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ÍCONES INTERATIVOS

Utilizado para sugerir leituras, bibliografias, 
sites e textos para aprofundar os temas discuti-
dos; explicar conceitos e informações.

Utilizado para auxiliar nos estudos; voltar em 
unidades ou cadernos já estudados; indicar si-
tes interessantes para pesquisa; realizar expe-
riências.

Utilizado para indicar atividades que auxiliam 
a compreensão e a avaliação da aprendizagem 
dos conteúdos discutidos na unidade ou seções 
do caderno; informar o que deve ser feito com 
o resultado da atividade, como: enviar ao tutor, 
postar no fórum de discussão, etc.. 

Utilizado para defininir uma palavra ou expres-
são do texto.
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PALAVRA DO PROFESSOR-AUTOR

Caro(a) cursista:

É com muita alegria que damos as boas-vindas a você, nosso futuro técnico 
em hospedagem. Saiba que este caderno didático foi desenvolvido para você, 
com o objetivo de orientá-lo nessa jornada repleta de conhecimento.

Este material contém os principais temas relativos à legislação profissional. 
Você poderá utilizá-lo, muitas vezes, em seus estudos e também para consul-
tas no cotidiano do trabalho.

Para potencializar a absorção dos conteúdos, algumas ferramentas interativas 
ficarão à sua disposição e você deverá, necessariamente, usá-las, quais sejam: 
fórum de discussão, fórum tira dúvidas, mídia impressa, vídeo e internet.

Nossa intenção é despertar, desenvolver e aperfeiçoar suas habilidades para 
que você se torne um profissional de destaque, lembrando-se sempre de que 
o saber é uma conquista que exige estudo, dedicação e perseverança. É, por-
tanto, com esse entusiasmo e determinação que convidamos você a construir 
novos conhecimentos.

Desejamos a você bons estudos e muito sucesso!

   As autoras.
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Aula 1 - Introdução

Caro aluno, vamos iniciar nossos estudos fazendo uma contextualização do 
tema central e para tanto, faremos uma análise histórica do direito do trabalho 
até chegarmos nos dias de hoje.

O estudo do Direito deve começar pela evolução histórica de seu ramo jurí-
dico ou instituto em análise, isto é, não se admite o estudo isolado de deter-
minado assunto sem que se tenha noção de seu desenvolvimento no decorrer 
do tempo.

O Direito do Trabalho, de igual modo, deve ser estudado à luz da história, a 
fim de que possamos entender os problemas atuais. Portanto, é impossível 
compreender esse ramo do direito sem antes conhecer seu passado.

Por essa razão, vamos estudar um pouco da evolução do Direito do Trabalho, 
tanto do ponto de vista mundial quanto do ponto de vista brasileiro.

Além disso, vamos apontar o Direito do Trabalho na Constituição atual, sua 
denominação e seu conceito.

1.1 Evolução mundial do Direito do Trabalho

Desde os primórdios, o trabalho foi considerado um castigo pela Bíblia, quan-
do Adão passou a trabalhar para conseguir alimento, por ter comido o fruto 
proibido.

A primeira forma de trabalho foi a escravidão; o escravo era considerado 
como uma coisa, res, ele não era sujeito de direito, mas sim propriedade de 
domínio.
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Figura 1: O trabalho escravo no Brasil.
Fonte: http://maisumavidadecolegial.blogspot.com.br/2011/04/dia-da-abolicao-da-escravidao-indigena.html. Aces-
so 20/12/2014.

A segunda etapa do trabalho foi a servidão, a qual ocorreu no Feudalismo. 
Aqui, os servos entregavam parte da produção rural aos senhores feudais em 
troca de proteção e do uso da terra.

A terceira forma de trabalho foi encontrada nas corporações de ofício, em que 
apareciam as figuras dos mestres, companheiros e aprendizes. Os primeiros 
eram os donos de oficinas, os companheiros eram trabalhadores que recebiam 
salários, e os aprendizes recebiam o ensino metódico da profissão.

O Direito do Trabalho passou a ser reconhecido com a Revolução Francesa de 
1789. No entanto, somente com a Revolução Industrial o trabalho foi trans-
formado em emprego, ou seja, os obreiros trabalhavam por salários. É nesse 
período que se desenvolveu o Direito do Trabalho e o contrato de trabalho.

1.2 Evolução do Direito do Trabalho no Brasil

As primeiras constituições brasileiras tratavam apenas da forma de Estado e 
do sistema de governo. Depois, nossas constituições passaram a versar sobre 
todos os ramos do Direito, o que inclui o Direito do Trabalho, como é a Cons-
tituição atual.
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As constituições brasileiras foram, aos poucos, transformando as relações tra-
balhistas, até então existentes, em outras e, assim, foram formando o cenário 
trabalhista de hoje. 

Observe algumas destas mudanças advindas com as constituições e leis, no 
decorrer do tempo: a Constituição de 1824 aboliu as corporações de ofício; a 
Lei do Ventre Livre dispôs que, a partir de 28 de setembro de 1871, os filhos 
de escravos nasceriam livres; a Lei dos Sexagenários libertou os escravos 
com mais de 60 anos, entre outras.

A Constituição de 1937 marca a fase intervencionista do Estado. Ela era de-
corrente do Golpe de Getúlio Vargas e tinha cunho corporativista. Foi com 
essa Carta Constitucional que se criou o imposto sindical e se instituiu o sin-
dicato único.

Em primeiro de maio de 1943 surge a CLT – Consolidação das Leis do Tra-
balho, com o objetivo de reunir as várias leis trabalhistas esparsas, existentes 
até então.

1.3 Direito do trabalho na Constituição

A Constituição Federal de 1988, nossa atual constituição, incluiu os direitos 
trabalhistas nos artigos 7º ao 11, constantes do Capítulo II, “Dos Direitos So-
ciais”. Não é comum que uma constituição traga, em seu bojo, tantos direitos 
trabalhistas como ocorre com a atual Carta Maior brasileira.

Assim, entre os assuntos trabalhistas albergados na nossa Constituição, po-
demos elencar: os direitos individuais e tutelares do trabalho, o sindicato e suas 
relações, as regras da greve, participação dos trabalhadores em colegiados, etc.

