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RESUMO 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as consequências da Reforma Trabalhista no grupo 

econômico, como esta mudança já estava sendo praticada nos tribunais e como a Reforma 

aproximou o grupo econômico trabalhista do já existente na legislação comercial (Lei das 

S.A.). Inicialmente, será feita uma introdução na qual terá o objetivo de contextualizar o leitor 

sobre o objetivo principal da pesquisa, com noções gerais que serão desenvolvidas no 

decorrer do trabalho. Posteriormente, será feita uma demonstração dos pontos convergentes e 

divergentes das duas legislações em estudo, onde elas se aproximam e se assemelham e onde 

elas se distanciam. A formação do grupo econômico, por se revestir de especial importância 

para os propósitos deste trabalho, será objeto de um estudo detalhado, tanto no que tange a 

legislação trabalhista quanto à legislação societária. Finalizando o trabalho serão analisadas as 

jurisprudências já existentes anteriormente a Reforma Trabalhista, e como estas já tratavam a 

responsabilidade dos grupos econômicos quanto às obrigações trabalhistas, onde havia ou não 

solidariedade, tanto nos grupos por subordinação quanto por coordenação. 

 

Palavras-chave: Grupo Econômico; Legislação trabalhista; Legislação societária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze the consequences of the Labor Reform in the economic group, 

how this change was already being practiced in the courts and how the Reform brought the 

labor economic group closer to that already existing in the commercial law (Law of S.A.). 

Initially, an introduction will be made in order to contextualize the reader on the main theme 

of the research, with general notions that will be developed in the course of the work. 

Subsequently, a demonstration of the convergent and divergent points of the two legislations 

under study will be made, where they come close and resemble each other and where they 

distance themselves. The formation of the economic group, because it is of particular 

importance for the purposes of this work, will be object of a more detailed study, as far as 

labor legislation and commercial law are concerned. At the end of the work, the jurisprudence 

already existing before the Labor Reform will be analyzed, and how they already dealt with 

the responsibility of the economic groups regarding labor obligations, where there was 

solidarity, both in groups by subordination and by coordination. 

 

Keywords: Economic Group; Labor legislation; Commercial law. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho terá por base estudos e análises do Art. 2º, §§2º e 3º, CLT, 

considerando as alterações impostas pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/17), juntamente 

com a observação dos Arts. 265 ao 279 da Lei nº 6.404/76, sobretudo os Arts. 265 e 266, e 

possíveis consequências causadas às franquias (Lei nº 8.955/94).  

Simultaneamente, o objetivo da pesquisa é analisar os casos concretos que envolvem o 

assunto grupo econômico e constatar em qual das legislações o caso foi julgado, realizando 

um comparativo entre a Lei das S.A. e a CLT, para saber suas diferenças e semelhanças. 

Além disso, busca-se analisar qual se adéqua mais ao caso concreto em questão, qual 

dispositivo legal mais utilizado e quais são os entendimentos jurisprudenciais. A ideia é 

demonstrar os pontos convergentes e divergentes das legislações. Onde elas se aproximam e 

se assemelham e onde elas se distanciam.  

O estudo do tema atinente ao grupo econômico e seu regulamento existente em duas 

leis diversas: Lei n° 6.404/76 (Lei das S.A.) e Consolidação das Leis do Trabalho, enfatizando 

as modificações existentes nesta última em decorrência da Reforma Trabalhista, gerando uma 

aproximação com a definição de grupo econômico já existente na Lei das S.A. e uma 

evolução já encontrada na Lei dos Trabalhadores Rurais. 

Um dos principais objetivos desse estudo é perceber qual é a responsabilidade dos 

participantes dos grupos econômicos que contratam seus empregados para trabalharem nas 

empresas que compõem grupos econômicos. Vale ressaltar que o empresário pode fazer parte 

de um grupo, mas isso não elimina, não suprime nem mitiga sua autonomia individual e sua 

responsabilidade pelos atos que praticar em nome do grupo econômico.  

Além disso, haverá um estudo sobre as franquias, reguladas pela Lei n° 8.955/1994, 

em capítulo próprio deste trabalho, trazendo a análise da jurisprudência para demonstrar a 

diferença entre grupo econômico e franquia com o objetivo de retirar quaisquer dúvidas na 

questão da responsabilidade patrimonial.  

Algumas vezes os micros sistemas cuidam do mesmo instituto e é necessário 

identificar qual deles prevalece quando se trata de cuidar de determinado caso concreto. Dito 

isto, as perguntas, seriam: Há diferença entre as resoluções, de casos concretos que envolvem 

grupo econômico, quando utilizam a lei de SA ou a CLT? Uma vez que com a mudança da 

CLT, esta legislação se aproximou dos interesses empresarias assim como na lei de SA. 
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Ademais, seria preciso uma revisão em relação às franquias quanto à responsabilidade dos 

franqueados, após a reforma? 

Conforme a pergunta do problema, entende-se que com a reforma da CLT houve uma 

aproximação muito grande das duas legislações, visto que, atualmente, ambas protegem os 

interesses dos empresários.  

Ademais, a reforma na CLT, no que tange os grupos econômicos, trouxe aspectos que 

já eram apontados na lei de SA e que já há entendimentos jurisprudenciais. 

E com relação à responsabilidade dos franqueados, percebe-se que não houve qualquer 

alteração. 

Desta forma, a problemática principal, a saber, é: há diferença entre as resoluções, de 

casos concretos que envolvem grupos econômicos, quando utilizam a Lei das S.A. ou a CLT? 

Seria preciso uma revisão em relação às franquias quanto à responsabilidade dos franqueados, 

após a reforma? 
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CAPÍTULO I 

O GRUPO ECONÔMICO E SUAS NUANCES NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

1.1. Histórico 

Historicamente, os grupos econômicos apareceram no período pós-guerra, entre os 

anos de 1939 e 1945, quando se consagrou a “Terceira Revolução Industrial” cujo principal 

elemento diferenciador, estabelecendo-se uma comparação com as demais revoluções 

ocorridas, está no surgimento do fenômeno da Globalização.1 

Os grupos econômicos são um fenômeno característico do século XX e tiveram seu 

desenvolvimento a partir das décadas de 1950 e 1960, por conta da expansão do comércio 

internacional. 

O crescimento desses grupos é ocasionado pelo desenvolvimento do comércio 

internacional, tendo em vista que o instituto possibilita o estabelecimento de um limite da 

responsabilização patrimonial quanto aos riscos do exercício de qualquer atividade 

empresarial, assim como também possibilita uma maior diversificação das atividades 

empresariais em alguns setores da economia, bem como a própria expansão dos centros de 

consumo. 

A história mostra que empresas se utilizaram amplamente do grupo econômico, 

mesmo que ainda não existisse essa nomenclatura, como forma de domínio de mercado, com 

objetivo de estabilidade econômica, política e social aos Estados, com a busca de incentivos 

de legislações mundiais na integração desses grupos, mas sempre os cercando de cautelas, 

tendo em vista que havia uma constante preocupação no que diz respeito ao emprego, à 

propriedade e à estrutura do mercado. 

Em específico, no Brasil, o processo de concentração era tratado apenas sob a visão 

econômica, e, mesmo assim, de forma não aprofundada. É o que pode se observar da análise 

do Art. 148 da Constituição brasileira de 1946, que estabeleceu: 

 

Art. 148 - A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder econômico, 

inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, seja qual 

for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, eliminar a 

concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros.2 

 

                                                             
1Ato ou efeito de globalizar ou globalizar-se. Fenômeno ou processo mundial de integração ou partilha de 

informações, de culturas e de mercados. 
2 PLANALTO. Constituição dos Estados Unidos do Brasil (de 18 de setembro de 1946). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em 02 de mai. 2019. 

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/c44c4a59ad7cbc37032569fa007421ec?OpenDocument&Highlight=1,&AutoFramed
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm
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Com o advento da Lei nº 4.137/62 que regulava e reprimia o abuso do poder 

econômico, posteriormente revogada pela Lei nº 8.884/94, que transformou o Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em Autarquia, dispôs sobre a prevenção e a 

repressão às infrações contra a ordem econômica, a concentração econômica é consentida e 

incentivada como forma de crescimento econômico a partir dos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento. 

Nas Constituições Federais de 1967 (Art. 1573) e 1969 (Art. 1604) que vieram 

posteriormente, o tratamento abrandou, limitando-se a consignar que a concentração abusiva 

deveria ser combatida.  

Vale ressaltar que não há na legislação brasileira um conceito uniforme que possa ser 

aplicado a todos os ramos autônomos do direito a fim de se garantir a devida harmonia 

jurisprudencial, a qual é crucial em qualquer jurisdição estatal em razão da importância de se 

efetivar o princípio da segurança jurídica. 

                                                             
3 Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos seguintes princípios: I - 

liberdade de iniciativa; II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana; III - função social da 

propriedade; IV - harmonia e solidariedade entre os fatores de produção; V - desenvolvimento econômico; VI - 

repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação da concorrência 

e o aumento arbitrário dos lucros. § 1º - Para os fins previstos neste artigo a União poderá promover a 

desapropriação da propriedade territorial rural, mediante pagamento de justa indenização, fixada segundo os 
critérios que a lei estabelecer, em títulos especiais da dívida pública, com cláusula de exata, correção monetária, 

resgatáveis no prazo máximo de vinte anos, em parcelas anuais sucessivas, assegurada a sua aceitação, a 

qualquer tempo, como meio de pagamento de até cinqüenta por cento do imposto territorial rural e como 

pagamento do preço de terras públicas. § 2º - A lei disporá sobre o volume anual ou periódico das emissões, 

sobre as características dos títulos, a taxa dos juros, o prazo e as condições de resgate. § 3º - A desapropriação de 

que trata o § 1º é da competência exclusiva da União e limitar-se-á às áreas incluídas nas zonas prioritárias, 

fixadas em decreto do Poder Executivo, só recaindo sobre propriedades rurais cuja forma de exploração contrarie 

o disposto neste artigo, conforme for definido em lei. § 4º - A indenização em títulos somente se fará quando se 

tratar de latifúndio, como tal conceituado em lei, excetuadas as benfeitorias necessárias e úteis, que serão sempre 

pagas em dinheiro. § 5º - O Presidente da República poderá delegar as atribuições para desapropriação de 

imóveis rurais, por interesse social, sendo-lhe privativa a declaração de zonas prioritárias.  § 6º - Nos casos de 
desapropriação, na forma do § 1º do presente artigo, os proprietários ficarão isentos dos impostos federais, 

estaduais e municipais que incidam sobre a transferência da propriedade desapropriada. § 7º - Não será permitida 

greve nos serviços públicos e atividades essenciais, definidas em lei. § 8º - São facultados a intervenção no 

domínio econômico e o monopólio de determinada indústria ou atividade, mediante lei da União, quando 

indispensável por motivos de segurança nacional, ou para organizar setor que não possa ser desenvolvido com 

eficiência no regime de competição e de liberdade de iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais. § 

9º - Para atender à intervenção no domínio econômico, de que trata o parágrafo anterior, poderá a União instituir 

contribuições destinadas ao custeio dos respectivos serviços e encargos, na forma que a lei estabelecer. § 10 - A 

União, mediante lei complementar, poderá estabelecer regiões metropolitanas, constituídas por Municípios que, 

independentemente de sua vinculação administrativa, integrem a mesma comunidade sócio-econômica, visando 

à realização de serviços de interesse comum.  
4 Art. 160. A ordem econômica e social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com 
base nos seguintes princípios: I - liberdade de iniciativa; II - valorização do trabalho como condição da dignidade 

humana; III - função social da propriedade; IV - harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de 

produção; V - repressão ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, a eliminação 

da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros; e VI - expansão das oportunidades de emprego produtivo.  
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Segundo Alice Monteiro de Barros5: 

 
A concepção de grupo econômico surgiu entre nós com a Lei nº 435, de 17 de maio 

de 1935, cujo Art. 1º é quase igual ao atual §2º do Art. 2º da CLT, substituída apenas 

a expressão antiga “para efeitos da legislação trabalhista” por “para efeitos da 

relação de emprego”, existente no preceito celetista. 

 

Assim, torna-se crucial a análise da única definição legal direta existente atualmente 

para Grupos Econômicos no Direito Brasileiro, que se encontra no Art. 2º, §2º, da 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, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo 

econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego6.  

 

Dispõe também o Art. 3º, §2º, da Lei nº 5.889/73: 

 

Artigo 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 de relação emprego7. 

 

1.2. Grupo Econômico na Consolidação das Leis Trabalhistas 

A Lei nº 13.467/17, que modificou a CLT, vem sendo amplamente criticada pelos 

doutrinadores e especialistas em direito do trabalho, por ter sido um projeto de lei 

extremamente empresarialista, que somente prejudica o trabalhador e melhora as condições de 

negociação dos empresários. 

Podemos entender melhor as principais alterações realizadas por essa lei através de 

trecho do artigo produzido pela professora Vólia Bomfim Cassar, em que ela expressa sua 

opinião a respeito da reforma. 

