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Art. 1º

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TÍTULO I - INTRODUÇÃO

Texto anterior Texto atual

Art. 1º - Esta Consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, 
nela previstas.

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

§ 1º. Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais libe-
rais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que 
admitirem trabalhadores como empregados.

§ 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, 
embora, cada uma delas, personalidade jurídica 
própria, estiverem sob a direção, controle ou ad-
ministração de outra, constituindo grupo indus-
trial, 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.

§ 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, 
embora, cada uma delas, personalidade jurídica pró-
pria, estiverem sob a direção, controle ou administra-
ção de outra, ou ainda quando, mesmo guardando 
cada uma sua autonomia, integrem grupo econômi-
co, serão responsáveis solidariamente pelas obriga-
ções decorrentes da relação de emprego.

Dispositivo inexistente no texto anterior. § 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera iden-
tidade de sócios, sendo necessárias, para a configu-
ração do grupo, a demonstração do interesse inte-
grado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação 
conjunta das empresas dele integrante.

Comentário: A alteração legislativa acarreta maior dificuldade no reconhecimento da existência de 
grupo econômico, pois a coincidência de sócios é insuficiente para sua configuração, sendo necessária a 
demonstração de interesse integrado entre as empresas, comunhão de interesses e atuação em conjunto 
das empresas. 
Por outro lado, o novo texto do § 2º do Art. 2º da CLT contempla o grupo econômico na modalidade horizontal, 
quando há o interesse convergente, mesmo que as empresas possuam objeto social diverso. Assim, não se 
exige mais a figura da empresa principal (empresa-mãe) que, ao controlar as demais integrantes do grupo 
econômico, caracteriza a modalidade verticalizada.

Inexiste alteração trazida pela Reforma Trabalhista na Súmula 129 do TST:
SÚMULA Nº 129 DO TST - CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMICO (mantida) - Res. 
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 - A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo 
econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de 
trabalho, salvo ajuste em contrário.
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Texto anterior Texto atual

Ar
t. 

3º

Art. 3º Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empre-
gador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem 
entre o trabalho intelectual, técnico e manual.

Art. 4º Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empre-
gador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.

Parágrafo único - Computar-se-ão, na contagem 
de tempo de serviço, para efeito de indenização e 
estabilidade, os períodos em que o empregado esti-
ver afastado do trabalho prestando serviço militar ... 
(VETADO) ... e por motivo de acidente do trabalho

§ 1º Computar-se-ão, na contagem de tempo de 
serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os 
períodos em que o empregado estiver afastado do 
trabalho prestando serviço militar e por motivo de 
acidente do trabalho. 

Dispositivo inexistente no texto anterior. § 2º Por não se considerar tempo à disposição do 
empregador, não será computado como período ex-
traordinário o que exceder a jornada normal, ainda 
que ultrapasse o limite de cinco minutos previsto 
no § 1º do Art. 58 desta Consolidação, quando o 
empregado, por escolha própria, buscar proteção 
pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas 
ou más condições climáticas, bem como adentrar 
ou permanecer nas dependências da empresa para 
exercer atividades particulares, entre outras: 

I. práticas religiosas; 
II. descanso; 
III. lazer; 
IV. estudo; 
V. alimentação; 
VI. atividades de relacionamento social; 
VII. higiene pessoal; 
VIII. troca de roupa ou uniforme, quando não houver 
obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. 

Comentário: Com a inserção do § 2º ao Art. 4º, não se considera como tempo à disposição o período 
em que o empregado estiver se dedicando a atividades particulares, no intervalo ou em horário diverso da 
jornada laboral, tais como reunião de empregados com o cunho religioso, descanso, lazer, convívio social, 
estudo, alimentação, tempo destinado à higiene pessoal ou à troca de uniforme (somente se for possível se 
apresentar na empresa uniformizado, pois, se for obrigatória a troca de uniforme na própria empresa, o tempo 
será computado na jornada de trabalho, caso ultrapasse 5 minutos). Da mesma forma ocorre se, por sua 
opção, o empregado permanecer na empresa por motivos de segurança ou para se proteger das intempéries 
climatológicas, desde que não permaneça trabalhando. 
Cumpre observar que, nas hipóteses listadas como exceção, cujo rol é meramente exemplificativo, tal 
interregno não será computado na jornada do empregado, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, quer 
no início ou no término da jornada, de que trata o Art. 58, § 1º, da CLT.
Súmulas e OJs do TST:

 Há necessidade de revisão da parte final da Súmula 366 do TST (destacada):
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Texto anterior Texto atual

Art. 8º

SÚM-366 - CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE ANTECEDEM E 
SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO (nova redação) - Res. 197/2015 - DEJT divulgado em 14, 15 e 
18.05.2015 - Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário 
do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Se 
ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, 
pois configurado tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas 
pelo empregado ao longo do tempo residual (troca de uniforme, lanche, higiene pessoal, etc.).