1.4 Denominação

São várias as denominações encontradas para esta disciplina, tais como: Le-
gislação do Trabalho, Direito operário, Direito Corporativo, Direito Social, 
Direito Industrial e tantos outros. Porém, claro está que não será o nome que 
irá caracterizar o instituto, mas sim a presença de seus elementos.

Para nós, a expressão Direito do Trabalho é a denominação mais adequada, 
por ser a que mais individualiza essa matéria; ao mesmo tempo, é a expres-
são que engloba tanto o trabalho subordinado quanto o avulso, temporário, e 
outros; além disso, é a expressão que mais abrange não só a legislação tra-
balhista, mas os princípios, a Constituição, convenções e acordos coletivos, 
bem como o contrato de trabalho.
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Diante do exposto, vale ressaltar que o ideal seria ter um Direito do Trabalho 
que, de fato, abrangesse todas as relações de natureza trabalhista, mas não é o 
que ocorre. Esse é também o pensamento do doutrinador Sérgio Pinto Martins 
(2011, p. 16), ao afirmar que “o Direito do trabalho deveria dizer respeito a 
qualquer tipo de trabalhador, mas, na verdade, tutela o trabalho subordinado 
e condições análogas”.

1.5 Conceito

O Direito do trabalho tem uma dupla função, uma de caráter tutelar e a outra 
social. A primeira visa proteger as regras mínimas para o trabalhador; a se-
gunda objetiva garantir a condição social do trabalhador. 

Para o Doutor e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godi-
nho Delgado, Direito do Trabalho é: 

complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam 
a relação empregatícia de trabalho e outras relações normativa-
mente especificadas, englobando, também, os institutos, regras 
e princípios jurídicos concernentes às relações coletivas entre 
trabalhadores e tomadores de serviços, em especial através de 
suas associações coletivas. (DELGADO, 2014, p. 47).

Já para o Professor e Auditor-fiscal do Trabalho, Ricardo Resende (2012, p. 
1), Direito do Trabalho nada mais é que “ramo da ciência jurídica que estuda 
as relações jurídicas entre trabalhadores e os tomadores de seus serviços e, 
mas precisamente, entre empregados e empregadores”.

BOX 1

CLT rege relações de trabalho, individuais ou coletivas

Consolidação das Leis do Trabalho

O objetivo é unificar leis trabalhistas praticadas no País; empregados registra-
dos em carteira são chamados “celetistas”.

A Consolidação das Leis do Trabalho é a legislação que rege as relações de 
trabalho, individuais ou coletivas. Seu objetivo é unificar todas as leis traba-
lhistas praticadas no País. Todos os empregados registrados em carteira são 
chamados “celetistas”. Além desses profissionais, existem também os que 
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trabalham como pessoa jurídica, os profissionais autônomos e os servidores 
públicos estatutários.

Quando surgiu?

A CLT foi consequência da criação da Justiça do Trabalho, em 1939. Três 
anos depois, em janeiro de 1942, o então ministro do Trabalho, Alexandre 
Marcondes Filho, e o presidente Getúlio Vargas começaram o trabalho de 
reunir e consolidar as leis da época. O projeto final foi assinado em 1º de maio 
de 1943.

Que direitos estabelece?

A legislação trabalhista brasileira prevê:

- Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de traba-
lhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual;

- Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja 
à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens;

- São computados, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indeni-
zação e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do 
trabalho por motivo de acidente do trabalho;

- A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de 
sexo;

- Não se distingue 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.

Fonte: http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012/03/clt-rege-relacoes-de-trabalho-individuais-ou-coletivas. 
Acesso em 24 de outubro de 2014, às 15h07 – adaptado.

 

Leia o Decreto Lei n.º 5.452/1943 para conhecer nossa principal lei trabalhis-
ta: a Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Resumo

Nesta unidade estudamos a evolução histórica do Direito do Trabalho, sua 
denominação e conceito. Além disso, apontamos os direitos trabalhistas elen-
cados na Constituição. Vimos que, mundialmente, a primeira forma de traba-
lho foi a escravidão e que, somente com a Revolução Industrial, o trabalho é 
transformado em emprego (trabalhar por salário). No Brasil, a Constituição 
de 1937 marca a fase intervencionista do Estado, decorrente do Golpe de 
Getúlio Vargas. Com cunho corporativista, instituiu imposto sindical e criou 
o sindicato único. Em primeiro de maio de 1943 surge a CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho. Vimos que a Constituição Federal de 1988 incluiu os 
direitos trabalhistas nos artigos 7º ao 11 e que eles são Direitos Sociais. Ana-
lisamos também que a expressão Direito do Trabalho é a denominação mais 
correta, por ser a que mais individualiza essa matéria. Por fim, determinamos 
que o Direito do trabalho tem uma dupla função, uma tutelar e outra social.
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1. Construa um texto de aproximadamente 20 linhas, apontando a evolução 
histórica do Direito do Trabalho, seu conceito e denominação.

2. Faça uma pesquisa na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e aponte 
um direito social ali consolidado.

3. Construa um resumo listando os direitos trabalhistas descritos na Consti-
tuição Federal.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 2 - Princípios Trabalhistas

O Direito do Trabalho é um ramo específico do Direito e, por isso mesmo, 
possui princípios próprios. Mas, você deve estar se perguntando: o que é um 
princípio? Para que serve?

Pois bem, primeiramente, vamos responder a esses questionamentos.

Princípio, de modo geral, é início de algo, ponto de partida, base, alicerce. Em 
latim, principium significa começo, origem.

Para o Direito, princípio tem outro significado. O jurista Sergio Pinto Martins 
(2011, p. 62) diz que “os princípios do Direito têm características jurídicas, 
pois se inserem no ordenamento jurídico, inspiram e orientam o legislador e 
o aplicador do Direito”.

No mesmo sentido, o doutrinador Mauricio Godinho Delgado enfatiza que:

princípio traduz, de maneira geral, a noção de proposições fun-
damentais que se formam na consciência das pessoas e grupos 
sociais, a partir de certa realidade, e que, após formadas, direcio-
nam-se à compreensão, reprodução ou recriação dessa realidade. 
(DELGADO, 2014, p. 184).