 

O conteúdo do Projeto de Lei, ao contrário do afirmado pela imprensa, desconstrói o 

Direito do Trabalho como conhecemos, inverte seus princípios, suprime regras 

favoráveis ao trabalhador, prioriza a norma menos favorável ao empregado, a livre 

autonomia da vontade, o negociado sobre o legislado (para reduzir direitos 

trabalhistas), valoriza a imprevisibilidade do trabalho, a liberdade de ajuste, exclui 

                                                             
5BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 11 edição. Atualizada por Jessé Claudio Franco 

de Alencar. São Paulo: LTr, p. 257. 
6 PLANALTO. Decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil _03/decreto-lei/Del5452compilado.htm>. Acesso em 02 de mai. 2019. 
7 PLANALTO. Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973. Estatui normas reguladoras do trabalho rural. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5889.htm>. Acesso em 02 de mai. 2019. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil%20_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/%20ccivil%20_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5889.htm
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regras protetoras de direito civil e de processo civil ao direito e processo do 

trabalho8. 

 

A partir da Reforma Trabalhista que se deu por meio da Lei nº 13.467/17, observa-se 

uma mudança conceitual do grupo econômico na CLT.  

Em decorrência dessas modificações a legislação trabalhista passou a reconhecer a 

solidariedade também para o grupo econômico por coordenação e não somente por 

subordinação, como acontecia anteriormente.  

Exige-se agora a verificação e comprovação de comunhão de interesses ou uma 

administração comum das atividades de empresas. Porém, isso não significa que um 

empresário afortunado, que investe em ações de várias companhias diferentes, criará um 

grupo econômico, posto que estas não sejam parte uma mesma sociedade empresária.  

Estabeleceu-se limites para fins de solidariedade entre membros de um grupo 

econômico por coordenação, o que não se aplica, como se comprovará no desenvolvimento da 

pesquisa, às franquias, parcerias e sociedades com sócios comuns sem atuação conjunta.  

O objetivo da adição do §3º no Art. 2 da CLT é dosar a constituição de novos grupos 

econômicos, sendo assim, passou a se entender que a identidade entre os sócios, mesmo que 

minoritários, é satisfatória para o reconhecimento de um grupo econômico em vias judiciais, 

sendo indispensável, também, a conjunção de interesses e a atuação conjunta.  

Para Vólia Bonfim há alguns fatos que facilitam a caracterização do grupo, são eles: 

 

a) Identidade de sócios majoritários com administração comum e promiscua, que se 

constata por meio dos atos constitutivos das respectivas sociedades ou de sócios de 
uma mesma família; b) diretoria de uma sociedade composta por sócios de outra, 

que interfere na administração daquela; c) criação de uma pessoa jurídica por outra, 

com ingerência administrativa; d) uma sociedade ser a principal patrocinadora 

econômica de outra e tendo o poder de escolha dos dirigentes da administração da 

patrocinada; e) uma sociedade ou pessoa jurídica ser acionista ou sócia majoritária 

de outra com controle acionário ou da deliberação; f) ingerência administrativa das 

mesmas pessoas físicas ou jurídicas sobre as outras; g) uma pessoa física ou jurídica 

ter o poder de interferir nos atos de administração e gestão de outra, numa relação de 

subordinação e ingerência etc9. 

 

Eliminou-se, também, a solidariedade ativa nos grupos econômicos, caracterizada 

pela figura do empregador único, espelhado no Art. 53, das Exposições de Motivos da CLT10, 

                                                             
8 CASSAR,Vólia Bomfim. Breves Comentários às Principais Alterações Propostas pela Reforma 

Trabalhista: Substitutivo do Projeto de Lei 6.787/16 (Câmara) atual PLC 38/17 (Senado).Disponível em:  

<https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/5/art20170511-02.pdf>. Acesso em 03 de mai. 2019. 2017. 
9CASSAR,Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 10. edição. - São Paulo: Editora Método, 2013, p. 442. 
10 MARCONDES FILHO, Alexandre, Exposição de Motivos. Disponível em: <https://juslaboris.tst.jus.br/ 

bitstream/handle/20.500.12178/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequ>. Acesso em 07 de mai. 2019. 

https://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/5/art20170511-02.pdf
https://juslaboris.tst.jus.br/%20bitstream/handle/20.500.12178/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequ
https://juslaboris.tst.jus.br/%20bitstream/handle/20.500.12178/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequ
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adaptando a realidade atual do país, com exceção dos casos de confusão de pessoal, 

patrimonial ou de serviços. 

Como consequência desse ato, a solidariedade passiva é decorrente da relação de 

emprego, com exceção dos grupos econômicos por coordenação quando há filiais (lojas 

diferentes) de uma mesma sociedade empresária. 

Todavia, em termos de legislação trabalhista, as expressões “ativa” e “passiva” têm 

outra conotação, visto que sempre se referem à dívida comum de devedores solidários; outros 

conceitos que serão trabalhados mais adiante na pesquisa. 

Contudo, podemos constatar que as atuais mudanças ocorridas a partir da Reforma 

Trabalhista já eram consideradas pelos magistrados e, efetivamente praticadas por eles no 

exercício da função jurisdicional, como se verifica em jurisprudências tais como a que segue. 

 

RECURSO DE REVISTA - VÍNCULO DE EMPREGO - FORMAÇÃO DE 

GRUPO ECONÔMICO - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE 

FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE EMPREGO COM UMA DAS RECLAMADAS - 

RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO EM DECORRÊNCIA DA FORMAÇÃO 
DE GRUPO ECONÔMICO E DA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA - INDEVIDO O Recurso de Revista não reúne condições de 

processamento com fundamento em violação ao artigo 2º, § 2º, da CLT. Referido 

dispositivo não determina o reconhecimento de vínculo de emprego automático 

entre Reclamadas que, segundo reconhecimento judicial, formem grupo econômico. 

Ao contrário, determina, sim, a responsabilização solidária de empregadoras que 

formem grupo econômico, comando acatado pelo Eg. Tribunal Regional. O aresto 

transcrito é inespecífico. Incidência da Súmula nº 297 do TST. DANO MORAL - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO O valor determinado para a compensação pelos 

danos sofridos afigura-se compatível com a lesão causada, não se justificando a 

excepcional intervenção desta Corte Superior. Recurso de Revista não conhecido.11 

 

1.3. Grupo Econômico na Lei das Sociedades Anônimas 

Embora a Lei das S.A. defina que o grupo será, impreterivelmente, de sociedades 

(Art. 266, Lei nº 6.404/76), para a legislação trabalhista o que existe realmente é grupo 

econômico, que pode ser familiar ou de pessoa física.  

Nesse sentido, como já mencionado previamente, esta mudança da legislação 

trabalhista aproximou os conceitos de grupo societário e grupo econômico. O capítulo “grupo 

de sociedade” na Lei das S.A., Lei nº 6.404/76, trata das sociedades coligadas, controladoras e 

controladas, que constituem grupos de fato, não obstante não seja utilizada no texto legal esta 

expressão, em contrário aos grupos de direito.  

                                                             
11TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista nº: 8761920115090672, data de Julgamento: 

04/03/2015, data de publicação: DEJT 13/03/2015. Disponível em <https://tst.jusbrasil.com.br/ 

jurisprudencia/173815680/recurso-de-revista-rr-8761920115090672?ref=serp>. Acesso em 02 de maio de 2019. 

https://tst.jusbrasil.com.br/%20jurisprudencia/173815680/recurso-de-revista-rr-8761920115090672?ref=serp
https://tst.jusbrasil.com.br/%20jurisprudencia/173815680/recurso-de-revista-rr-8761920115090672?ref=serp
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Para Waldo Fazzio Júnior deverão ser observadas as seguintes regras para formação 

de um grupo societário:  

 

a) a companhia dependente de autorização só integrará o grupo após aprovação da 

convenção societária pela autoridade competente; b) cada sociedade conservará 

personalidade e patrimônio distintos; c) o grupo terá designação de que constarão as 
palavras “grupo de sociedades” ou “grupo”; d) a convenção definirá a estrutura 

administrativa do grupo societário; e) os sócios dissidentes da deliberação de se 

associar ao grupo têm o direito ao reembolso de suas parcelas no capital social; f) o 

grupo publicará, além das demonstrações financeiras referentes a cada uma das 

companhias componentes, demonstrações consolidadas, compreendendo todas as 

sociedades do grupo12. 

 

Apoiado nos Arts. 265 e 266 da Lei nº 6.404/76 pode-se definir o perfil característico 

do grupo de sociedades (grupo de direito): 

 

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos 

deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a 

combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a 
participar de atividades ou empreendimentos comuns. 

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e 

exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades 

filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com 

outros sócios ou acionistas. 

§ 2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no 

artigo 244. 

Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a 

coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão 

estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade 

e patrimônios distintos. 

 

As sociedades do grupo, por conservarem suas personalidades jurídicas 

independentes, são titulares de direitos próprios e responsáveis pelas obrigações que 

individualmente contraírem. Como regra, portanto, não há solidariedade entre as sociedades 

integrantes, quer ativa, quer passiva. Em relação a esta última, em princípio, cada sociedade 

responderá pelas obrigações contraídas em seu nome, salvo convenção ou disposição legal 

especial, como no caso das obrigações de natureza previdenciária (Art. 30, IX, Lei nº 

8.212/91), trabalhista (Art. 2º, parágrafo 2º, CLT), ou por sanção decorrente de infração a 

preceitos da ordem econômica (Art. 33, Lei nº 12.529/2011). 

 

1.4. Franquias 

Ressalta-se a exclusão das franquias do contexto no qual se verifica a solidariedade 

que caracteriza os grupos econômicos, nos termos do Art. 2º, §3º, CLT, segundo o qual: 

 

                                                             
12 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 8ª edição. São Paulo: Atlas. 2007, p. 252. 
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Art. 2º, §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. 

 

A exclusão das franquias e o reconhecimento dos grupos por coordenação acabou 

sendo uma modificação positiva da CLT, uma vez que contribui para criar uma segurança 

jurídica maior, fato já consolidado na doutrina e na jurisprudência. 

Tal fato justifica a necessidade de compreensão do conceito de franquia, como todo e 

qualquer estabelecimento que aparentemente apresentam ao público o mesmo marketing, 

marca e produto vendido.  

Por exemplo, uma rede de restaurante estilo fast-food que possui franquias 

desenvolvidas por pessoas jurídicas diferentes, ou seja, sociedades empresárias ou empresas 

individuais que não possuem conexão entre si, a despeito da existência de um grupo 

econômico, independente dos franqueados, sem administração comum com seus franqueados, 

que negocia as franquias com eles.  

Haveria um grupo econômico de administração comum, entretanto, somente se uma 

mesma pessoa jurídica adquirisse várias franquias.  

É na expressão “atuação conjunta das empresas dele integrantes” que há a exclusão 

das franquias na solidariedade dos grupos econômicos. Sendo assim, é neste fato que se gera 

uma polêmica com relação às franquias, no que tange o assunto grupo econômico, uma vez 

que as outras alterações já eram assim entendidas em sede jurisprudencial. 

Precisa-se consolidar o entendimento de que a franquia se difere institucionalmente 

do grupo econômico, conforme se depreende da jurisprudência que segue. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE 

FRANQUIA. GRUPO ECONÔMICO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. Entre as 

empresas integrantes de um grupo associado sob regime de franquias empresariais 

há mera coligação cooperativa, sem que se possa, sequer, estabelecer 

responsabilidades do franqueador pelas obrigações contraídas pelo franqueado, 

senão naquelas situações em que se verifique simulação de ajuste de “franchising” 

ou ainda de ingerência extrema do franqueador sobre a administração interna do 

franqueado. Assim, diante de uma assertiva fática delineada pelo Tribunal Regional, 

da existência de legítimo franqueador, na forma do artigo 2º da Lei 8955/94, 

tratando-se de pessoa jurídica distinta do franqueado (sócios notoriamente diversos), 

e não exercendo a direção, controle ou administração deste último, de forma direta 
ou indireta, exatamente por isso, não pode o primeiro ser responsável solidariamente 

pelos vínculos de emprego celebrados pelo referido franqueado, não se aplicando a 

diretriz do § 2º do art. 2º da CLT-, impossível é rever esta decisão sem contrariar o 

disposto na Súmula 126/TST. Agravo de instrumento conhecido e não provido.13 

                                                             
13 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº 

565402520035150033, Relator: Dora Maria da Costa,  data de julgamento: 16/04/2008,  8ª Turma, data de 

publicação: DJ 02/05/2008. Disponível em:<https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1999591/agravo-de-

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1999591/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-565402520035150033-56540-2520035150033?ref=serp
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Logicamente que não se tem a pretensão de esgotar esse assunto, tendo em vista a 

grande diversidade de conceitos envolvidos, mas com o estudo desenvolvido objetiva-se no 

final desta monografia que se chegue a uma conclusão a respeito das diferenças e 

semelhanças entre o conceito de grupo econômico na CLT e na Lei das S.A., analisando qual 

se adéqua mais aos casos concretos mais habituais, qual é mais utilizada, quais são os 

entendimentos jurisprudenciais. A ideia principal é demonstrar os pontos convergentes e 

divergentes das legislações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
instrumento-em-recurso-de-revista-airr-565402520035150033-56540-2520035150033?ref=serp>. Acesso em 21 

de abril de 2019. 

