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Com o escopo de facilitar a compreensão deste trabalho no que concerne às
alterações sofridas pela CLT em decorrência da reforma trabalhista e quanto
aos textos que foram introduzidos pela Lei 13.467/17, utilizamos padrões de
letras diferentes, assim definidas: para as modificações (italico), para as normas
introduzidas (sublinhado) e para os comentários (negrito).
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
INTRODUÇÃO
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 liberais, 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
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.
§ 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.” (NR)
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O § 2º sofreu pequena, mas eficiente modificação, contudo sem qualquer
mudança na sua essência.
O § 3º foi introduzido pela Lei 13.467/2017 e estabelece que a mera
identidade de sócios não será motivo para se configurar o reconhecimento
da existência de grupo econômico, para o que se torna imprescindível a
demonstração, portanto prova, do interesse integrado, bem como que haja
efetiva comunhão de interesses das empresas e atuação conjunta visando
alcançar os objetivos de todas ou alguma das empresas integrantes do
grupo econômico.
Art. 3º - Considera-se empregada toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não eventual a empregador, 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 empregador, aguardando ou executando ordens, salvo
disposição especial expressamente consignada.
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§ 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.
§ 2o Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será
computado como período extraordinário 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.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

práticas religiosas
descanso
lazer
estudo
alimentação
atividades de relacionamento social
higiene pessoal
troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade
de realizar a troca na empresa.” (NR)
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Aqui o legislador corrigiu enorme injustiça, quando fixou que somente se
considera tempo à disposição do empregador aquele em que o empregado
estiver cumprindo ou aguardando ordens, esclarecendo, contudo, não se
enquadrar no conceito de aguardar ordens o tempo em que o empregado
permanece na empresa para a satisfação de interesses próprios
especificados no § 2º.
Quando falamos de correção de injustiça é porque entendemos
profundamente injusto o empregador que propicia alimentação, local para
higiene pessoal, área para lazer e outras condições que humanizam o
ambiente de trabalho ainda ser autuado e/ou condenado a pagar horas
extras para os empregados que se utilizam dessas benesses, o que
efetivamente desestimulava as empresas em investirem em melhorias para
seus empregados.
Da mesma forma nos parece incoerente que seja considerado tempo a
disposição do empregador aquele utilizado pelos empregados para
aguardar transporte, estudar, conversar com colegas ou qualquer
atividade de lazer, assim como para práticas religiosas, antes e/ou após a
jornada de trabalho.
A jurisprudência das Cortes trabalhistas tinha se firmado, na ausência de
legislação especifica, no sentido de entender serem consideradas como
horas extraordinárias todo o tempo superior aos 5 (cinco) minutos
previstos no § 1º do art. 58, do diploma consolidado, o que mudará a partir
da reforma trabalhista, pois as exceções passam a ser decorrentes de lei.
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