Art. 5º - A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo.

Art. 6º Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no 
domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da 
relação de emprego. 

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, 
para fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do 
trabalho alheio.

Art. 7º Os preceitos constantes da presente Consolidação salvo quando for em cada caso, expressamente 
determinado em contrário, não se aplicam:

a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que prestam serviços de 
natureza não econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas;
b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas 
à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos métodos de execução dos 
respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como Industriais ou comerciais;
c) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Municípios e aos respectivos extranumerários 
em serviço nas próprias repartições;
d) aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho 
que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos.

Art. 8º As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, de-
cidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de 
direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, 
mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.

Parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do 
direito do trabalho, naquilo em que não for incompa-
tível com os princípios fundamentais deste.

§ 1º O direito comum será fonte subsidiária do di-
reito do trabalho.

Dispositivo inexistente no texto anterior. § 2º Súmulas e outros enunciados de jurisprudência 
editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restrin-
gir direitos legalmente previstos nem criar obriga-
ções que não estejam previstas em lei.

Dispositivo inexistente no texto anterior. § 3º No exame de convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará 
exclusivamente a conformidade dos elementos essen-
ciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no Art. 
104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da 
intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.
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Comentário: Na intenção do legislador que redigiu a Reforma Trabalhista, a Justiça do Trabalho não poderá 
mais analisar o conteúdo das cláusulas dos instrumentos normativos para fazer uma ponderação crítica 
do conjunto de vantagens e desvantagens pactuadas. Agora, deve limitar-se a observar se preenchidas as 
formalidades legais para validade do negócio jurídico (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não 
defesa em lei, nos termos do Art. 104 do Código Civil). 
Para preenchimento do requisito agente capaz, na negociação coletiva, deve-se averiguar se os Sindicatos 
realmente representam as categorias profissionais e econômicas subscritoras do instrumento normativo. 
Tem-se por ilícito o objeto se a cláusula da CCT ou ACT versar sobre os direitos descritos no Art. 611-B da 
CLT, cujo rol é taxativo. 
Inclusive, se houver a declaração de nulidade de determinada cláusula (por objeto ilícito, por exemplo), 
há a necessidade de também se anular eventual cláusula compensatória, que trouxe vantagem negociada 
em contrapartida ao dispositivo convencional anulado, a fim de se evitar repetição de indébito, conforme 
comentário ao Art. 611-A, § 4º, da CLT.
Observa-se a criação de um novo princípio com a Reforma Trabalhista, qual seja: princípio da intervenção 
mínima na vontade coletiva.
Também haverá limitação acerca da criação de direitos por intermédio de edição de Súmulas, que representa 
poder normativo da Justiça do Trabalho, tão criticada pela doutrina, como, por exemplo, na previsão de 
indenização em face da supressão de horas extras de que trata a Súmula 291 do TST, até então vigente, 
bem com da Súmula 372 do TST que trata da incorporação da gratificação de função percebida há mais de 
10 anos, caso a reversão ao cargo ocorresse sem justo motivo, a qual deve ser cancelada ou reformulada, 
ante a inserção dos §§ 1º e 2º do Art. 468 da CLT.
É nítida a intenção do legislador em limitar a atuação do Poder Judiciário que, após a Reforma Trabalhista, 
deve se restringir em analisar os pressupostos formais da negociação coletiva e se abster de interpretar a 
existência ou inexistência de vantagens aos trabalhadores como requisito à validade das cláusulas normativas.

Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a 
aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.

Art. 10 - Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 
empregados.

Art. 10-A. O sócio retirante responde subsidiaria-
mente pelas obrigações trabalhistas da sociedade 
relativas ao período em que figurou como sócio, 
somente em ações ajuizadas até dois anos depois 
de averbada a modificação do contrato, observada a 
seguinte ordem de preferência:

I. a empresa devedora; 
II. os sócios atuais; e 
III. os sócios retirantes. 

Dispositivo inexistente no texto anterior. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solida-
riamente com os demais quando ficar comprovada 
fraude na alteração societária decorrente da modifi-
cação do contrato.

Comentário: A desconsideração da personalidade jurídica já era deferida antes da Reforma Trabalhista pelos 
Juízes do Trabalho, com base nos Arts. 133 e seguintes do CPC/2015, aplicado em face da omissão da CLT.
Com a vigência da Lei 13.467/2017, há previsão expressa de desconsideração da personalidade jurídica da 
empresa para a responsabilização do patrimônio pessoal dos sócios.
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