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Do grupo, Da sucessão e Da responsabilidade dos empregadores 

- Empregador, Grupo econômico e a Reforma Trabalhista 

1- Conceito de Empregador 

CLT. Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 
admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 
(Redação mantida) 

§ 1º - 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. (Redação mantida) 
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2- Grupo Econômico: Conceito. Modalidades. Solidariedade. 
Identidade de sócios. TST 

A- Conceito. Modalidades. Solidariedade 

CLT. Art. 2º. (...) § 2º - 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. (Redação antiga e revogada pela Lei 
13.467/17) 
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§2o  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.  (Nova redação: Lei 13.467/17) 

Lei 5.889/73, Art. 3º (...) § 2º Sempre que uma ou mais 
empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica 
própria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, 
ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, 
integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis 
solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego. 
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B- Identidade de Sócios 

§3o 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. (Nova redação: Lei 
13.467/17) 

 

- POSICIONAMENTO DO TST 

RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. 
CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 2º, § 2º, DA CLT. 
EXISTÊNCIA DE SÓCIOS EM COMUM. A interpretação do art. 2º, § 
2º, da CLT conduz à conclusão de que, para a configuração de grupo 
econômico, não basta a mera situação de coordenação entre as 
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empresas. É necessária a presença de relação hierárquica entre elas, 
de efetivo controle de uma empresa sobre as outras. O simples fato 
de haver sócios em comum não implica por si só o reconhecimento 
do grupo econômico. No caso, não há elementos fáticos que 
comprovem a existência de hierarquia ou de laços de direção entre 
as reclamadas que autorize a responsabilidade solidária. Recurso de 
Embargos conhecido por divergência jurisprudencial e desprovido.  

(E-ED-RR - 214940-39.2006.5.02.0472 , Relator Ministro: 
Horácio Raymundo de Senna Pires, Data de Julgamento: 
22/05/2014, Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DEJT 15/08/2014) 

 
 

 

 

 


