
Informativo 028 - Abril/2018

Nova CLT: mera iden�dade de sócios não caracteriza 

grupo econômico



Com a Reforma Trabalhista, se esclareceu em 

defini�vo o conceito de grupo econômico e a 

responsabilidade pelas verbas trabalhistas (CLT, 

art. 2°).

Antes, a caracterização se dava de uma forma um 

tanto “insegura”. Agora, com a u�lização de 

critérios mais obje�vos, a tarefa árdua de 

iden�ficar um grupo econômico, e todas as 

consequências técnico-jurídicas que disso 

decorrem, ficou um pouco menos subje�va.

            A principal consequência é a 

responsabilidade solidária pelas obrigações 

trabalhistas. Todos empregadores integrantes de 

um grupo econômico respondem pelos créditos 

trabalhistas de empregado de qualquer um desses 

patrões, ou que preste serviço a mais de um deles, 

ou mesmo a todo o grupo.

Novo conceito

Sempre que uma ou mais empresas, tendo, 



embora, cada uma delas, personalidade jurídica 

própria, es�verem sob a direção, controle ou 

administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem 

g r u p o  e c o n ô m i c o ,  s e r ã o  r e s p o n s á v e i s 

solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego.

Pela conceituação anterior, era necessária a 

relação de subordinação entre empresas: “a 

empresa principal e cada uma das subordinadas”.

At u a l m e nte ,  h á  co n fi g u ra çã o  d o  g r u p o 

empresarial,  mesmo que cada uma das empresas 

integrantes guarde sua autonomia.

Por outro lado, não caracteriza grupo econômico a 

mera iden�dade de sócios, sendo necessárias, 

para a configuração do grupo, três fatores: a 

demonstração do interesse integrado, a efe�va 

comunhão de interesses e a atuação conjunta das 

empresas dele integrantes.  

Noutro aspecto, o Tribunal Superior do Trabalho 



(TST) mantém o entendimento, consubstanciado 

na Súmula 129, de que 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.

Sucessão empresarial

Qualquer alteração na estrutura jurídica da 

empresa não afetará os direitos adquiridos por 

seus empregados (CLT, art. 10).

A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica 

da empresa não afetará os contratos de trabalho 

dos respec�vos empregados (CLT, art. 448).

Caracterizada a sucessão empresarial ou de 

empregadores prevista nessas duas hipóteses, as 

obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à 

época em que os empregados trabalhavam para a 

empresa sucedida, são de responsabilidade do 

sucessor (CLT, art. 448-A – novo). 

Todavia, a empresa sucedida responderá 



solidariamente com a sucessora quando ficar 

comprovada fraude na transferência.

Entende o TST, no que concerne à sucessão 

trabalhista, que na aquisição de empresa 

pertencente a grupo econômico inexiste 

responsabilidade solidária do sucessor por débitos 

trabalhistas de empresa não adquirida. O sucessor 

não responde solidariamente por débitos 

trabalhistas de empresa não adquirida, integrante 

do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, 

quando, à época, a empresa devedora direta era 

solvente ou idônea economicamente, ressalvada a 

hipótese de má-fé ou fraude na sucessão 

(Orientação Jurisprudencial SDI1 411).

Fonte : MULTI-LEX
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