Em suma, princípios do Direito são orientações, proposições genéricas que 
norteiam os operadores do direito na elaboração e aplicação das normas jurí-
dicas. Os princípios servem para informar e interpretar o ordenamento jurí-
dico, podendo também atuar como forma de integração da norma, suprindo 
lacunas e omissões da lei. Portanto, os princípios exercem três funções: infor-
mativa, normativa e interpretativa.

Em se tratando de Direito do Trabalho, vamos destacar seis princípios, quais 
sejam: princípio da proteção, princípio da irrenunciabilidade de direitos, prin-
cípio da continuidade da relação de emprego, princípio da primazia da reali-
dade, princípio da inalterabilidade contratual lesiva e, por fim, o princípio da 
intangibilidade salarial.

2.1 O Princípio da proteção

O princípio da proteção é o princípio mais amplo e importante no Direito 
laboral, o qual confere ao polo mais fraco da relação de emprego, o obreiro, 
uma superioridade jurídica que garante mecanismos capazes de proteger di-
reitos mínimos localizados na legislação trabalhista vigente. Em outras pala-
vras, esse princípio visa tutelar o sujeito hipossuficiente na relação jurídica 
de emprego, ou seja, o empregado. O princípio da proteção se desdobra em 
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três: princípio in dubio pro operario, princípio da aplicação da norma mais 
favorável e o princípio da condição mais benéfica.

O princípio in dubio pro operário significa que o intérprete, quando diante de 
duas ou mais interpretações possíveis, deverá optar pela interpretação mais 
favorável ao obreiro.

Já o princípio da aplicação da norma mais favorável pressupõe que, indepen-
dentemente de sua posição na escala hierárquica, deverá ser aplicada a norma 
mais favorável ao empregado.

O princípio da condição mais benéfica determina que as condições mais van-
tajosas, estipuladas no contrato de trabalho do empregado, prevalecerão, in-
dependentemente da publicação de norma superveniente dispondo sobre a 
mesma matéria, mas estabelecendo proteção menor.

Ainda sobre esse último princípio, a Súmula 277 do TST (Vade Mecum Com-
pacto, 2013, p. 1.606) – Tribunal Superior do Trabalho – destaca que, no 
plano coletivo, as convenções e os acordos coletivos de trabalho integram os 
contratos individuais de trabalho e só pode ser alterado mediante negociação 
coletiva de trabalho.

2.2 O Princípio da irrenunciabilidade de direitos

O princípio da irrenunciabilidade de direitos, ou princípio da indisponibili-
dade de direitos, ou princípio da inderrogabilidade, está expresso na CLT, no 
artigo 9º, e dispõe que: “Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o 
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos 
na presente Consolidação” (Vade Mecum Compacto , 2013, p. 796). Portanto, 
os direitos trabalhistas são irrenunciáveis, indisponíveis e inderrogáveis em 
face da pressão exercida pelo empregador.

2.3 O Princípio da continuidade da relação de emprego

O princípio da continuidade da relação de emprego é a causa da regra geral a 
qual preconiza que os contratos de trabalho sejam pactuados por prazo inde-
terminado. Então, observe que, somente por exceção, admite-se o contrato de 
trabalho por prazo determinado. É o que diz a Súmula 212 do TST: “O ônus 
de provar o término do contrato do trabalho, quando negados a prestação de 
serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade 
da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado” (Vade 
Mecum Compacto , 2013, p. 1.604).
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2.4 O princípio da primazia da realidade

O princípio da primazia da realidade determina que a verdade real prevalece 
sobre a verdade formal, ou seja, a realidade predomina sob a forma.

2.5 O princípio da inalterabilidade contratual

O princípio da inalterabilidade contratual lesiva tem origem na cláusula pacta 
sunt servanda do Direito Civil, isto é, os contratos devem ser cumpridos. Esse 
princípio traduz a ideia de que é possível a alteração no contrato de trabalho, 
em caso de mútuo consentimento (empregador e empregado) e também se a 
alteração não causar nenhum prejuízo ao obreiro, pois, se causar, a alteração 
contratual constante da cláusula será nula.

2.6 O princípio da intangibilidade salarial

Por último, mas não menos importante, está o princípio da intangibilidade 
salarial, que nada mais é do que a proteção ao salário do trabalhador. Esse 
princípio deu origem ao princípio da irredutibilidade salarial, sendo este a re-
gra em direito do trabalho, mas não é princípio absoluto (portanto é relativo), 
uma vez que permite uma exceção, que é a redução temporária de salários 
mediante a assinatura de acordo ou de convenção coletiva de trabalho.

BOX 2

Direitos trabalhistas que todo profissional deve conhecer

São Paulo – Toda relação de trabalho já tem um conflito na sua raiz, ao nas-
cer. “Quando alguém vai procurar emprego, a expectativa é receber mais do 
que aquilo que lhe oferecem, e a expectativa de quem dá o emprego é pagar 
menos. Daí já nasce a fonte de conflito e os desafios começam”, diz Fernando 
Cassar, advogado especializado em direito do trabalho, fundador do escritório 
Cassar Advocacia.

E milhares e milhares de contendas só serão solucionadas na Justiçado traba-
lho, sendo, em geral, empregadores de pequeno e médio porte os mais acio-
nados, segundo o especialista.
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Os motivos de tantas disputas entre empregados e empregadores são diversos. 
No entanto, muitas ações versam sobre temas recorrentes.

Confira alguns dos direitos trabalhistas que mais frequentemente terminam em 
ações na Justiça do trabalho, e, que, portanto, é sempre bom saber, segundo Cassar:

1. Intervalo para alimentação é obrigatório

“Em jornadas clássicas de 8 horas, a pausa é de, no mínimo, uma hora e, no 
máximo duas horas. A lei é taxativa quanto a isso”, explica o advogado. Já os 
trabalhadores que cumprem jornada de quatro horas não têm direito, por lei, 
à pausa. E para quem trabalha mais de quatro horas, e menos do que seis, o 
intervalo obrigatório é de 15 minutos. 