 

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/1999591/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-565402520035150033-56540-2520035150033?ref=serp
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CAPÍTULO II 

GRUPO ECONÔMICO SOB A ÓTICA DA CLT 

2.1. Conceito de grupo econômico à luz do Direito do Trabalho 

Neste capítulo será analisada a mudança sofrida na CLT devido a Reforma 

Trabalhista, quanto ao tema Grupo Econômico, mais precisamente no Art. 2º da CLT, onde 

neste foi alterado o parágrafo segundo e simultaneamente acrescido o parágrafo terceiro. 

O Direito do Trabalho trata do tema grupo econômico com o objetivo de proteger os 

direitos dos empregados e assegurar a responsabilidade daqueles que são integrantes desse 

grupo, para ocasiões em que o empregador direto não tenha condições financeiras de arcar 

com suas obrigações para com o empregado, em casos de términos de contratos. 

Antes da Reforma Trabalhista, havia dois conceitos de grupo econômico: um 

conforme Art. 2º, §2º, CLT, e outro conceito, mais atualizado, com fulcro no Art.3º da Lei nº 

5.889/1973, que regulamenta as relações de emprego no ambiente rural. 

E a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, há algum tempo já vem, 

adotando o conceito de grupo econômico da Lei do Trabalhador Rural, mesma que fosse para 

resolver conflitos no âmbito do trabalho urbano, por ser mais abrangente o conceito da Lei do 

Trabalhador Rural, além do fato dessa legislação destinar mais proteção aos empregados. 

Assim, com a Reforma Trabalhista surgiu também um novo tratamento legal ao tema 

em estudo, como afirma a nova redação do Art. 2º, § 2º, da 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, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo 

econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 

relação de emprego. 

 

Assim, entende-se que houve a adoção de um conceito mais abrangente de grupo 

econômico, sem deixar de reconhecer a necessidade das empresas integrantes dos grupos de 

manter sua autonomia, como já ocorria na Lei do Trabalhador Rural e como a jurisprudência 

já decidia. 

Isto é, o legislador deixou de adotar o conceito de grupo econômico vertical, ou por 

subordinação, e passou a adotar também o conceito de grupo econômico por coordenação, ou 

horizontal, dando mais abertura ao seu conceito. 

Sendo assim, este parágrafo só previa solidariedade entre as empresas do grupo se 

este fosse um grupo por subordinação.  
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Segundo Alice Monteiro de Barros: 

 
Grupo econômico é um conglomerado de empresas, que embora tenham 

personalidade jurídica própria, estão sob o controle administrativo ou acionário de 

outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de outra atividade econômica, 

sendo solidariamente responsáveis para os efeitos da relação de emprego14. 

 

Contudo, é importante conhecer as definições dos grupos econômicos por 

coordenação ou horizontal e grupo econômico por subordinação ou vertical. 

 

2.2. Classificação dos grupos econômicos 

O grupo horizontal ou por coordenação é todo grupo onde não há controle nem 

administração de uma empresa por outra, mas sim uma reunião de empresas comandadas por 

uma unidade de interesses.  

Já no grupo vertical ou por subordinação, é todo grupo onde há uma controladora e 

outras controladas. Normalmente encontram-se na forma piramidal cujo vértice da pirâmide 

desponta a empresa controladora. Sua forma mais comum é através do controle acionário 

majoritário pela empresa principal. Quanto aos grupos econômicos por subordinação não há 

dúvidas que a CLT os considerou grupo econômico para fins de solidariedade.  

Anteriormente a Reforma Trabalhista, a redação do Art. 2º, §2º, era literal em dar 

solidariedade apenas aos grupos verticais ou por subordinação. Além disso, alguns autores só 

admitiam o grupo vertical para grupos urbanos, argumentando que a lei era expressa nesse 

sentido, assim, só admitiam o grupo horizontal ou por coordenação para grupos rurais. 

Vale ressaltar que a CLT é datada de 1943, já a Lei do Trabalhador Rural, Lei nº 

5.889, é de 1973, e esta, diferentemente daquela, já considerava o grupo solidário não só por 

subordinação, como também por coordenação. Sendo assim, verifica-se que a solidariedade 

dos grupos econômicos rurais era mais avançada do que os urbanos, sendo a CLT mais 

retrógada.  

A jurisprudência, com uma das suas defensoras na Desembargadora Vólia Bonfim 

Cassar, já vinha dando a solidariedade em alguns grupos por coordenação ou também 

chamados horizontais, principalmente baseando-se no Art. 53 do ato da Disposição de 

Motivos da CLT15, que ressaltava a figura do empregador único, conforme o julgado a seguir 

exposto.  

                                                             
14 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 11 edição. Atualizada por Jessé Claudio 

Franco de Alencar. São Paulo: LTr, p. 257. 
15MARCONDES FILHO, Alexandre, Exposição de Motivos. Disponível em: <https://juslaboris.tst.jus.br/ 

bitstream/handle/20.500.12178/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequ>. Acesso em 07 de mai. 2019. 

https://juslaboris.tst.jus.br/%20bitstream/handle/20.500.12178/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequ
https://juslaboris.tst.jus.br/%20bitstream/handle/20.500.12178/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequ
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EMENTA CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DENOTA A EXISTÊNCIA DE 

GRUPO ECONÔMICO POR COORDENAÇÃO. EMPRESA QUE FIGURA 

COMO INTERMEDIÁRIA DE OUTRA NA CONTRATAÇÃO DA MÃO-DE-

OBRA PARA EXPLORAÇÃO DAS JAZIDAS DE MINÉRIOS. INGERÊNCIA 

NO EMPREENDIMENTO DA 2ª RECLAMADA. DESPROVIMENTO. Diante do 

não atendimento ao disposto no art. 896, § 1º-A, II e III, e § 8º, da CLT, e da não 

demonstração de ofensa aos dispositivos invocados, não há como admitir o recurso 

de revista. Agravo de instrumento desprovido16. 

 

Logo, a Lei do Trabalhador Rural, que é trinta anos mais nova que a CLT, trouxe um 

novo conceito de grupo econômico empresarial, cuja definição de grupo econômico é feita em 

decorrência da coordenação de interesses dos seus integrantes, ainda que não se verifique o 

controle, a direção ou a administração de uma controladora em relação às demais controladas. 

 

2.3. Requisitos para caracterização do grupo econômico 

É sabido que a CLT entende como requisitos para a configuração do grupo 

econômico a existência de controle, direção ou administração, que não são necessários para a 

constatação dos grupos econômicos no âmbito rural. 

Para o trabalhador rural, o Art. 3º, parágrafo 2º da Lei nº 5.889/73, foi cristalino 

neste sentido, pois é expresso em admitir apenas a solidariedade passiva, já que em sua parte 

final aduz que as empresas do grupo responderão somente pelas obrigações trabalhistas 

decorrentes dos contratos de trabalho. 

Para Vólia Bonfim Cassar há alguns fatos que facilitam a caracterização do grupo, 

são eles: 

a) Identidade de sócios majoritários com administração comum e promiscua, que se 

constata por meio dos atos constitutivos das respectivas sociedades ou de sócios de 

uma mesma família; b) diretoria de uma sociedade composta por sócios de outra, 

que interfere na administração daquela; c) criação de uma pessoa jurídica por outra, 

com ingerência administrativa; d) uma sociedade ser a principal patrocinadora 

econômica de outra e tendo o poder de escolha dos dirigentes da administração da 

patrocinada; e) uma sociedade ou pessoa jurídica ser acionista ou sócia majoritária 

de outra com controle acionário ou da deliberação; f) ingerência administrativa das 

mesmas pessoas físicas ou jurídicas sobre as outras; g) uma pessoa física ou jurídica 

ter o poder de interferir nos atos de administração e gestão de outra, numa relação de 

subordinação e ingerência etc.17 

 

                                                             
16 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº  

116038920145180281, data de publicação: 01/12/2016. Disponível em: <https://tst.jusbrasil.com.br 

/jurisprudencia/411110551/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-116038920145180281?ref= serp>. 

Acesso em 29 de maio de 2019. 
17CASSAR,Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 10. edição. - São Paulo: Método Editora, 2013, p. 442. 
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Para elucidar, considera-se uma empresa X, que possua nove pessoas jurídicas 

diferentes, cada uma consubstanciada num restaurante, por exemplo, sendo que a marca é 

igual para todos os nove restaurantes, os donos são os mesmos para todas as pessoas jurídicas 

e os empregados transitavam nas pessoas jurídicas como se fossem filiais. Na prática são 

filiais, mas na documentação são pessoas jurídicas com CNPJs diferentes.  

Neste caso hipotético, fica evidente a ocorrência do que José Martins Catharino 

chama de “promiscuidade”, uma vez que o próprio empregador não se distingue para os 

empregados porque as empresas do grupo se confundem numa só.  

José Martins Catharino propõe ainda a caracterização de promiscuidade contratual da 

seguinte forma: 

 

Dá-se promiscuidade, interna ou interior, no contrato de emprego, puro ou 

misturado, solitário ou a outro coligado, quando o empregado, durante sua execução, 
trabalha sucessivamente, alternadamente, ou alternada e sucessivamente, com 

finalidade diversa. Tal fato ganha importância prática quando cada um dos trabalhos 

prestados está sujeito a intensa disciplina normativa especial, ou quando, mais ainda, 

um está regulado pela legislação do trabalho e outro não.18 

 

Este exemplo comprova que existe grupo econômico por coordenação fora das 

hipóteses rígidas previstas na Lei das S.A.. 

 

2.4. A Reforma Trabalhista no Art. 2º, § 2º da CLT 

Umas das mudanças existentes na Reforma Trabalhista foram acrescentar três 

palavras ao parágrafo segundo do Art. 2º, da CLT, passando a constar na redação a seguinte 

frase: “e ainda quando, mesmo mantendo sua autonomia, cada uma das empresas 

constituírem grupo”.   

Assim, não fica só o grupo por subordinação, mas o grupo autônomo, uma não é 

subordinada a outra. Esta mudança se baseou no Art. 3º, § 2º, da Lei n 5.889/73, Lei do 

Trabalhador Rural, passando o trabalhador urbano a ter a vantagem já existente anteriormente 

para o trabalhador rural, nesta legislação mencionada. 

Agora, expressamente a lei, deixa clara a solidariedade entre as empresas que 

pertencem a um mesmo grupo, não só os grupos por subordinação, como também os grupos 

por coordenação ou grupos horizontais. 

Com isso, deve ser aplicado ao empregador urbano, assim como já era aplicado ao 

empregador rural, para fins de solidariedade entre empresas, tanto o grupo econômico por 

                                                             
18 CATHARINO, José Martins. Compêndio de Direito do Trabalho.Volume I, São Paulo: Saraiva, 1982, p. 

277. 
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subordinação como também por coordenação, desde que presente a administração comum, a 

identidade de sócios ou familiares, com exploração de atividades econômicas idênticas ou 

similares, ou desde que haja confusão entre o grupo e a pessoa jurídica empregadora. 

 

2.4.1. Contrato de facção 

Outra questão importante que surge com a mudança são os contratos de facção. 

O contrato de facção tem por objetivo essencial fornecer o produto final (produto 

confeccionado), não há fornecimento de mão de obra ou de efetiva prestação de serviço.  

Neste tipo de contrato de natureza civil ou comercial, uma das partes (contratada) - empresa 

de facção - tem por obrigação fornecer produtos finalizados para posterior comercialização 

pela outra parte (contratante). 

A realização dos serviços é feita nas instalações da contatada, existe autonomia e 

ausência de exclusividade para com a contratante. A parte contratante não interfere na 

produção. 

O contrato de facção geralmente ocorre quando, por exemplo, três lojas de vestuário 

querem vender roupas masculinas e femininas, e contratam uma confecção ou grupo de 

costureira para fazerem certos modelos.  Pode ser, que às vezes, até o tecido é o mesmo 

utilizado para mais de uma loja, mas o modelo é outro, porque este é exclusivo. A 

jurisprudência, de forma não unânime, vem entendendo que isto não é terceirização, mas sim 

um contrato de facção.  

Outro exemplo de contrato de facção são os brinquedos dados de brinde nos 

restaurantes fast-foods19. Estes brinquedos não são produzidos pelo restaurante, ele compra de 

um fabricante que só pode fazer aquele modelo para exclusivamente para o uso dele.  

Sendo assim, conclui-se que o contrato de facção é quando uma empresa X contrata 

uma empresa Y, que pode ter com exclusividade ou não, mas o produto, a modelagem ou o 

estilo é, normalmente, exclusivo para a empresa X. 

Nesse sentido ente o Tribunal Superior:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE 

FACÇÃO. Agravo de instrumento a que se dá provimento, para determinar o 

processamento do recurso de revista, uma vez que demonstrada possível 
contrariedade à Súmula nº 331, IV, do TST. RECURSO DE REVISTA. 

