOR POR EQUIPARAÇÃO 

 

- Art. 2º § 1º CLT. Equiparam-se ao empregador, para os 

efeitos exclusivos  da relação de emprego, os 

profissionais liberais, as instituições de beneficência, as 

associações recreativas ou outras instituições sem fins 

lucrativos, que admitirem trabalhadores como 

empregados. 
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- EMPREGADOR – GRUPO ECONÔMICO 

- ATUALMENTE 

- Art. 2º § 2º CLT. Sempre que uma ou mais empresas, 

tendo embora, cada uma delas, personalidade jurídica 

própria, estiverem sob a direção, controle ou 

administração de outra constituindo grupo industrial, 

comercial ou de qualquer outra atividade econômica, 

serão, para os efeitos da relação de emprego, 

solidariamente responsáveis a empresa principal e cada 

uma das subordinadas. 
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- EMPREGADOR – GRUPO ECONÔMICO 

- REFORMA – LEI n° 13.467 de 13 de Julho de 2017. 

- Art. 2º § 2º CLT. Sempre que uma ou mais empresas, 

tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica 

própria, estiverem sob a direção, controle ou 

administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo 

econômico, serão responsáveis solidariamente pelas 

obrigações decorrentes da relação de emprego.  
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- EMPREGADOR – GRUPO ECONÔMICO 

- REFORMA – LEI n° 13.467 de 13 de Julho de 2017. 

- Art. 2º § 3º CLT. Não caracteriza grupo econômico a mera 

identidade de sócios, sendo necessárias, para a 

configuração do grupo, a demonstração do interesse 

integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação 

conjunta das empresas dele integrantes.  
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- SUCESSÃO DE EMPREGADOR 

- Art. 10 CLT. Qualquer alteração na estrutura jurídica da 

empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 

empregados. 

- Art. 448 CLT. A mudança na propriedade ou na estrutura 

jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho 

dos respectivos  empregados. 
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- SUCESSÃO DE EMPREGADOR 

- INCLUSÃO – LEI n° 13.467 de 13 de Julho de 2017. 

- “Art. 10-A.  O sócio retirante responde subsidiariamente 

pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao 

período em que figurou como sócio, somente em ações 

ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação 

do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: 

... 
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- INCLUSÃO – LEI n° 13.467 de 13 de Julho de 2017. 

- I - a empresa devedora;   

- II - os sócios atuais; e  

- III - os sócios retirantes.   

- Parágrafo único.  O sócio retirante responderá 

solidariamente com os demais quando ficar comprovada 

fraude na alteração societária decorrente da modificação 

do contrato.”  