O problema reside, segundo Cassar, quando há a tentativa de conchavos. “O 
empregado trabalha oito horas e diz que para ele 15 minutos de intervalo está 
bom, mas quer sair mais cedo, por exemplo, para compensar”, diz. 

Este tipo de “acordo”, diz Cassar, é totalmente proibido. “O tempo do inter-
valo não depende da vontade nem do empregado, nem do empregador. É um 
direito indisponível, ou seja, é inegociável”, explica.

2. Horas extras: no máximo duas por dia

“A lei só permite que um funcionário trabalhe até 10 horas por dia”, diz Cas-
sar. Assim, empregados que cumprem jornada de 8 horas podem trabalhar no 
máximo 10 horas, ou seja, duas horas a mais do que o expediente habitual.

O advogado explica que, em empresas que adotam banco de horas, via de 
regra, não é nem possível marcar mais de duas horas extras por dia.

A exceção a essa regra fica com as categorias que cumprem plantão em escala 
de 12 horas por 36 horas. “Nesse caso a jurisprudência vem tolerando, embo-
ra não esteja previsto em lei”, diz Cassar.

E o que acontece com quem ultrapassa o limite de horas extras? “Na Justiça, 
a pessoa vai receber pelas horas trabalhadas e o juiz vai expedir ofício para 
a delegacia do trabalho e para o ministério público do trabalho, para que a 
empresa seja autuada”, diz. 

Se for algo que ocorra todo mês, segundo Cassar, pode gerar uma autuação.

3. Intervalo entre uma jornada e outra é de 11 horas, no mínimo

Entre uma jornada e outra, o funcionário tem direito a 11 horas de descanso. 
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Assim, o funcionário não pode ser chamado a cumprir mais uma jornada de 
trabalho, caso o período de 11 horas de intervalo não seja cumprido.

De acordo com o advogado, o desrespeito a esse direito de descanso é bastan-
te frequente, principalmente em locais em que se trabalha por turnos. 

“Mas, chamar um funcionário que tenha terminado a jornada à 1h da manhã 
para começar nova jornada às 8h do dia seguinte é tão proibido quanto traba-
lhar mais do que 10 horas por dia”, explica.

4. Executivos não estão submetidos à jornada

Executivos com ordem de comando, ou seja, poder de admitir, demitir e com 
autorização para representar o dono da empresa não estão sujeitos à jornada. 
Isso significa que esses profissionais não marcam ponto e, portanto, não rece-
bem pelas horas extras trabalhadas.

Diretores e gerentes graduados, em tese, enquadram-se neste perfil. Mas, o 
que pode gerar conflitos é que não basta ter a “plaquinha” de chefe. 

“Não é qualquer diretor, ou qualquer gerente. No direito do trabalho o que 
prevalece não é a nomenclatura, e, sim, a real atividade”, explica Cassar. As-
sim, é preciso que o profissional tenha, de fato, ordem de comando, indepen-
dentemente do nome do cargo.

5. Anúncio em jornal por abandono de emprego rende indenização por 
dano moral

Em caso de abandono de emprego, a aplicação da justa causa ocorre quando 
um requisito obrigatório é cumprido: a comunicação ao empregado. “O em-
pregador não pode simplesmente aplicar justa causa sem ter comunicado o 
funcionário”, diz Cassar.

Mas, a velha prática de anunciar no jornal que o profissional abandonou o 
emprego pode render ação na Justiça por dano moral. “A lei não veda o anún-
cio, mas a jurisprudência já entende que tal prática pode macular a imagem 
do empregado”, explica Cassar.

Isso acontece porque o entendimento da Justiça é de que, nesse caso, há vio-
lação da privacidade do empregado. Por isso, muitas empresas já não usam 
deste expediente. “A recomendação que eu dou é fazer a comunicação por 
meio de telegrama, que é uma correspondência inviolável”, diz o advogado.

Fonte: http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/5-direitos-trabalhistas-que-todo-profissional-deve-conhecer. 
Acesso: 24 de novembro de 2014, 16h01 – adaptado.
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Resumo

Nesta unidade estudamos o conceito de princípio e sua utilidade. Vimos que 
princípios do Direito são orientações, proposições genéricas que norteiam os 
operadores do direito na elaboração e aplicação das normas jurídicas e ser-
vem para informar, normatizar e interpretar o ordenamento jurídico, podendo, 
ainda, atuar como forma de integração da norma jurídica. Estudamos o prin-
cípio da proteção, que visa resguardar o trabalhador; analisamos o princípio 
da irrenunciabilidade de direitos, o qual preconiza que os direitos trabalhis-
tas são indisponíveis; observamos o princípio da continuidade da relação de 
emprego, o qual determina que, em regra, o contrato de trabalho tem prazo 
indeterminado, mas, em casos especiais, poderá trazer prazo determinado; 
vimos o princípio da primazia da realidade, o qual estabelece que a realidade 
prevalece sobre a forma; estudamos também o princípio da inalterabilidade 
contratual, o qual não permite a alteração contratual que traga prejuízo ao em-
pregado; analisamos o princípio da intangibilidade salarial, o qual preconiza 
que, em regra, não se podem reduzir os salários, mas que, temporariamente, 
podem ser reduzidos mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.

1. Para que serve os princípios? 

2. Faça uma pesquisa e defina “princípios”. 

3. Elabore uma texto de aproximadamente 10 linhas e discorra sobre os prin-
cípios que você julga os mais importantes.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 3 - Relação de Trabalho e Relação de Emprego

A relação de trabalho é gênero, é qualquer vínculo jurídico em que uma pes-
soa executa obra ou serviço para outra, mediante o pagamento de uma contra-
prestação. A relação de emprego é uma espécie de relação de trabalho.

São várias as espécies da relação de trabalho: o trabalho autônomo, o trabalho 
avulso, o trabalho eventual, o trabalho institucional, o trabalho voluntário e 
a relação de emprego. Agora vamos estudar cada uma delas separadamente.

3.1 O trabalho autônomo

Na relação de trabalho autônomo, não há dependência ou subordinação ju-
rídica entre o prestador de serviço (o trabalhador) e o tomador do serviço 
(aquele que contrata a prestação de serviço).