CONTRATO DE FACÇÃO. O contrato de facção consiste no negócio jurídico 

interempresarial, de natureza fundamentalmente mercantil, em que uma das partes, 

                                                             
19Fast-food significa “comida rápida” em inglês. É um tipo de comida, geralmente lanches, para pessoas que não 

dispõem de muito tempo para fazer as suas refeições, e optam por alimentos fast-food, pois são preparados e 

servidos rapidamente. 
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após o recebimento da matéria-prima, se obriga a confeccionar e fornecer os 

produtos acabados para ulterior comercialização pela contratante. O entendimento 

desta Corte Superior é no sentido de que no contrato típico de facção - desde que 

atenda os requisitos acima referidos, sem desvio de finalidade - não se há de falar 

em responsabilidade subsidiária da empresa contratante pelos créditos trabalhistas 

dos empregados da empresa faccionária. Todavia, é possível a condenação quando 

se evidenciar a descaracterização dessa modalidade contratual. A exclusividade na 

prestação dos serviços para a empresa contratante pode ser indício de fraude, assim 

como a interferência na forma de trabalho dos empregados da contratada. No caso, o 

Tribunal Regional, soberano na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, 
registrou que as empresas reclamadas firmaram entre si um contrato de facção 

limitado à compra e venda de calçados, sem ingerência da empresa contratante nas 

atividades da empresa contratada. As premissas fáticas evidenciam que o controle 

era feito apenas no que diz respeito à qualidade dos produtos, o que se mostra 

plenamente cabível no contrato de facção. Não se há de falar, portanto, em 

condenação da recorrente. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá 

provimento.20 

 

Devido ao fato de existir no contrato de facção alguns elementos que aparentam 

caracterizar a terceirização, muitas vezes há confusão quanto à aplicação dos efeitos deste 

instituto ao contrato de facção. 

Portanto, nota-se que a responsabilidade subsidiária para pagamento das verbas 

trabalhistas só é cabível na terceirização de mão de obra. O que não se configura na espécie 

de contrato de facção, cujo objeto é o fornecimento de bens por parte da empresa de facção. 

Aduz a Súmula 331, IV, TST:  

 

O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 

desde que haja participado da relação processual e conste também do título 

executivo judicial.21 

 

A empresa tomadora dos serviços será responsabilizada subsidiariamente quando 

deixar de diligenciar cuidado sobre a “idoneidade e saúde financeira” da empresa prestadora 

do serviço. Então, se a empresa prestadora dos serviços (facção) não possuir condições de 

saldar as dívidas trabalhistas e encargos sociais, a tomadora ficará responsável por elas. Sendo 

assim: 

 

RECURSO DE REVISTA - CONTRATO DE FACÇÃO - RESPONSABILIDADE 

SUBSIDIÁRIA - INEXISTÊNCIA. O contrato de facção destina-se ao fornecimento 

de produtos por um empresário a outro, a fim de que deles se utilize em sua 

atividade econômica. O referido ajuste, ao contrário da terceirização a que alude a 

Súmula nº 331, IV, do TST, não visa à obtenção da mão de obra imprescindível à 

realização de atividades meio de uma das partes da avença, mas tão somente da 
matéria prima necessária à exploração do seu objeto social, motivo pelo qual aquele 

                                                             
20 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista: RR 24727820125150076. data de 

Julgamento: 18/03/2015,  data de Publicação: DEJT 31/03/2015. Disponível em: <https://tst.jusbrasil.com.br/ 
jurisprudencia/178792867/recurso-de-revista-rr-24727820125150076?ref=serp>. Acesso em 10 de mai. 2019. 
21 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Súmula nº 331 do TST. Disponível em: <http://www3.tst.jus.br/ 

jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html>. Acesso em 10 de mai. 2019. 

https://tst.jusbrasil.com.br/%20jurisprudencia/178792867/recurso-de-revista-rr-24727820125150076?ref=serp
https://tst.jusbrasil.com.br/%20jurisprudencia/178792867/recurso-de-revista-rr-24727820125150076?ref=serp
http://www3.tst.jus.br/%20jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html
http://www3.tst.jus.br/%20jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_301_350.html
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que adquire os bens em comento não pode ser responsabilizado subsidiariamente 

pelos créditos trabalhistas devidos aos empregados de seu parceiro comercial, o que 

é o caso dos autos. Logo, inaplicável o disposto na Súmula nº 331, IV, do TST, por 

inexistir terceirização de serviços. Recurso de revista conhecido e provido.22 

 

Insta frisar, ainda, que a responsabilidade da tomadora é efetivada no contrato de 

facção em razão do aspecto econômico e também em relação a toda a cadeia produtiva, pela 

exclusividade e ingerência da empresa tomadora dos serviços.  

Outrossim, há entendimentos no sentido de que a contratada (tomadora dos serviços), 

será responsabilizada solidariamente - nos termos do Art. 9°, CLT e Art. 942, CC - pelos 

créditos fiscais, trabalhistas e encargos sociais do período. Com fulcro na valorização do 

trabalho humano. 

Diante do exposto é cediço que o Direito do Trabalho prioriza a verdade, por meio do 

princípio da primazia da realidade. Logo, tomando como base o que diz Gustavo Filipe 

Barbosa Garcia23, não importa a denominação dada ao contrato: facção, terceirização, 

empreitada. Apesar de muitas vezes existir uma pequena diferença entre os tipos contratuais, 

faz-se necessário examinar o caso concreto e perceber quais elementos estão realmente 

presentes na relação e a partir daí aplicar os efeitos peculiares incidentes em cada tipo de 

contrato adequadamente. 

Assim, a jurisprudência, majoritariamente, não vinha dando isso nem como grupo por 

subordinação, porque era horizontal como uma parceria, nem como terceirização. Então não 

havia responsabilidade entre o contratante e a facção, salvo no caso de trabalho escravo, 

trabalho degradante e trabalho em cárcere privado.  

 

2.4.2. Contrato de parceria 

Ainda, deve-se lembrar das parcerias.  

Para Fernando Smith Fabris, em seu artigo sobre as parcerias empresariais - natureza e 

regime jurídico: 

 

Esses contratos normalmente estão relacionados a iniciativas específicas (p.ex: 

shows, festivais, campeonatos, feiras) ou até duradouras (eventos anuais) em que as 

                                                             
22 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RR: 2143220105090303,  Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello 

Filho, Data de Julgamento: 21/10/2015,  7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 23/10/2015. Disponível em: 

<https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/247080181/recurso-de-revista-rr-2143220105090303 ?ref=serp>. 

Acesso em 10 de maio de 2019. 
23 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa.  Curso de Direito do Trabalho. 11ª ed., rev., atual. e ampl. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2017. p. 231. Cabe esclarecer que na hipótese de “contrato de facção”, no qual a empresa 
contratante adquire produtos prontos e acabados, fornecidos pela empresa contratada, a jurisprudência 

majoritária tem entendido que não se observa terceirização de serviços propriamente, o que afasta a incidência da 

responsabilidade prevista na Súmula 331 do TST, exceto se houver a prática de fraude. 

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/247080181/recurso-de-revista-rr-2143220105090303?ref=serp
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partes, em razão desses objetivos, reúnem a sua expertise ou recursos financeiros, 

porém são incapazes de gerar o desejo ou a necessidade da constituição de um ente 

jurídico capaz de personificar essa iniciativa24. 

 

Para ilustrar esse contrato, considera-se, por exemplo, uma seccional da OAB que 

realiza uma parceria com uma Universidade que possui curso de Direito. Nessa parceria, para 

que os alunos dessa Universidade, ao assistirem uma palestra, será gerado um certificado de 

horas complementares. Mas se a seccional não pagar seu empregado? A universidade seria 

solidária? A jurisprudência sempre defendeu que não, mas isso não deixa de configurar um 

grupo horizontal. Porém, se for uma parceria constante, fica ainda o questionamento se há 

solidariedade ou não.  

Então o questionamento que fica é: de fato a nova redação do parágrafo 2º, do Art. 2º 

da CLT abraçou, além daquilo que já conhecemos, que era a solidariedade nos grupos por 

subordinação, a solidariedade nos grupos por coordenação? 

 

2.4.3. Franquias 

Inicialmente, deve-se esclarecer o conceito de franquia. 

Franquia é um sistema de comércio onde o proprietário de uma marca, conhecido 

como franqueador, cede à outra pessoa o direito de vender e distribuir seus produtos, sua 

marca e sua patente, chamado este de franqueado. 

Com relação às franquias, entre a franquia e o franqueador, parcerias e contratos de 

facção, conceitualmente o grupo é horizontal, mas a pergunta é se são grupos solidários ou 

não. 

Quando se faz um contrato entre esses núcleos que mencionados acima e as partes 

possuem experiência na área, em qualquer desses contratos irá constar a seguinte frase: 

“Fulano não se responsabiliza pelas dívidas trabalhistas dos empregados de Ciclano”. Claro 

que isso não significa nada para o judiciário, mas já é o reflexo de um medo maior, já é a 

tentativa de resguardar essa repercussão da advinda da mudança. 

 No próprio §2º, do Art. da 2º da CLT, a parte final do texto foi mudada. Antes se dizia 

assim: “para fins de solidariedade exclusivamente na relação de emprego”. Agora na redação 

atual consta: “solidariedade para fins de solvabilidade das obrigações trabalhistas”. Parece 

que nada foi mudado, contudo mudaram-se tudo.  

 

                                                             
24 FABRIS, Fernando Smith. As parcerias empresariais - natureza e regime jurídico. Disponível em: 

<http://www.domalberto.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/As-Parcerias-Empresariais-%E2%80%93-Natureza 

-e-Regime-Jur%C3%ADdico.pdf>. Acesso em: 12 de mai. 2019. 

http://www.domalberto.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/As-Parcerias-Empresariais-%E2%80%93-Natureza%20-e-Regime-Jur%C3%ADdico.pdf
http://www.domalberto.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/As-Parcerias-Empresariais-%E2%80%93-Natureza%20-e-Regime-Jur%C3%ADdico.pdf


 
 

 

29 
 

2.4.4. Solidariedade ativa e passiva 

É importante, antes de qualquer coisa, conceituar a solidariedade ativa e passiva. 

A solidariedade ativa está prevista no Art. 267 do Código Civil e se dá entre credores 

solidários, ou seja, quando muitos trabalhadores tiverem uma mesma dívida em comum em 

face de um empregador. 

A solidariedade passiva está regulada no Art. 275, Código Civil para devedores 

solidários, isto é, quando um grupo de empresas for solidário em relação às obrigações 

trabalhistas assumidas por uma das empresas deste. 

A solidariedade passiva funciona da seguinte forma: há duas empresas solidárias, se 

uma não pagar, o empregado pode ir a outra para esta realizar o pagamento. Contudo, ele não 

pode pedir as normas dessa segunda empresa não devedora, a equiparação aos seus 

empregados, isonomia de lei, etc., porque são pessoas jurídicas diferentes, uma é, somente, 

mero garantidor dessa solidariedade passiva. 

Ocorre que solidariedade no vínculo de emprego é sinônimo de solidariedade na 

relação de emprego, isso não existe mais. Com isso, cai por terra a solidariedade ativa e só se 

mantém a passiva. Vale lembrar, ainda, que a solidariedade ativa no Código Civil é 

solidariedade do credor e a solidariedade passiva no Código Civil é solidariedade do devedor. 

Havia uma tese inspirada no Art. 53 da Disposição de Motivos da CLT25, dizendo que 

as empresas do grupo se confundem em uma só pessoa e o verdadeiro empregador é o grupo, 

pouco importando a pessoa jurídica que assinou a carteira.  Por isso a existência da Súmula 

129 do TST, que diz 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 contrário26. 

 

Ou seja, se o empregado trabalhar pra mais de uma empresa do grupo não há 

coexistência de vínculo, porque o vínculo de fato se forma com todas as empresas, mas como 

o grupo não tem personalidade, quem vai assinar é uma delas.  

Daí porque a Súmula 129 do TST se posicionou no sentido de que o serviço prestado, 

dentro de sua jornada de trabalho, para mais de uma empresa do grupo, não configura a 

existência de dois contratos de trabalho, salvo ajuste em contrário. Isto porque, nos casos de 

                                                             
25 MARCONDES FILHO, Alexandre, Exposição de Motivos. Disponível em: <https://juslaboris.tst.jus.br/ 
bitstream/handle/20.500.12178/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequ>. Acesso em 12 de mai. 2019. 
26 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Súmula nº 129 do TST. Disponível em: <http://www3.tst.jus. 

br/jurisprudencia/Sumulas_com_indice/Sumulas_Ind_101_150.html#SUM-129>. Acesso em 12 de mai. 2019. 

https://juslaboris.tst.jus.br/%20bitstream/handle/20.500.12178/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequ
https://juslaboris.tst.jus.br/%20bitstream/handle/20.500.12178/29280/1943_clt_exposicao_motivo.pdf?sequ
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solidariedade ativa o empregador é o grupo, mas quem assina a carteira é a pessoa jurídica 

que contratou. 

Cabe ressaltar que o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de 

empresa adquirida, na forma da OJ nº 141 da SDI-1 do TSTS, desde que, à época, a devedora 

direta fosse solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipóteses de má-fé ou fraude. 

