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DECISÃO PJe
Vistos,
Melhor analisando os autos, não foram encontrados os requisitos necessários para que seja configurada a
existência de grupo econômico, como preconiza o art. 2º, § 2º da CLT. As empresas apontadas como
formadoras de grupo econômico possuem sócios em comum, estão situadas no mesmo endereço, contudo,
não restou demonstrado controle administrativo e financeiro entre as empresas.
A mera identidade de sócios não caracteriza o grupo econômico, pois são necessários para a configuração
do grupo três requisitos, quais sejam: a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de
interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes (artigo 2º, parágrafo 3º, da CLT, acrescentado
pela Lei 13.467/2017).
Portanto, indefiro o pleito autoral ante a ausência de requisitos legais. Poderia-se vislumbrar a possibilidade
de abertura de incidente de desconsideração inversa.
Intime-se a empresa C.B.S.J. LTDA - EPP, por seus advogados Danielle Capistrano Ribeiro, OAB/RJ
nº 101. 194 e Wesley Rodrigo Manzutti, OAB/RJ n°172.492.
No mesmo ato, intimem-se as partes para ciência, sendo a parte autora para indicar meios efetivos de
prosseguimento da execução.
Não fazendo, cumpra-se o art. 11-A da CLT no prazo legal.

RIO DE JANEIRO, 12 de Janeiro de 2018
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