Observe que, nessa espécie de relação de trabalho, o prestador de serviço 
desenvolve a atividade de forma autônoma, com profissionalidade e habitu-
alidade, atuando por conta própria e assumindo os riscos da atividade desen-
volvida. São exemplos dessa relação de trabalho autônomo: pintor autônomo, 
marceneiro autônomo, eletricista autônomo.

3.2 O trabalho avulso

A relação de trabalho avulso está regulada pela Lei nº 8.630/1993 e nela apa-
recem três figuras sociais envolvidas: OGMO (Órgão Gestor de Mão de obra), 
o operador portuário e o trabalhador portuário avulso (que são os estivadores, 
conferentes, arrumadores, vigias portuários, entre outros).

Nessa relação não existe vínculo permanente, ou seja, vínculo de emprego 
entre o trabalhador avulso e o tomador de serviço. Veja que aqui existe uma 
relação de trabalho autônoma; a OGMO atua na escalação dos avulsos já re-
gistrados e treinados na carga e descarga dos navios que chegam aos portos 
nacionais.

Vale lembrar que, apesar de não existir vínculo empregatício nessa relação 
de trabalho avulso, a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso XXXIV, as-
segura a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício 
permanente e o trabalhador avulso.
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3.3 O trabalho eventual

Trabalho eventual é aquele realizado esporadicamente, ou seja, temporaria-
mente, de curta duração, e geralmente, não relacionado coma a atividade-fim 
da empresa.

Nessa espécie de relação de trabalho, não há continuidade na prestação de 
serviço; o trabalho é realizado em caráter precário, ou seja, o trabalhador não 
exerce a atividade com profissionalismo e habitualidade, mas sim esporadi-
camente.

Observe o seguinte exemplo de trabalhador eventual: hoje, o trabalhador atua 
como pintor em tal obra; amanhã, ele atua como ajudante de pedreiro; depois, 
ele atua como eletricista. Na verdade, esse trabalhador atua fazendo “bico”, 
não exercendo  a atividade com habitualidade nem com profissionalismo.

3.4 O trabalho institucional

A relação de trabalho institucional é aquela existente entre os servidores pú-
blicos e as pessoas jurídicas de Direito Público interno. Lembre-se de que 
não existe vínculo de emprego entre os servidores públicos e a administração 
pública, o que existe é um vínculo estatutário, isto é, institucional.

3.5 O trabalho voluntário

O trabalho voluntário está disciplinado na Lei 9.608/1998. Essa mesma lei, 
em seu art. 1º, estabelece o que é o trabalho voluntário: 

a atividade não remunerada, prestada por pessoa física a entida-
de pública de qualquer natureza, ou a instituição privada de fins 
não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacio-
nais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive 
mutualidade.

Portanto, vimos que, nessa espécie de relação de trabalho, não há remunera-
ção, ou seja, o serviço voluntário é prestado a título gratuito e, consequente-
mente, não se reconhece vínculo empregatício nessa situação.

3.6 Relação de emprego

Essa é uma relação de trabalho subordinado que reúne todos os requisitos que 
caracterizam o contrato de trabalho, ou seja, o pacto laboral. 
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Portanto, são os seguintes requisitos do contrato de trabalho: pessoalidade, 
continuidade, onerosidade, subordinação e alteridade. Esses requisitos serão 
estudados detalhadamente na próxima unidade.

A relação de emprego é, sem dúvida, a mais importante e comum relação de 
trabalho existente nos dias de hoje.

3.7 O estágio

Atualmente o estágio está regulado pela Lei nº 11.788/2008. O estágio tam-
bém é classificado como uma espécie de relação de tralho, apesar de todas as 
suas peculiaridades.

Leia na integra a Lei nº 11.788/2008.

BOX 3 

RELAÇÃO DE TRABALHO – O ESTÁGIO

O estágio é ato educativo escolar supervisionado, que tem o objetivo de pre-
parar os educandos do ensino regular para o trabalho produtivo. É o que pre-
ceitua o art. 1º da Lei nº11. 788/08:

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho pro-
dutivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, 
de ensino médio, de educação especial e dos anos finais do en-
sino fundamental, na modalidade profissional da educação de 
jovens e adultos.

Para se caracterizar um estágio, é preciso que haja três partes: a Instituição de 
Ensino, a Parte Concedente do estágio e os Agentes de integração. A Institui-
ção de Ensino é a escola em que o estagiário está matriculado, a Parte Con-
cedente do estágio é a pessoa jurídica ou física que recebe o estagiário para 
o trabalho. Já os Agentes de Integração são os que promovem a interlocução 
entre Instituição de Ensino e a Parte Concedente do estágio.
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A Lei de Estágio também assegura a não criação de vínculo empregatício 
do estagiário com a Parte Concedente, desde que preenchidos os seguintes 
requisitos: matrícula e frequência regular ao curso de educação; celebração 
de termo de compromisso entre o educando, a Instituição de Ensino e a Parte 
Concedente do estágio; compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no 
estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Se a Parte Concedente 
mantiver estagiário em desconformidade com a referida lei, isto é, não preen-
cher todos os requisitos exigidos, restará caracterizado o vínculo de emprego 
do educando com a Parte Concedente.

A jornada de trabalho é definida de comum acordo entre o educando, a Ins-
tituição de Ensino e a Parte Concedente do estágio, não podendo o estágio 
ultrapassar as 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, pois esse é o 
tempo de duração máximo da jornada de trabalho para o estagiário. Portanto, 
a jornada de trabalho do estagiário pode ser menor que 6 (seis) horas diárias e 
que 30 (trinta) horas semanais, o que não pode é exceder esse limite máximo.

Existe uma única exceção que poderá ultrapassar esse limite da jornada de 
trabalho do estagiário: no estágio relativo a cursos que alternam teoria e práti-
ca, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, nesse único 
caso, a jornada de trabalho do estagiário poderá ser de até 40 (quarenta) horas 
semanais, desde que previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição 
de ensino.

A duração do estágio, numa mesma Parte Concedente, não pode ultrapassar 2 
(dois) anos, exceto no caso de portador de deficiência.

A Lei de estágio assegurou ao estagiário um período de recesso de 30 (trinta) 
dias, nos casos em que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano.