Para Vólia Bonfim Cassar, há duas teorias a respeito de quem é o verdadeiro 

empregador:  

 

O grupo ou a pessoa jurídica que assinou a carteira de trabalho do empregado. A 

primeira vertente, inspirada na “teoria da solidariedade passiva”, posiciona-se no 

sentido que o empregador é a pessoa jurídica e não o grupo, havendo, apenas, 

responsabilidade comum entre as empresas. A segunda corrente, baseada na “teoria 

da solidariedade ativa”, defende que todas as empresas do grupo se constituem num 
único empregador, isto é, e o próprio grupo que é o empregador e não apenas a 

pessoa jurídica que assina a carteira do trabalhador. Catharino chega dizer que o real 

empregador é o “grupo”, mas como este não tem personalidade jurídica quem deve 

assinar a CTPS é a pessoa jurídica escolhida, que constará como empregador 

aparente27. 

 

Com essa visão de empregador único, adotou-se então na jurisprudência a 

solidariedade ativa, isto é, uma empresa do grupo anotava a carteira do empregado, mas todas 

eram credoras da mão de obra daquele empregado. Por isso que o empregado poderia ficar 

revezando entre os estabelecimentos. 

A consequência de se adotar a solidariedade ativa é de que o empregado tinha o direito 

de escolher a norma coletiva mais favorável para usá-la em seu benefício. Essa era uma 

realidade de 1943, até que a Lei das S.A., Lei nº 6.404 de 1976, entra em vigor no início dos 

anos 70, e, com a Lei das S.A., passa a existir a figura do grupo vertical totalmente 

diferenciado e autônomo.  

Para ilustrar esse caso, considera-se um empregado de grupo que possui várias 

vertentes, como por exemplo, banco, seguro de vida, seguro de saúde, etc., e este trabalhou 

apenas para o seguros de vida e teve sua carteira assinada pelo seguro de vida, portando, ele é 

um securitário, utilizando a norma coletiva dos securitários, com jornada de trabalho de 8h. Se 

o entendimento é de que o empregador é único, mesmo nesse grupo, o empregado poderia 

pedir a jornada de trabalho dos bancários e a norma coletiva dos bancários, mesmo sem nunca 

ter trabalhado como bancário. 

                                                             
27 CASSAR,Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. 10. edição. - São Paulo: Editora Método, 2013, p. 442.  

 



 
 

 

31 
 

A solidariedade ativa na teoria vai ser discrepante da realidade. Havia autores que 

defendiam a morte da solidariedade ativa, outros que diziam que a solidariedade ativa tinha 

acabado porque era coisa do passado e tinha autores, como Vólia Bonfim que defendiam as 

duas, utilizando a ativa quando o próprio empregador se travestir de pessoas jurídicas 

diferentes, mas é na verdade é uma só empresa, então o empregado tem direito a pedir 

equiparação ao outro empregado do grupo porque, na verdade, é uma empresa só. 

Porém, nos verdadeiros grupos por subordinação, onde há respeito e que dificilmente 

são relatados casos de securitários indo trabalhar em outra agência do mesmo banco como 

caixa, poderá ser aplicado a solidariedade passiva.  

Nesse sentido, a Reforma Trabalhista elimina a solidariedade ativa. Tecnicamente, 

agora só cabe a passiva.  

Vólia Bonfim Cassar entende que esta mudança foi uma evolução, salvo nas hipóteses 

de fraude, defendendo o uso da solidariedade ativa nos raros casos de fraude, como no caso, já 

mencionado acima, onde a mesma empresa se travestia de pessoas jurídicas diferentes e o 

próprio empregador não se distinguia. 

 

2.5. A Reforma Trabalhista no Art. 2º, § 3º da CLT 

Em contrapartida aos entendimentos jurisprudenciais, o §3º do Art. 2º da 

CLT repugna a ideia de que mera identidade de sócios configuraria grupo econômico, 

exigindo também a necessidade de demonstração de efetivo interesse integrado pelas 

empresas. 

Logo, é nítida a mudança do conceito através da Reforma Trabalhista, criando um 

benefício para proteção do trabalhador e acolhendo um entendimento que já era 

jurisprudencial: 

 

Art. 2º, §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. 

 

Para a melhor compreensão deve parágrafo, é importante dividi-lo. 

Quando o legislador diz “não caracteriza” ele está revelando que não há qualquer 

solidariedade, seja ela passiva ou ativa, para fins trabalhistas. Já no trecho “para configuração 

do grupo”, o legislador se refere diretamente à configuração dessa solidariedade. 

No fragmento “atuação conjunta das empresas dele integrantes” é onde se encontra 

expressamente a exclusão das franquias na solidariedade do grupo econômico, uma vez que 
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mesmo apresentando o mesmo marketing28, marca, comida, etc., o administrador é 

independente.  

Conclui-se, então, que não forma grupo econômico a mera identidade de sócios. 

Temos como exemplo, qualquer empresário afortunado que é um investidor nato e tenha 

inúmeras empresas de ramos distintos.  

Entende-se que o fato desse empresário ter muito dinheiro e aplicar esse dinheiro, 

como investidor e sócio majoritário em diversas empresas não faz que elas se tornem um 

grupo, uma vez que não há qualquer relação entre essas empresas, não há parceria, não há 

troca de empregados, não há nada, além de um investidor comum.  

Dessa forma, de fato, a mera identidade de sócios não gera o grupo. 

E é na vírgula posta que se encontra a mudança, tendo em vista que há necessidade de 

atuação em conjunto e efetivo interesse em comum, como no caso mencionado acima, da 

parceria da seccional OAB com a Universidade ou das franquias e dos franqueados. 

Não há parceria sem interesse em comum, sendo assim, toda parceria irá gerar 

solidariedade. Ninguém faria nenhuma parceria por não saber quantos empregados a outra 

empresa possui, qual a dívida existente, vou passar a ser seu garantidor.  

Sendo assim, a partir da reforma reconhece-se a solidariedade também do grupo 

econômico por coordenação ou horizontal, estabelecendo limites para fins de solidariedade 

para o grupo de coordenação, excluindo as franquias, os contratos de parceria, os contratos de 

facção e as sociedades de sócios comuns sem atuação conjunta, bem como elimina a 

solidariedade ativa, surgindo a figura do empregador único. 

Após o reconhecimento do grupo econômico na esfera do direito trabalhista, vejamos 

agora como este instituto é visto perante a legislação comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Marketing é uma estratégia empresarial de otimização de lucros por meio da adequação da produção e oferta 

de mercadorias ou serviços às necessidades e preferências dos consumidores, recorrendo a pesquisas de 

mercado, design, campanhas publicitárias, atendimentos pós-venda etc. 
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CAPÍTULO III 

GRUPO ECONÔMICO SOB A ÓTICA DA LEI DAS S.A. 

 

3.1. Conceito de grupo econômico à luz da Lei das S.A 

Este capítulo será designado para o desenvolvimento da pesquisa a respeito do Grupo 

Econômico, mais conhecido no direito empresarial como Grupo de Sociedades ou Grupo 

Societário. 

Segundo Fábio Ulhoa Coelho29 “o Direito Alemão foi o primeiro a se preocupar com a 

disciplina jurídica dos grupos societários, que resulta da combinação de esforços de 

sociedades para realizar seus objetos sociais”.  

Fábio Ulhoa Coelho30 também entende que “as sociedades podem ligar-se por relações 

de controle ou coligação, como subsidiária integral, participação em grupos, por consórcio ou 

em joint venture31”. 

O capítulo “grupo de sociedade” na Lei das S.A., Lei nº 6.404/76, trata das sociedades 

coligadas, controladoras e controladas, que constituem grupos de fato, não obstante, não seja 

utilizada no texto legal esta expressão, em contrário aos grupos de direito.  

Apoiado nos Arts. 265 e 266 da Lei nº 6.404/76, pode-se definir o perfil característico 

do grupo de sociedades (grupo de direito): 

 

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos 
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a 

combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a 

participar de atividades ou empreendimentos comuns. 

§1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e 

exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades 

filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com 

outros sócios ou acionistas. 

§2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no 

artigo 244. 

Art. 266. As relações entre as sociedades, a estrutura administrativa do grupo e a 

coordenação ou subordinação dos administradores das sociedades filiadas serão 

estabelecidas na convenção do grupo, mas cada sociedade conservará personalidade 
e patrimônios distintos. 

 

Analisando a norma supracitada, verifica-se que a legislação societária não veda a 

organização das sociedades empresárias em grupos econômicos, objetivando aperfeiçoar suas 

                                                             
29 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Volume 2: direito de empresa. 14ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p. 502. 
30COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Volume 2: direito de empresa. 14ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2010. p. 503. 
31Joint venture é uma expressão de origem inglesa, que significa a união de duas ou mais empresas já existentes 

com o objetivo de iniciar ou realizar uma atividade econômica comum, por um determinado período de tempo e 

visando, dentre outras motivações, o lucro. 
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operações, seja do ponto de vista comercial, financeiro, contábil, fiscal, etc. Pelo contrário, a 

LSA autoriza a constituição formal de grupo econômico, estabelecendo regras, formas e 

prazos, para que esta reunião de empresas ocorra em estrita legalidade. Por essas razões, parte 

da doutrina designa popularmente essa forma de grupo econômico como “grupo econômico 

de direito”, pois obedecem às normas jurídicas pertinentes ao assunto. 

O Art. 266 da Lei das S.A. recomenda que “cada sociedade conservará personalidade e 

patrimônio distintos”, entretanto, é possível a existência de um econômico fora das sociedades 

anônimas e de conceito formal regulado por lei. 

Inicialmente, antes de aprofundar os estudos na legislação, é primordial que haja o 

esclarecimento de alguns conceitos narrados logo acima.  

 

3.2. Definição doutrinária de grupo econômico 

Fran Martins traz em sua obra as seguintes definições: 

 

Sociedades coligadas são aquelas em que uma participa no capital da outra, com dez 

por cento ou mais sem, contudo, controlá-la. Controladora é a sociedade que, 

diretamente ou por intermédio de outras sociedades, é titular de direitos de sócio que 

assegurem de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o direito 

de eleger a maioria dos administradores. Controlada, consequentemente, é a 

sociedade em que outra, diretamente ou por meio de outras sociedades, tenha os 

direitos acima mencionados.32 

 

Já Rubens Requião33 aponta uma polida definição sobre grupos de direito e grupos de 

fato, a partir da lei brasileira, que passa a ser adotado e reproduzido. Para o mencionado autor, 

são grupos de fato as sociedades que mantêm, entre si, laços empresariais por meio de 

participação societária, sem necessidade de se organizarem juridicamente. Relacionam-se 

segundo o regime legal de sociedades isoladas, sob a forma de coligadas, controladoras e 

controladas, na direção de não terem necessidade de maior estrutura organizacional.  

Ao contrário são os grupos de direito que demandam uma convenção, formalizada no 

Registro Público de Empresas Mercantis, tendo por objeto uma organização composta por 

sociedades, mas com disciplina própria. Os de direito podem ser divididos em grupos por 

subordinação ou coordenação. Sendo o último também dividido entre um com apenas 

objetivos comuns e outro com ingerência entre as empresas do grupo.  

                                                             
32 MARTINS, Fran. Curso de direito comercial. Atualizado por Carlos Henrique Abrão. 39ª edição. Ver., atual. 

e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 331. 
33 Requião, Rubens. Curso de direito comercial. 2º volume — 29ª. Ed. Rev. e atual. por Rubens Edmundo 

Requião – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 349. 
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Para Lei das S.A. haveria necessidade de um contrato de consórcio para caracterização 

do grupo horizontal ou por coordenação, contudo, na prática, a existência desses grupos é 

possível em sociedades civis ou limitadas, sem qualquer contrato de consórcio entre as 

pessoas jurídicas.  

 

3.3. Requisitos elencados pela doutrina para a configuração do grupo econômico 

Para Waldo Fazzio Júnior deverão ser observadas as seguintes regras:  

 

a) a companhia dependente de autorização só integrará o grupo após aprovação da 

convenção societária pela autoridade competente; b) cada sociedade conservará 

personalidade e patrimônio distintos; c) o grupo terá designação de que constarão as 

palavras “grupo de sociedades” ou “grupo”; d) a convenção definirá a estrutura 

administrativa do grupo societário; e) os sócios dissidentes da deliberação de se 
associar ao grupo têm o direito ao reembolso de suas parcelas no capital social; f) o 

grupo publicará, além das demonstrações financeiras referentes a cada uma das 

companhias componentes, demonstrações consolidadas, compreendendo todas as 

sociedades do grupo34. 

 

Visto isto, é importante destacar algumas das regras gerais mencionadas acima.   

Deve-se nos atentar ao sentido do grupo de sociedades, sendo este um conjunto de 

sociedades, constantes de uma controladora e outra ou outras controladas que, por avença 

entre si, se submetem a acertar recursos ou esforços para a consumação dos seus objetivos, ou 

a participação em empreendimentos ou atividades comuns. A sociedade controladora rege o 

grupo, deve ser brasileira e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o 

controle das sociedades filiadas; cada sociedade, entretanto, conservará personalidade e 

patrimônio próprios.  

As sociedades de comando, além de ser brasileira, nos moldes do Art. 1.126 do 

Código Civil, não tem que adicionalmente ter controle brasileiro, segundo a enunciação do 

parágrafo único do Art. 269, que não caracteriza a nacionalidade de controle em razão da 

nacionalidade dos sócios, mas sim em função de sua residência ou domicílio, vale destacar. 

