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- A SOLIDARIEDADE: (i) ativa, (ii) passiva. Implicações 

SUM-129, TST. CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO. 
A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo 
econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a 
coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em 
contrário. 

SUM-93, TST. BANCÁRIO. Integra a remuneração do bancário a 
vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de 
papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo 
grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local de 
trabalho e com o consentimento, tácito ou expresso, do banco 
empregador.  
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SUM-239, TST. BANCÁRIO. EMPREGADO DE EMPRESA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS. É bancário o empregado de empresa de 
processamento de dados que presta serviço a banco integrante do 
mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento 
de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo 
grupo econômico ou a terceiros. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EQUIPARAÇÃO 
SALARIAL. GRUPO ECONÔMICO. EMPRESAS DISTINTAS. 
POSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTIGOS 461 E 818, DA CLT E 333, I, DO 
CPC NÃO CONFIGURADA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A 
JURISPRUDÊNCIA ITERATIVA, NOTÓRIA E ATUAL DESTA C. CORTE. 
ÓBICE DO ARTIGO 896, § 7º, DA CLT E DA SÚMULA 333, DO C. TST. O 
v. acórdão regional está filiado, por inteiro, com a jurisprudência 
iterativa, atual e notória desta C. Corte, no sentido de que o grupo 
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econômico implica a solidariedade dual (solidariedade ativa e passiva), 
entre os seus integrantes, formando o chamado empregador único, 
sendo viável, caso constatada a presença de todos os requisitos 
previstos no artigo 461, da CLT, a equiparação salarial entre 
empregados contratados por diferentes empresas do conglomerado, 
sobretudo diante do exercício das mesmas tarefas pelos trabalhadores e 
no mesmo local, como no caso. Precedentes. Trânsito do recurso de 
revista que encontra óbice no artigo 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333, 
do C. TST, inclusive com base em dissenso pretoriano. Afasto, pois, a 
hipótese de violação aos artigos 461 e 818, da CLT e 333, I, do CPC. 
Agravo de instrumento conhecido e não provido.  

•(AIRR - 79900-61.2007.5.15.0093 , Relatora Desembargadora 
Convocada: Jane Granzoto Torres da Silva, Data de Julgamento: 
10/06/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: DEJT 12/06/2015) 
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(...) RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA 
LEI N.º 13.015/2014. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. GRUPO 
ECONÔMICO. EMPRESAS DISTINTAS. A jurisprudência desta Corte 
tem entendido que o fato de dois empregados prestarem serviços a 
empresas distintas, ainda que integrantes de um mesmo grupo 
econômico, impede o reconhecimento da equiparação salarial, 
exceto, se por fatos peculiares, ficar constatado o trabalho para 
ambas as empresas do grupo, ou que o labor favoreça diretamente o 
grupo econômico, o que não ficou demonstrado nos autos. 
Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido.  

(AIRR - 1134-76.2014.5.09.0008 , Relatora Ministra: Maria de 
Assis Calsing, Data de Julgamento: 22/03/2017, 4ª Turma, 
Data de Publicação: DEJT 24/03/2017) 
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- MOMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO 

SUM-205, TST. GRUPO ECONÔMICO. EXECUÇÃO. SOLIDARIEDADE 
(cancelada). O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que 
não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não 
consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito 
passivo na execução. 

(...) RECURSO DE REVISTA. GRUPO ECONÔMICO. INTEGRAÇÃO A LIDE. 
FASE DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DA SÚMULA 
N.º 205 DO TST. ART. 2.º, § 2.º, DA CLT. Desde o cancelamento da Súmula 
n.º 205 do TST não se vislumbra óbice à possibilidade de inclusão da 
empresa no polo passivo da ação já na fase de conhecimento. Tal 
procedimento é consentâneo com a noção do grupo econômico como um 
grupo empregador único (noção essa que decorre da análise das disposições 
do art. 2.º, 2.º, da CLT), bem como homenageia o princípio da celeridade,  
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que deve nortear o processo do trabalho. Desse modo, devem ser 
incluídas na lide todas as empresas formadoras do grupo econômico 
noticiado nos autos. Recurso de Revista conhecido e provido.  

(RR - 1058-76.2014.5.02.0063 , Relatora Ministra: Maria de Assis 
Calsing, Data de Julgamento: 17/05/2017, 4ª Turma, Data de 
Publicação: DEJT 19/05/2017) 

- COMPETÊNCIA DO JUIZO TRABALHISTA PARA EXECUTAR 
SOCIEDADE EMPRESÁRIA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA QUE 
SE ENCONTRA EM RECUPERAÇÃO 

(...) 1.  Não  há  conflito  de  competência  quando o redirecionamento 
da execução  trabalhista  para  empresas  do  mesmo grupo econômico 
não atingir o patrimônio daquela em regime de recuperação judicial. 2. 
Nestes termos, o presente incidente processual não é sucedâneo de) 
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recurso  para  reverter  a  decisão da justiça especializada que, em sede  
de  exceção  de  pré-executividade, reconheceu a existência de 
responsabilidade  solidária  entre sociedades coligadas. Precedentes da 
Segunda Seção. 3. Agravo interno desprovido. 

(AgInt no CC 144.195/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA 
SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 15/03/2017) 