Aos portadores de deficiência, a Lei de estágio reservou um percentual de 
10% das vagas oferecidas pela Parte Concedente do estágio, conforme art. 
17, §5º da Lei 11.788/08. 

Fonte: SARAIVA, Renato. Direito do Trabalho para Concursos Públicos. 10ª ed. São Paulo: Método, 2009, p. 41.

 

 

Resumo

Nesta unidade estudamos as diferenças da relação de trabalho e da relação de 
emprego e vimos que esta é espécie daquela. Observamos também as várias 
espécies de relação de trabalho como: trabalho autônomo, trabalho avulso, 
trabalho eventual, trabalho institucional, trabalho voluntário e a relação de 
emprego. Vimos que, em todas essas espécies, falta um requisito para con-
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figurar relação de emprego e, por essa razão, todas elas são relação de 
trabalho e não relação de emprego. Por fim, estudamos alguns artigos da 
Lei nº 11.788/08, também chamada de Lei de estágio que regulamenta, jus-
tamente, essa relação de trabalho.

1. Redija um texto de aproximadamente 10 linhas, discorrendo sobre a rela-
ção de trabalho e a relação de emprego. 

2. Sobre as relações de trabalho estudadas, aponte em cada uma delas o re-
quisito faltante para a configuração de uma relação de emprego. 

3. Faça um comentário relacionando o estágio e a relação de trabalho. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 4 - A Relação de Emprego e Seus Requisitos

Como já vimos, a relação de emprego é uma das espécies da relação de tra-
balho. Para sua configuração, é necessário o preenchimento dos requisitos 
obrigatórios. Agora vamos tratar especificamente desses requisitos, a saber: 
continuidade, subordinação, pessoalidade, onerosidade e alteridade. 

4.1 Continuidade

Continuidade é o mesmo que não eventualidade e significa que o trabalho não 
eventual é aquele prestado de forma contínua e permanente, é a prestação de 
serviço com habitualidade. Aquele que presta serviço eventualmente, isto é, 
esporadicamente, não é empregado.

Aqui o trabalhador passa a fazer parte integrante da cadeia produtiva da em-
presa, mesmo que desempenhando uma atividade-meio.

O contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo na relação entre as 
partes porque perdura no tempo. 

4.2 Subordinação

O empregado é subordinado ao empregador, exercendo sua atividade com 
dependência e sendo dirigido pelo empregador. Veja que o trabalhador au-
tônomo não possui esse requisito; ele exerce sua atividade com autonomia e 
assume os riscos do seu negócio.

Essa subordinação não é técnica nem econômica, mas sim jurídica. A subor-
dinação jurídica quer dizer que o trabalhador deve acatar as ordens e determi-
nações do empregador.

4.3 Pessoalidade

A relação de emprego, no que se refere ao trabalhador, tem caráter infungível, 
isto é, o empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa, devendo ele 
exercer a atividade pessoalmente. 

O contrato de emprego é intuito personae, ou seja, é realizado com certa e 
determinada pessoa. Além disso, somente poderá ser prestado o serviço, na 
relação de emprego, pela pessoa física, jamais pela pessoa jurídica.
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4.4 Onerosidade

Observe que, na relação de emprego, o trabalho não é gratuito, devendo, 
portanto, ser remunerado. Assim, a principal obrigação do empregado é a 
prestação dos serviços contratados e, em contrapartida, ele deverá receber a 
contraprestação (remuneração) pelos serviços executados.

Onerosidade nada mais é que o recebimento da remuneração pelo obreiro, de-
vido à prestação de serviços ao empregador.  Então, se a prestação de serviço 
for a título gratuito, estará descaracterizada a relação de emprego, restando 
configurada mera relação de trabalho como, por exemplo, o trabalho voluntá-
rio, regulado pela Lei 9.608/98.

4.5 Alteridade

A palavra alteridade vem de alteritas, de alter, outro. Alteridade significa 
dizer que os riscos da atividade econômica correm por conta do empregador, 
o empregado jamais assume os riscos da atividade empresarial desenvolvida. 
Os resultados da empresa que, eventualmente, forem negativos serão supor-
tados exclusivamente pelo empregador.

E mais, a própria Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade de par-
ticipação do empregado nos lucros da empresa. Observe a redação do art. 
7º, inciso XI: “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remu-
neração, e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme 
definido em lei” (Vade Mecum Compacto, 2013, p. 12).

BOX 4 

REQUISITOS NÃO OBRIGATÓRIOS NA RELAÇÃO DE EMPREGO

Existem também, na relação de emprego, alguns requisitos não obrigatórios, 
ou seja, não essenciais. Assim, eles podem estar presentes no contrato de tra-
balho, mas, se não estiverem, isso não descaracteriza a relação de emprego, 
desde que os requisitos obrigatórios estejam presentes.

O primeiro deles é que não é necessária a exclusividade da prestação de ser-
viços pelo empregado ao empregador. Isso significa que o trabalhador poderá 
ter mais de um emprego, objetivando o aumento de sua renda mensal. Veja 
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que, em cada um dos locais de trabalho, o empregado será considerado em-
pregado, uma vez que a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – determina 
essa possibilidade, de acordo com a redação do art. 138 desse diploma legal: 

Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a 
outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude 
de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele.

Outro requisito não obrigatório é a não exigência de grau de escolaridade ou 
profissional do trabalhador. Isso quer dizer que o contrato de trabalho poderá 
contratar o obreiro sem, no entanto, cobrar grau de escolaridade. Tanto é as-
sim que, corriqueiramente, ocorre a celebração de contrato laboral em que o 
empregado é contratado para tal serviço, sem se exigir grau de escolaridade. 
Também pode o trabalhador, inclusive, exercer na empresa atividade diversa 
daquela que é a sua especialidade.

Atente-se para o fato de que, também, em muitos casos, a escolaridade poderá 
ser exigida para o exercício de determinadas profissões como, por exemplo: 
para cargos de médicos, advogados, engenheiros, etc.

Por fim, a intenção do trabalhador poderá ser um dos elementos subjetivos a 
se considerar para a caracterização de um contrato de trabalho. Veja que, se o 
trabalhador tinha a intenção de vir a ser sócio da empresa, não se pode dizer 
que ele é empregado dessa mesma empresa.