Sérgio Campinho aduz que  

 

Como apontam com propriedade Egberto Lacerda Teixeira e Tavares Guerreiro, a 

declaração solicitada no inciso VII do Art. 269 tem apenas finalidade informativa, 

preocupando-se com a procedência do capital da sociedade de comando. Nota-se 
que o prefalado inciso se refere a “declaração da nacionalidade do controle do 

grupo”, com o fim de classificar quando o grupo de sociedade se considera sob 

controle brasileiro ou estrangeiro. Tem-se aí o escopo de classificar as sociedades 

brasileiras em controladas por capital nacional ou por capital estrangeiro35. 

 

                                                             
34 FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Manual de Direito Comercial. 8ª edição. São Paulo: Atlas. 2007, p. 252. 
35 CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: sociedade anônima. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2017. 

p. 439. 
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Assim, a norma que resulta dos preceitos é a de que a sociedade de comando deve ser 

brasileira, atendendo aos requisitos do Art. 1.126 do Código Civil para tal. Mas pode ela estar 

sob o controle brasileiro ou estrangeiro, o que deve ser declarado no ato do registro. 

A Lei nº 6.404/76 utiliza a expressão “grupo de sociedades” apenas para se referir ao 

grupo de direito. O grupo deverá, igualmente, acrescer nas denominações das filiadas as 

expressões grupo ou grupo de sociedade, com o escopo de facilitar a identificação da unidade 

perante terceiros. 

Cumpre salientar, ainda, o fato do grupo de direito ser desprovido de personalidade 

jurídica e mesmo com o arquivamento da convenção de grupo na Junta Comercial, este não o 

atribui personalidade jurídica. Ele se limita a caracterizar a constituição do grupo e a conferir-

lhe publicidade. Cada sociedade signatária da convenção conserva sua personalidade jurídica, 

mantendo, dessa forma, patrimônios distintos. A convenção determina a relação entre as 

sociedades, precisando fundamentalmente a estrutura administrativa do grupo e a coordenação 

ou o grau de subordinação dos administradores.  

O Art. 275 da Lei das S.A. determina que o grupo tenha demonstração financeira 

própria, independentemente das demonstrações de cada sociedade, que não serão dispensadas, 

que será publicada junto das contas da controladora.  

As sociedades do grupo, por conservarem suas personalidades jurídicas independentes, 

são titulares de direitos próprios e responsáveis pelas obrigações que individualmente 

contraírem. Como regra, portanto, não há solidariedade entre as sociedades integrantes, quer 

ativa, quer passiva. Em relação a esta última, em princípio, cada sociedade responderá pelas 

obrigações contraídas em seu nome, salvo convenção ou disposição legal especial, como no 

caso das obrigações de natureza previdenciária (Art. 30, IX, Lei nº 8.212/91), trabalhista 

(Art.2º, §2º, CLT), ou por sanção decorrente de infração a preceitos da ordem econômica 

(Art. 33, Lei nº 12.529/2011). 

Segundo o vasto entendimento de Sérgio Campinho, a: 

 

Autonomia de personalidade jurídica, e, consequentemente patrimonial, não é 
absoluta, podendo ser apurada sempre que verificado nas relações com terceiros o 

abuso da personalidade jurídica. Com efeito, sempre que a pessoa jurídica for um 

instrumento de fraude, a personalidade jurídica pode e deve ser desconsiderada. 

Assim, verificado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, pode o juiz 

decidir que os efeitos de certas obrigações sejam estendidos às demais sociedades 

integrantes do grupo. 

Essa relação intersocietária pode se estabelecer entre sociedades de tipos iguais ou 

diferentes, não limitando a lei a constituição do grupo às sociedades anônimas. Nem 
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é indispensável para sua formação que pelo menos uma das sociedades seja 

anônima36.  

 

Com a formação dos grupos, não se cria uma nova pessoa jurídica. Desse modo, as 

sociedades integrantes do grupo mantêm sua personalidade jurídica e, por conseguinte, 

mantêm patrimônios distintos e obrigações próprias, comprometendo-se tão somente a 

combinar recursos e esforços, ou a participar de atividades comuns. Diante disso, a obrigação 

de qualquer integrante do grupo, a princípio, é apenas desta integrante, não se estendendo a 

qualquer outro membro do grupo, dada a autonomia que é mantida entre os membros. 

 

3.4. Responsabilidade do grupo econômico 

Nesse ponto, podemos dizer que não há qualquer dúvida quanto a existência de 

responsabilidade solidária entre os integrantes do grupo, embora sejam muitos os fatores 

complicadores para chegar-se à determinação de tal responsabilidade. 

Desde sempre é notória a dificuldade encontrada pelos julgadores para verificar a 

existência ou não de grupo econômico. 

Não podemos preestabelecer uma comunicação das obrigações entre as integrantes do 

grupo, nem uma desconsideração da personalidade jurídica absoluta nestes casos. 

Eventualmente, a controladora (nos grupos de subordinação) poderá ter responsabilidade por 

obrigações da controlada, em virtude de ato ilícito próprio, ou até de uma desconsideração da 

personalidade jurídica, desde que presentes os pressupostos para sua aplicação. 

Apesar disso, nossa legislação estabelece, como já mencionado anteriormente, que nos 

casos das obrigações de natureza previdenciária (Art. 30, IX, Lei nº 8.212/91), trabalhista 

(Art.2º, §2º, CLT), ou por sanção decorrente de infração a preceitos da ordem econômica 

(Art.33, Lei nº 12.529/2011) há solidariedade entre as integrantes do grupo econômico. Trata-

se de uma medida de política legislativa, que estabelece que todos os integrantes são 

garantidores do cumprimento das referidas obrigações. No caso de danos ao consumidor, a 

responsabilidade é subsidiária (Art.28, §2º, da Lei nº 8.078/90). 

Antes da Reforma Trabalhista, no âmbito do direito do trabalho, havia a 

responsabilidade solidária das sociedades componentes de um mesmo grupo econômico, a 

teor da definição do Art. 2º, §2º, da CLT, que não se confundia com a definição de grupo 

societário, de direito ou de fato: 

                                                             
36 CAMPINHO, Sérgio. Curso de direito comercial: sociedade anônima. 2 edição. São Paulo: Saraiva, 2017. 

p. 440. 
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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. 

 

Como se pode notar não existia, no direito do trabalho, a necessidade de constituição 

de grupo societário por meio de convenção para efeito da existência da responsabilidade 

solidária por dívidas trabalhistas de cada uma das empresas. Sendo assim, não se confundia a 

noção de grupo societário, do direito comercial, com a noção de grupo econômico, que é do 

direito do trabalho. O que foi modificado com o advento da Reforma Trabalhista, uma vez 

que houve uma proximidade entre esses dois conceitos. 

Devem-se apontar algumas questões relevantes quanto a responsabilidade dos grupos. 

Primeiramente, o Art.2º, §2º, CLT impõe que haja direção, controle ou administração de uma 

empresa controladora sobre outra empresa controlada; que o empregador é caracterizado 

como tal pode deter poderes de direção e regulamentação sob o grupo, além da obrigação de 

remunerar o empregado; e, por fim, a natureza da tarefa desempenhada para as empresas do 

grupo econômico por força de um contrato firmado inicialmente, deve ser a mesma ou não, 

uma vez que se forem diversas a condição já se transforma, passando a admissão de 

duplicidade nos contratos de trabalho.  

Sendo assim, conclui-se que não é necessária a existência de uma relação de domínio 

entre controladora e controlada, basta uma relação de coordenação entre diversas empresas, 

sem que exista, porém, uma posição predominante, critério este que nos parece adequado, 

uma vez que esta sendo estudado é a garantia da solvibilidade dos créditos trabalhistas. 

 

3.5. A responsabilidade da franquia 

Para Fábio Ulhoa Coelho: 

 

O contrato de franquia (franchising)37 corresponde a um dos mecanismos mais 

aprimorados de prestação de serviços. Ele resulta da conjugação de dois outros 

contratos empresariais. De um lado, a licença de uso de marca, e, de outro, a 

prestação de serviços de organização de empresa. Sob o ponto de vista do 
franqueador, serve o contrato para promover acentuada expansão dos seus negócios, 

sem os investimentos exigidos na criação de novos estabelecimentos. Sob o ponto de 

vista do franqueado, o contrato viabiliza o investimento em negócios de marca já 

consolidada junto aos consumidores, e possibilita o aproveitamento da experiência 

administrativa e empresarial do franqueador. 

Segundo a estrutura básica deste tipo de contrato, o franqueador autoriza o uso de 

sua marca e presta ao franqueados de sua rede os serviços de organização 

                                                             
37 Franchising é a palavra americana para denominar franquia. 
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empresarial, enquanto estes pagam os royalties38 pelo uso da marca e remuneram os 

serviços adquiridos, conforme previsão contratual. A venda de produtos, do 

franqueador para o franqueado, não é requisito essencial da franquia, mesmo das 

comerciais; o elemento indispensável à configuração é a prestação de serviços de 

organização empresarial, ou, por outra, o acesso a um conjunto de informações e 

conhecimentos, detidos pelo franqueador, que viabilizam a redução dos riscos na 

criação do estabelecimento do franqueado39. 

 

Na franquia não há ingerência administrativa dos sócios de uma sociedade na 

administração das outras franqueadas, há somente um vínculo formal de cumprimento das 

regras de uso e exploração da marca e produto. Por consequência, na franqueada não há 

formação de grupo econômico trabalhista, já que a pessoa que adquire a franquia paga apenas 

para utilizar a marca, os produtos e o know-how40 da franqueadora. 

Em 1994, editou-se a Lei nº 8.955, com o objetivo de disciplinar a formação do 

contrato de franquia. São normas que não regularizam propriamente o conteúdo de 

determinada relação jurídico-contratual, mas apenas impõem o dever de transparência nessa 

relação. 

A lei brasileira sobre franquias não confere tipicidade ao contrato: prevalecem entre 

franqueador e franqueado as condições, termos e encargos, garantias e obrigações 

exclusivamente previstos no instrumento contratual entre eles firmado. Procura, apenas, a lei 

assegurar ao franqueado o amplo acesso às informações indispensáveis à ponderação das 

vantagens e desvantagens relacionadas ao ingresso em determinada rede de franquia. Em 

outros termos, o contrato de franquia é atípico porque a lei não define direitos e deveres dos 

contratantes, mas apenas obriga os empresário que pretendem franquear seu negócio a expor, 

anteriormente à conclusão do acordo, aos interessados algumas informações essenciais.  

No Art. 2º da Lei de Franquia, é apresentado o conceito de franquia do ponto de vista 

jurídico. Observamos neste artigo que o franqueador precisa ter um direito de marca ou de 

patente que terá seu uso cedido ao franqueado. Este uso é vinculado a um processo de 

distribuição/venda. Opcionalmente pode envolver tecnologia de implantação e administração 

de negócio ou sistema operacional. Fica claro neste artigo da Lei de Franquias que não é 

caracterizado o vínculo empregatício. 

                                                             
38Royalties é uma palavra em inglês que significa regalia ou privilégio. Consiste em uma quantia que é paga por 

alguém ao proprietário pelo direito de usar, explorar ou comercializar um produto, obra, terreno, etc. 
39 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial. Volume 1: Direito de empresa. 19ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2015, p. 193 e 194. 
40Know-how é a habilidade adquirida pela experiência; saber prático. 



 
 

 

40 
 

As franquias nunca pertenceram ao mesmo grupo econômico trabalhista, isto é, é 

crível imaginar que o um restaurante do ramo de fast-food41 da sede, no qual possui 

abrangência mundial, nem conheça o empresário deste mesmo restaurante no interior de 

algum país, por exemplo, uma vez que ambos só exploram o mesmo logo.   

A jurisprudência42 já vinha há muito tempo se firmando no sentido que nos 

franqueados não há solidariedade trabalhista, pode haver para outros fins, mas trabalhista não 

há solidariedade porque não há promiscuidade entre as empresas, tendo em vista que cada um 

tem empregados e administrações diferentes, só explorando unicamente o mesmo logo.  

Até encontra-se jurisprudências em relação ao franqueador e franqueado, porque de 

fato a Lei de Franquia, Lei nº 8.955 de 1994, diz que os franqueados são subordinados aos 

franqueadores, isto é, quem é o dono da marca e quem explora, entram na visão do grupo. 

Ressalta-se, assim, a exclusão das franquias do contexto no qual se verifica a 

solidariedade que caracteriza os grupos econômicos, nos termos do Art. 2º, §3º, CLT, segundo 

o qual: 

 

§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. 

 

Por fim, Sergio Pinto Martins43 anota que: 

 

O contrato de franchising engloba um contrato de assistência técnica a ser prestado 

pelo franqueador, pode conter um contrato de transferência de tecnologia ou licença 

para uso de sistema ou método que geralmente é gratuito e um compromisso para 

fornecimento pelo franqueador ao franqueado dos bens ou serviços de assistência 

mercadológica. O preço das mercadorias a serem vendidas pelo sistema examinado é 

comumente fixado pelo franqueador. 

                                                             
41Fast-food significa “comida rápida” em inglês. É um tipo de comida, geralmente lanches, para pessoas que não 

dispõem de muito tempo para fazer as suas refeições, e optam por alimentos fast-food, pois são preparados e 

servidos rapidamente. 
42 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Agravo de Instrumento em Recurso de Revista: 

984033200051500539840 – 33.2000.5.15.0053, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de 

Julgamento: 29∕10∕2008, 1° Turma, Data de Publicação: DJ 07∕11∕2008. Disponível em: 
<https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/ 2106601/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-

98403320005150053-9840-3320005150053?ref= serp>. Acesso em: 30 de mai. 2019. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL – CONTRATO DE FRANQUIA – SOLIDARIEDADE ENTRE FRANQUEADOR E 

FRANQUEADO – RESPONSABILIDADE PELA SATISFAÇÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

RECONHECIDOS EM FAVOR DA RECLAMANTE – IMPOSSIBILIDADE – INGERÊNCIA DA 

FRANQUEADORA NA GESTÃO DOS NEGÓCIOS DA FRANQUEADA NÃO COMPROVADA. Atende 

plenamente às exigências dos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 832 da CLT o acórdão regional que justifica 

a impossibilidade de reconhecimento da solidariedade entre o franqueador e o franqueado no pagamento dos 

créditos trabalhistas reconhecidos em favor da reclamante e por esta postulados, mediante a assertiva de que não 

se comprovou nos autos nenhuma ingerência do franqueador na gestão do negócio. O julgado também não 
comporta reexame, mediante recurso de revista, por força da Súmula n 126, que impede o reexame de fatos e 

provas em sede extraordinária. Agravo de instrumento desprovido. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.   
43 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 35 edição. São Paulo: Saraiva, 2019.  

https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2106601/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-98403320005150053-9840-3320005150053?ref=serp
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/2106601/agravo-de-instrumento-em-recurso-de-revista-airr-98403320005150053-9840-3320005150053?ref=serp
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Por conseguinte, não se vislumbra relação jurídica triangular, na expressão de 

Messias Pereira Donato, que se manifesta pela mediação feita pela empresa locadora 

da mão de obra, que contrata o trabalhador e o coloca à disposição da empresa 

tomadora. 

 

Dessa forma, após o conhecimento do conceito, definição, requisito, característica e 

responsabilidade do grupo econômico tanto na legislação trabalhista quanto na legislação 

comercial, deve-se esclarecer na prática como este instituto já havia sendo modificado pela 

interpretação dos julgadores antes mesmo desta mudança se tornar lei, por meio da Reforma 

Trabalhista. 
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CAPÍTULO IV 

A JURISPRUDÊNCIA QUE SE TORNOU LEI 

 

4.1. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do 

Trabalho 

Há algum tempo vem se tornando comum o Tribunal Superior do Trabalho modificar 

decisões de juízes de primeiro grau dos Tribunais Regionais do Trabalho em todo o Brasil 

sobre a configuração de grupos econômicos.  

A estratégia de identificar empresários ligados a várias empresas distintas para ajuizar 

todas em função do pagamento de dívidas trabalhistas garante mais segurança ao trabalhador.  

A Reforma Trabalhista trouxe um conceito mais amplo sobre grupo econômico e deu 

mais objetividade às decisões judiciais do que interpretações individuais, bem como pôde 

melhor preservar direitos trabalhistas. Isto é, o legislador deixou de adotar o conceito de 

grupo econômico vertical, ou por subordinação, passando a adotar o conceito de grupo 

econômico por coordenação ou horizontal, o que dá mais abrangência em relação à sua 

conceituação. 

A mudança é favorável aos trabalhadores e consolida a disputa jurídica entre o 

Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho. Antes da Reforma 

Trabalhista, o Tribunal Superior do Trabalho entendia por grupo econômico as relações das 

empresas com uma empresa controladora, uma subordinada às outras, e não apenas a relação 

societária. Então, como já foi mencionada anteriormente, a reforma veio para consolidar esse 

entendimento de grupo econômico na forma horizontal, que já era usado anteriormente pelos 

julgadores. 

E a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, há tempos, não obstante a nova 

redação do Art. 2º, §2º, da CLT, pendeu-se a adotar o conceito de grupo econômico da Lei do 

Trabalhador Rural, Lei nº 5.889/1973, ainda que para solucionar questões do trabalhador 

urbano, por ser mais abrangente e destinar mais proteção aos empregados. 

A Jurisprudência trabalhista, já admite, atualmente, a existência de grupo econômico 

por coordenação, conforme pode se verificar nas ementas que seguem: 

 

GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. A configuração do grupo econômico 

previsto no §2° do artigo 2° da CLT não exige formalidades legais. Para ser 

reconhecido, basta que a prova revele a existência de uma simples relação horizontal 

de coordenação entre as empresas componentes do grupo, com confluência de 

interesses, hipótese em que todos os integrantes passam a ser considerados 
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garantidores dos créditos derivados do contrato de emprego, visando ampliar a 

garantia do crédito trabalhista como é a finalidade do instituto.44 

 

RECURSO REGIDO PELO CPC/2015 E PELA IN N°40/2016 DO TST. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO POR 

COORDENAÇÃO. A caracterização da figura do grupo econômico, no Direito do 

Trabalho, não depende da existência de uma empresa controladora nem de uma 

relação vertical de subordinação, direção ou controle, bastando que se verifique, 

entre as empresas componentes, uma simples coordenação interempresarial. No 

caso, o Tribunal a quo registrou os seguintes trechos da sentença: “a 2ª demandada 
(Fratello) tentou valer-se de atestados de capacidade técnica emitidos em nome da 1ª 

requerida para fins de habilitação nos aludidos certamos”: “verifico, do contrato 

social da 2ª requerida, que seu patrimônio decorre da cisão da 1ª ré (ID ca3615e), 

fato que reforça a tese de existência de relação de coordenação entre tais empresas”. 

O Regional ressaltou que “os fatos pontuados pelo juízo – exarados supra –, que 

revelaram a integração interempresarial, não restaram desconstituídos pelas 

alegações da ré”, concluindo que a “relação de coordenação entre as empresas basta 

a revelar a formação de grupo econômico a que alude o §2º, do artigo 2º da CLT”. 

Portanto, evidenciada essa comunhão de atividades, configura-se uma relação de 

coordenação entre os reclamados a ensejar a formação de grupo econômico e, por 

conseguinte, a responsabilidade solidária entre eles, no termos do artigo 2º, §2º, da 
CLT. Recurso de revista conhecido e não provido.45 

 

RECURSO ORDINÁRIO. SOLIDARIEDADE. GRUPO POR COORDENAÇÃO. 

Os grupos por coordenação se apresentam quando houver reunião de interesse para 

execução de determinado empreendimento, tendo ou não o mesmo controle ou 

administração comum, numa linha horizontal e não vertical. Não há empresa líder e 

empresa liderada, pois todas são interligadas entre si e, apesar de autônomas e 

independentes, estão integradas pela ingerência, administração comum, como se 

subordinadas umas às outras administrativamente, Tendo em vista que a prova 

produzida nos autos revela elementos que permitem concluir que as Reclamadas 

compõem um único grupo econômico, por coordenação, todas as Demandadas dever 
ser solidariamente responsabilizadas pelas verbas trabalhistas inadimplidas por uma 

das empresas do grupo, na forma do artigo 2º, §2º, da CLT.46 

 

4.2. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho antes da Reforma Trabalhista 

Alguns entendimentos jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho antes da 

Reforma Trabalhistas: 

 
GRUPO ECONÔMICO. Há grupo econômico por coordenação, quando ocorre uma 

relação linear entre as empresas, sem que haja predominância de uma sobre a outra, 

                                                             
44 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 3ª REGIÃO. Recurso Ordinario Trabalhista: RO 

001070546220165030080 0010705-46.2016.5.03.0080. Data da Publicação 21/02/2018. Disponível em: 

<https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548664799/recurso-ordinario-trabalhista-ro-10705462016503 0080-

0010705-4620165030080 ?ref=serp>. Acesso em: 31 de mai. 2019. 
45 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista: RR 7841720155230056, Relator: José 

Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 06/02/2019, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 15/02/2019. 

Disponível em: <https://tst. jusbrasil.com.br/jurisprudencia/676495654/recurso-de-revista-rr-

7841720155230056?ref=serp>. Acesso em: 03 de jun. 2019. 
46 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 1ª REGIÃO.  Recurso Ordinário Trabalhista: RO 

01019967320165010019 RJ, Relator: JOSE ANTONIO PITON, Data de Julgamento: 08/05/2019, Gabinete do 
Desembargador José Antonio Piton, Data de Publicação: 16/05/2019. Disponível em: <https://trt-

1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/ 710155306/recurso-ordinario-ro-1019967320165010019-rj?ref=serp>. Acesso 

em 03 de jun. 2019. 

https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548664799/recurso-ordinario-trabalhista-ro-10705462016503%200080-0010705-4620165030080%20?ref=serp
https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/548664799/recurso-ordinario-trabalhista-ro-10705462016503%200080-0010705-4620165030080%20?ref=serp
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/%20710155306/recurso-ordinario-ro-1019967320165010019-rj?ref=serp
https://trt-1.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/%20710155306/recurso-ordinario-ro-1019967320165010019-rj?ref=serp
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numa interpretação mais benéfica do art 2º, parágrafo 2º da CLT. Recurso a que se 

dá provimento, no particular.47 

 

Portanto, já havia a existência posição doutrinária que entende haver grupo econômico 

também quando houver uma relação de coordenação entre empresas de personalidade 

distintas. Tornando-se, assim, desnecessária, a presença dos elementos expressamente 

mencionados pela CLT antes da Reforma Trabalhista.  

O predomínio dos fatos, independentemente de qualquer outra forma que tenham se 

agrupado as empresas, é o que importa essencialmente para o Direito do Trabalho. O objetivo 

da Reforma Trabalhista foi aumentar a margem de garantias disponíveis para o trabalhador. 

Segue acórdão, que se utilizando da doutrina de Octavio Bueno Magano48, mostra que mais 

importante que a constituição formal do grupo, é a sua constituição real. 

 

EMENTA - GRUPO ECONÔMICO - EXISTÊNCIA Segundo balizadadoutrina, o 

grupo econômico se revela na "... identidade de pessoas como sócios em uma das 

empresas e acionistas e diretores na outra, além de empregados comuns", ou 

"quando duas empresas ocupam o mesmo local e têm a mesma finalidade 

econômica", ou quando se deparam "empresas sob o domínio de um mesmo grupo 

familiar, instaladas no mesmo local e utilizando-se dos mesmos empregados", ou 

quando "duas empresas tenham os mesmos administradores e administração de uma 

e outra converge para a exploração do mesmo negócio", ou quando "os dirigentes de 
uma empresa interferem na outra e usam empregados desta nos serviços daquela", 

ou "quando uma empresa por força de um  contrato obriga outra a negociar, apenas, 

exclusivamente, com seus produtos", ou "quando se apura promiscuidade dos 

negócios". As diversas hipóteses de controle, independentemente de participação 

acionária, multiplicam-se em relação ao grupo trabalhista, porque este nem sempre é 

composto de sociedades, podendo constituir-se de empresas individuais..". (Bueno 

Magano in Manual, p. 246). Como tais pressupostos que enlaçam a formação do 

grupo econômico se fazem comprovados, a manutenção da decisão recorrida que 

assim entendeu é medida que se impõe.49 

 

No acórdão seguinte fica clara a noção ampliada que é dada pelo Direito do Trabalho 

ao grupo econômico, não se limitando o mesmo a constituir-se somente sob as formas 

previstas na legislação comercial. 

 

EMENTA: GRUPO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. O chamado grupo econômico 

consubstancia-se através de um conjunto ou conglomerado de empresas, as quais, 

ainda que detenham diferentes personalidades jurídicas e possuam objetivos 

econômicos próprios, não deixam de estar, entre si, sob controle administrativo e/ou 

                                                             
47 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-18ª REGIÃO. Recurso Ordinario Trabalhista: RO– 0122800-

59.2009.5.18.0011, Rel. Juíza Convocada Silene Aparecida Coelho, julgado em 16/12/2009. Disponível em:  

<https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/419269029/recurso-ordinario-trabalhista-ro-1228005920095180 

011-go-0122800-5920095180011?ref=serp>. Acesso em: 24 de mai. 2019.  
48Octavio Bueno Magano foi professor titular na Faculdade de Direito da USP e mestre pela Universidade de 

Columbia, EUA, faleceu em 18 de junho de 2005. 
49 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-3ª REGIÃO. Recurso Ordinario Trabalhista: RO 01298-2008-
108-03-00-3, Relatora: Emília Facchini. Data da Publicação: 02/09/2009. Disponível em: <https://trt-

3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129556563/recurso-ordinario-trabalhista-ro-344200901603004-0034400-

7120095030016?ref=serp>. Acesso em: 25 de mai. 2019. 

https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/419269029/recurso-ordinario-trabalhista-ro-1228005920095180%20011-go-0122800-5920095180011?ref=serp
https://trt-18.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/419269029/recurso-ordinario-trabalhista-ro-1228005920095180%20011-go-0122800-5920095180011?ref=serp
https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129556563/recurso-ordinario-trabalhista-ro-344200901603004-0034400-7120095030016?ref=serp
https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129556563/recurso-ordinario-trabalhista-ro-344200901603004-0034400-7120095030016?ref=serp
https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129556563/recurso-ordinario-trabalhista-ro-344200901603004-0034400-7120095030016?ref=serp
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acionário, constituindo um grupo solidariamente responsável pelas obrigações 

trabalhistas atinentes aos seus empregados. O conceito de grupo econômico 

aplicável na seara trabalhista é, portanto, bastante abrangente, transcendendo os 

rigores do instituto, conforme estudados nos ramos comercial e civil do Direito, uma 

vez que aqui se visa, precipuamente, a reforçar as garantias creditícias do 

trabalhador hipossuficiente lesado em seus direitos básicos. No caso destes autos, há 

prova suficiente da existência do grupo econômico formado entre os Reclamados, 

restando acertada a decisão primeva que os condenou de forma solidária, com base 

no art. 2º, § 2º, da CLT.50 

 

4.3 A jurisprudência sobre as Franquias 

Como já mencionado, anteriormente, nesta pesquisa, outra forma de organização que 

pode gerar dúvidas se configura ou não grupo econômico é a franquia. Não há nenhuma 

forma de grupo de subordinação ou grupo de coordenação entre franqueado e franqueador, 

tendo em vista que é apenas um contrato de cunho comercial. Dessa forma, não há nenhuma 

forma de responsabilidade pelos direitos trabalhistas do franqueado pelo franqueador.  