Resumo

Nesta unidade estudamos os requisitos obrigatórios para caracterizar a relação 
de emprego. Vimos que são cinco: pessoalidade, continuidade, subordinação, 
onerosidade e alteridade. Observamos que, na pessoalidade, o empregado não 
pode se fazer substituir por outra pessoa, é ele quem deve exercer a atividade 
pessoalmente. Analisamos que a continuidade ou não eventualidade significa 
que o trabalho não eventual é aquele prestado de forma contínua, permanen-
te e com habitualidade. Vimos que, no requisito subordinação, o empregado 
exerce sua atividade com dependência e é dirigido pelo empregador. Também 
estudamos que onerosidade é o mesmo que remuneração recebida pelo em-
pregado, em razão de sua prestação de serviço. Tratamos da alteridade, a qual 
significa que os riscos da atividade econômica correm por conta do empre-
gador. Por último, como material de aprofundamento, estudamos os requisi-
tos não obrigatórios da relação de emprego, quais sejam: a exclusividade da 
prestação de serviço e  a não exigência de grau de escolaridade para se fazer 
contrato de trabalho.
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1. Explique os 5 requisitos obrigatórios para a caracterização da relação de 
emprego. 

2. Comente em aproximadamente 10 linhas os requisitos não obrigatórios 
para a configuração da relação de emprego. 

3. Julgue  a afirmativa se é falsa ou verdadeira e justifique sua resposta. “A 
Constituição Federal de 1988 não prevê a possibilidade de participação 
do empregado nos lucros da empresa”. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 5 - Direitos Trabalhistas na Constituição Federal de 1988

 
Figura 2: A Constituição Federal e os Direitos Trabalhistas
Fonte: http://stiaparmg.com.br/direitoshumanossegundoaconstituicao.php.  Acesso 20/12/2014.

A Constituição Federal (CF) é a lei suprema de um país. É ela quem determi-
na os princípios a serem observados pelo legislador ao elaborar novas normas 
para o ordenamento jurídico.

Os direitos trabalhistas foram garantidos pela Constituição Federal de 1988, 
no art. 7º. Os vários incisos do mesmo artigo tratam dos direitos mínimos, 
tanto dos trabalhadores urbanos como dos trabalhadores rurais, e o caput pre-
coniza sobre esses direitos trabalhistas: “São direitos dos trabalhadores urba-
nos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. 
Assim, o artigo assegura uma igualdade de direitos entre os trabalhadores 
urbanos e rurais.

Vamos agora detalhar os principais direitos trabalhistas mínimos, assegura-
dos nos incisos do art. 7º da Constituição Federal.

5.1 Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária

O inciso I do art. 7º da CF/88 assegurou a indenização compensatória, em 
caso de dispensa imotivada, como se depreende da redação do referido inciso: 
“relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa cau-
sa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, 
dentre outros direitos”. 
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5.2 Seguro-desemprego

O inciso II do mesmo artigo garante seguro-desemprego, nos casos de desem-
prego involuntário do trabalhador. Na verdade, a CF/88 tratou o seguro-de-
semprego como seguro social, financiado com os recursos do PIS (Programa 
de Integração Social) e do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do 
Servidor), com natureza assistencial. O valor do Benefício não poderá ser 
inferior a um salário mínimo.

5.3 FGTS (Fundo de garantia do tempo de serviço)

Esse direito está assegurado no inciso III do art. 7º da CF/88 e objetiva ga-
rantir aos empregados uma indenização pelo tempo de serviço prestado às 
empresas. O FGTS é um regime obrigatório em que todos os trabalhadores 
urbanos e rurais deverão integrar-se.

5.4 Salário-mínimo

O salário-mínimo é fixado por lei, devendo ser nacionalmente unificado e 
periodicamente reajustado, para conservar o poder aquisitivo. Esse direito se 
encontra assegurado no inciso IV que diz:

“salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 
de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, hi-
giene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos 
que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu-
lação para qualquer fim”. (Vade Mecum Compacto, 2013, p. 12)

5.5 Piso salarial

O piso salarial deve ser proporcional à extensão e à complexidade do traba-
lho. Esta é a redação do inciso V, a qual quer dizer que o piso salarial corres-
ponde ao salário profissional da categoria a que está vinculado o empregado. 
Ele é fixado por lei, por sentença normativa, acordo coletivo ou convenção 
coletiva de trabalho.

5.6 Irredutibilidade do salário

A regra é a irredutibilidade de salário, mas poderá ser reduzido se houver 
convenção ou acordo coletivo. Essa redução do salário poderá ocorrer, mas 
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de forma temporária. Note-se que a ideia é diminuir temporariamente os salá-
rios, mas preservar-se o bem maior do trabalhador, o emprego.

5.7 13º salário

O 13º salário é a gratificação compulsória de Natal e é devida a todos os tra-
balhadores urbanos e rurais, trabalhadores avulsos e empregados domésticos. 
Esse direito se encontra assegurado no inciso VIII do art. 7º da CF/88, que 
estabelece: “décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no 
valor da aposentadoria”.

5.8 Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno

Trata-se do adicional noturno e, se for trabalhador urbano e laborar entre 22 
horas  e 5 horas, fará jus ao adicional de 20%; se for trabalhador rural e la-
borar na lavoura entre 21 horas e 5 horas, ou na pecuária, entre 20 horas e 4 
horas, terá direito ao adicional noturno de 25%.

5.9 Salário-família

O salário-família constitui benefício previdenciário, é pago em razão de de-
pendente do obreiro de baixa renda, nos termos da lei, sendo reajustado toda 
vez que ocorrer reajuste do salário-mínimo.

5.10 Repouso semanal remunerado

Esse é o direito ao descanso semanal remunerado, é a folga semanal e deverá 
acontecer preferencialmente aos domingos. Atente-se para a palavra prefe-
rencialmente: isso quer dizer que poderá, sim, a folga se dar em outro dia da 
semana; não há vedação legal para isso.