Segue acórdão do TST, no qual é discutido a solidariedade dos encargos trabalhistas 

numa franquia:  

 

CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. O contrato de franquia não se compatibiliza com a responsabilização 

solidária ou subsidiária, pois a relação jurídica formada entre as parte é tão-somente 

comercial, não se admitindo a ingerência do franqueador sobre as atividades do 

franqueado. A gerência, no caso, somente se atém à preservação da marca e da 

qualidade do serviço. Recurso de revista conhecido e provido. 51 

 

Pode ocorrer a desconsideração de qualquer acordo que tenha a intenção de fraudar a 

existência de grupo econômico. No caso a seguir foi desconsiderado um contrato de franquia, 

pois o mesmo apresentou-se na prática, como um verdadeiro grupo econômico. Houve um 

desvirtuamento do contrato de franquia, o que pode acabar ocasionando uma diminuição de 

garantia para os trabalhadores. 

 

RECURSO DE REVISTA. CONTRATO DE FRANQUIA. GRUPO 

ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.  Sem razão a  

empresa,porquanto para se chegar à conclusão referente à inexistência de grupo 

econômico e consequente descaracterização da responsabilidade solidária, seria 
necessário o revolvimento de todo o conteúdo fático-probatório, procedimento 

defeso nesta instância extraordinário, conforme preconiza a Súmula 126/TST. Com 

efeito, foi a partir da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente do 

contrato de franquia, que o Colegiado a quo concluiu pelo desvirtuamento do 

                                                             
50 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-3ª REGIÃO. Recurso Ordinario Trabalhista: RO 00344-2009-

016-03-00-4, Relator: Márcio Ribeiro do Vale. Data da Publicação: 28/09/2009. Disponível em: <https://trt-

3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129556563/recurso-ordinario-trabalhista-ro-344200901603004-0034400-

7120095030016?ref=serp>. Acesso em: 24 de mai. 2019. 
51TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista: RR 173300- 76.2001.5.15.0017 , Relator 
Ministro: Emmanoel Pereira, Data de Julgamento: 28/10/2009, 5ª Turma, Data de Publicação: 06/11/2009. 

Disponível em: <https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5683146/recurso-de-revista-rr-1733-1733-2001-017-

15-000? ref=serp>. Acesso em: 24 de mai. 2019. 

https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129556563/recurso-ordinario-trabalhista-ro-344200901603004-0034400-7120095030016?ref=serp
https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129556563/recurso-ordinario-trabalhista-ro-344200901603004-0034400-7120095030016?ref=serp
https://trt-3.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/129556563/recurso-ordinario-trabalhista-ro-344200901603004-0034400-7120095030016?ref=serp
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5683146/recurso-de-revista-rr-1733-1733-2001-017-15-000?%20ref=serp
https://tst.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/5683146/recurso-de-revista-rr-1733-1733-2001-017-15-000?%20ref=serp
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instituto da franquia com formação de verdadeiro grupo econômico, ressaltando que 

competia á franqueadora, ora recorrente, toda a gestão administrativa e econômica 

da franqueadaque, na prática, atuava como mera filial. Recurso de revista não 

conhecido.52 

 

4.4. Hierarquização entre empresas 

A necessidade ou não da hierarquização entre as empresas é outro ponto a ser 

considerado para a configuração do grupo econômico. Há duas correntes com relação à 

formação do grupo econômico, a mais usada entende que deve haver uma hierarquização 

dentro do grupo, ou seja, existe uma empresa controladora que exerce o controle das demais. 

Todavia, considera-se que pode ser admitida a existência de grupo econômico que atue de 

forma que não haja uma empresa controladora, isto é, não se estruturam sob a forma 

piramidal, há somente uma organização horizontal ou por coordenação, que exercem 

reciprocamente o controle e a vigilância. 

O texto literal da CLT antes da Reforma Trabalhista restringia a existência de grupo 

econômico para uma relação hierárquica ou subordinada. Já a Lei do Trabalhador Rural (Lei 

5.889/73), em seu Art. 3º,§2º, ao contrário do que fazia a CLT, é cristalino em afirmar que o 

grupo econômico pode ser configurado pela existência de simples relação de coordenação 

entre os participantes:  

 

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, integremgrupo 

econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obrigações 

decorrentes da relação de emprego.  

 

Assim, pode-se dizer que a Lei do Trabalhador Rural traz uma evidente evolução 

conceitual, no que tange a definição de grupo econômico e que foi usado por muito tempo 

pelo intérprete para dar uma maior abrangência ao dispositivo celetista, antes da Reforma 

Trabalhista. Leciona Carmen Camino53: 

 

Perfeitamente possível conjugar a exegese de ambos os dispositivos legasi, com o 
fito de dar efetividade ao comando do § 2º do art. 2º da CLT, revigorado à luz do 

texto da Lei 5.889/73. Para tanto, invoquemos o princípio isonômico, tão caro ao 

Direito do Trabalho. Não seria razoável, sob o único fundamento do apego à 

literalidade do texto, tratar desigualmente trabalhadores urbanos e rurais, quando 

estes pretenderem invocar em seu favor a solidariedade de empresas consorciadas. 

 

                                                             
52TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Recurso de Revista 116500-13.2006.5.03.0138 , Relator Ministro: 

Horácio Raymundo de Senna Pires, 6ª Turma, Data de Julgamento: 16/09/2009, Data de Publicação: 29/10/2009. 

Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/diarios/12953915/pg-1143-tribunal-superior-do-trabalho-tst-de-
28-10-2009?ref=serp>. Acesso em: 26 de mai. 2019. 
52 CAMINO, Carmen. Direito Individual do Trabalho. 4ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004.  

 

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/12953915/pg-1143-tribunal-superior-do-trabalho-tst-de-28-10-2009?ref=serp
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/12953915/pg-1143-tribunal-superior-do-trabalho-tst-de-28-10-2009?ref=serp
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Segue acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, que fica configurada a opção pela 

não necessidade de que haja hierarquia entre empresas, para a configuração de um grupo 

econômico. 

 

EMENTA: GRUPO ECONÔMICO. A configuração de grupo econômico, para os 

fins previstos na legislação trabalhista, não se restringe à hipótese de haver uma 

empresa controladora e outra(s) controlada(s), podendo, a concentração econômica, 

assumir os mais variados aspectos. Hipótese em que a prova dos autos revela que há  

estreita ligação entre as empresas reclamadas, em comunhão de interesses, tudo a 
confirmar a existência, na verdade, de grupo econômico. Recurso ordinário do 

oitavo reclamado a que se nega provimento.54 

 

O entendimento geral é, portanto, de que se configura grupo econômico mesmo 

quando as empresas participantes estiverem unidas por laços de coordenação, inexistindo 

hierarquia entre elas. Caso não fosse assim, estaria se diminuindo a garantia dos 

trabalhadores.  

Conclui-se, então, que o grupo econômico para fins trabalhistas, no qual, como foi 

visto, foi dado uma concepção mais abrangente do que outros ramos do direito, é mais uma 

das formas que o legislador encontrou para consubstanciar os princípios do Direito do 

Trabalho que visam essencialmente a proteção do trabalhador. 

Assim, independentemente da denominação atribuída ao grupo, o que  importa para o 

Direito Trabalhista é a realidade fática. Isto é, o juiz deverá verificar se no caso concreto há 

formação de grupo econômico nos moldes previstos na CLT – pode-se dizer que é a aplicação 

do princípio da primazia da realidade – de modo que o empregado esteja protegido de 

eventuais fraudes que porventura possam ser aplicadas pelo empregador para desconfigurar a 

existência do grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 4ª REGIÃO. Recurso Ordinário: RO 0042100-

35.2008.5.04.0104, Relator: Hugo Carlos Scheuermann. Data da Publicação: 04/06/2009. Disponível em: 

<https://trt-4.jusbrasil.com.br /jurisprudencia/4568784/recurso-ordinario-ro-421200810404008-rs-00421-2008-

104-04-00-8?ref=serp>. Acesso em: 26 de mai. 2019. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como intenção buscar a relação existente entre as duas definições de 

grupo econômico existentes na legislação brasileira. Consequentemente, o propósito foi 

promover uma análise das modificações realizadas por meio da Reforma Trabalhista no que 

tange o art. 2º, §§ 2º e 3º da CLT e sua possível aproximação, neste tema, coma Lei das S.A.. 

De início a pesquisa tratou do grupo econômico como um todo, considerando seu 

histórico de existência bem como todas as suas nuances no Direito Brasileiro. Principalmente, 

como este assunto está inserido em vários micros sistemas e influencia nas relações destes. 

Porém, sempre com uma ênfase maior no Direito Trabalhista, Comercial e na Lei de 

Franquias, lembrando que se trata de um comparativo de normas. 

A seguir, a pesquisa se destinou a detalhar o grupo econômico sob a visão do Direito 

Trabalhista, fazendo referências às modificações ocorridas e suas consequências causadas 

pela Reforma Trabalhista, utilizando-se da Vólia Bonfim Cassar, como referencial teórico, 

uma vez que esta Desembargadora e também escritora já adotada em seus livros a visão 

reiterada dos Tribunais que depois veio a se tornar lei através da Reforma. Obviamente, sem 

prejuízo de outros autores que contribuam para a melhor interpretação da inovação legislativa.  

Ainda neste capítulo, a pesquisa enfatizou a classificação dos grupos econômicos, bem 

como os requisitos para a sua formação, não se esquecendo de buscar as consequências 

trazidas pela Reforma para os contratos de facção, parceria e franquias, explorando como 

seria a solidariedade (passiva ou ativa) dos membros do grupos econômicos.  

Superado este assunto, o próximo tema abordado foi o grupo econômico no âmbito da 

Lei das S.A., Lei nº 6.404/76, tendo como referencial teórico alguns autores do Direito 

Comercial, como Fábio Ulhoa Coelho, Rubens Requião, Sérgio Campinho, etc., ressalvando 

os conflitos existentes quanto a Lei de Franquias, e frisando os requisitos elaborados pela 

doutrina para a formação do grupo econômico bem como sua responsabilidade. 

E já se aproximando no final do trabalho, ilustra-se como a jurisprudência no decorrer 

dos anos evolui de tal maneira a influenciar o legislador para que a Reforma Trabalhista 

trouxesse a tona o que os julgadores já estavam entendo, tanto para os grupos econômicos, 

quanto para as franquias e a hierarquização entre as empresas. 

Hipoteticamente, vê-se, a princípio que, com a mudança na Consolidação das Leis 

Trabalhistas, a legislação trabalhista se aproximou dos interesses empresarias assim como na 

Lei das S.A..  
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Partindo-se deste pressuposto, entende-se que com a Reforma Trabalhista promoveu 

uma aproximação muito grande das duas legislações, visto que, atualmente, ambas protegem 

os interesses dos empresários.  

Aliás, a Reforma Trabalhista, no que tange os grupos econômicos, trouxe aspectos que 

já eram apontados na Lei das S.A. e que já havia entendimentos jurisprudenciais. E com 

relação à responsabilidade dos franqueados, percebe-se que não houve qualquer alteração.  

Portanto, no fim dessa pesquisa conclui-se que sim, em decorrência da Reforma 

Trabalhista a aproximação dos conceitos pelas duas legislações foi tão grande que não existe 

mais diferença nenhuma entre elas.  

Tendo em vista que a Reforma Trabalhista foi de conteúdo amplamente 

empresarialista, capitaneada por interesses de grupos econômicos empresariais, prejudicou 

totalmente, assim, o trabalhador. Não havendo, dessa forma, mais distinção entre o grupo 

econômico societário e o grupo econômico trabalhista, fato que já era de entendimento 

reiterado dos julgadores em suas ementas.  
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