5.11 Remuneração do serviço extraordinário

A remuneração do serviço extraordinário deverá ser superior à jornada nor-
mal em, no mínimo, 50%. O serviço extraordinário ocorre quando o traba-
lhador presta serviço ou fica à disposição do empregador além da jornada 
normal de trabalho. Assim, o que excede essa jornada normal será serviço 
extraordinário.
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5.12 Gozo de férias anuais

As férias são também chamadas de licença anual remunerada, representando 
um direito irrenunciável do trabalhador. As férias anuais deverão ser remune-
radas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal.

5.13 Licença à gestante e licença-paternidade

A licença à gestante ocorre sem prejuízo do salário e terá duração de 120 dias. 
Já a licença-paternidade também não terá prejuízo do salário, mas sua dura-
ção prevista em lei é de cinco dias.

5.14 Aposentadoria

A aposentadoria é direito constitucional assegurado a todos os trabalhadores 
urbanos e rurais.

5.15 Assistência gratuita aos filhos e dependentes até cinco anos de idade

A Constituição prevê a assistência gratuita aos filhos e dependentes de até 
cinco anos, em creches e pré-escolas, mas ela não figura como obrigação do 
empregador e, sim, dos entes públicos.

5.16 Reconhecimento das convenções e acordos coletivos 

A CF/88 privilegiou a autocomposição de conflitos coletivos. Nela, os pró-
prios envolvidos negociam e celebram convenções ou acordos coletivos de 
trabalho, sem a necessidade de intervenção, geralmente do Estado, na solução 
do conflito.

5.17 Seguro contra acidente de trabalho

Cabe ao empregador o pagamento do seguro de acidente de trabalho, sem 
prejuízo de eventual ação de reparação de danos morais e/ou materiais, isto 
é, de indenização que será devida, em caso de dolo ou culpa do empregador.
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5.18 Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos

Essa norma protege o menor. Assim, o menor de dezoito anos não poderá 
ter trabalho noturno, nem perigoso, nem insalubre. Além disso, é proibido 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, mas poderá trabalhar 
como menor aprendiz, a partir dos quatorze anos.

5.19 Igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o 

trabalhador avulso

A Carta Maior determinou a igualdade de direitos entre esses trabalhadores. 
Desse modo, apesar de o trabalhador avulso não se encaixar como emprega-
do, faz jus às férias, FGTS, 13º salário, adicional noturno, repouso semanal 
remunerado, horas extras, etc.

Sobre o artigo leia na Constituição Federal, art. 7º.

BOX 5

As conquistas sociais e econômicas da Constituição Cidadã

Iolando Lourenço e Ivan Richard
Repórteres da Agência Brasil

Brasília - A Constituição de 1988, além de representar o marco entre o regi-
me militar e a democracia, também significou a conquista de vários direitos 
trabalhistas e sociais. Na área econômica, os constituintes fortaleceram a es-
trutura do Estado, estabelecendo os monopólios da exploração do subsolo, do 
minério, do petróleo, dos recursos hídricos, do gás canalizado, das comunica-
ções e do transporte marítimo.

A Carta Magna também reestruturou os Poderes da República e fortaleceu o 
Ministério Público, transformando-o em um órgão independente, autônomo 
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e detentor da prerrogativa da ação civil pública. Atualmente, tramita na Câ-
mara a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37 que limita o poder de 
investigação do Ministério Público. A matéria divide os parlamentares, fato 
que atrasa a sua apreciação.

Com a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988, todo brasileiro 
acima de 16 anos passou a ter o direito ao voto para escolher seus governantes 
e representantes. Antes, só tinham essa prerrogativa os maiores de 18 anos.

Os constituintes também ratificaram a Emenda Constitucional 25, de 1985, 
que estabeleceu o voto facultativo para os analfabetos. O Artigo 14 da Consti-
tuição estabelece que “a soberania popular será exercida pelo sufrágio univer-
sal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos”. Também deter-
mina que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 
18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores 
de 16 e menores de 18 anos.

A jornada de trabalho, que era de 48 horas semanais, foi reduzida para 44 
horas. Passados 25 anos, sindicalistas e trabalhadores reivindicam, agora, a 
aprovação de uma mudança constitucional para reduzir a jornada de trabalho 
em mais 4 horas, passando para 40 horas semanais. A Constituição instituiu 
o abono de férias, o décimo terceiro salário para os aposentados e o seguro-
desemprego.

No clima de expansão dos direitos sociais que tomou conta dos parlamenta-
res, foram estendidos os direitos trabalhistas dos empregados urbanos para os 
rurais e os domésticos. As trabalhadoras passaram a ter direito à licença-ma-
ternidade de 120 dias, antes eram 90 dias, e os homens à licença-paternidade 
de cinco dias, que poderá ser ampliada, já que a Constituição estabeleceu esse 
prazo até a regulamentação do dispositivo. Há projetos na Câmara que preve-
em a licença-paternidade de 15 dias, 30 dias e 90 dias.

Os trabalhadores passaram a ter o direito de greve, que ainda não foi regula-
mentado, e de liberdade sindical. Os constituintes aprovaram a renda mensal 
vitalícia para idosos e deficientes. Definiram racismo como crime inafiançá-
vel e imprescritível; a tortura como crime inafiançável e não anistiável. Tam-
bém estabeleceram a proteção ao consumidor, que três anos depois culminou 
na criação do Código de Defesa do Consumidor, atualmente em vigor.

Os constituintes instituíram a possibilidade de eleição em dois turnos, em ci-
dades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos a cargos 
do Executivo – federal, estadual ou municipal – obtenham mais de 50% dos 
votos válidos. Os parlamentares reduziram o tempo de mandato do presidente 
de cinco para quatro anos.

Com a Constituição Cidadã, os brasileiros passaram a ter direito ao habeas 
data, ação que garante a todo cidadão saber os dados a seu respeito em posse 

Legislação Profissional.indd   40Legislação Profissional.indd   40 12/05/2015   15:52:4812/05/2015   15:52:48



41

e-Tec Brasil

dos arquivos governamentais. Um exemplo muito claro disso eram os arqui-
vos organizados pelos governos militares que mantinham, de forma sigilosa, 
fichários de cidadãos considerados “perigosos” à soberania nacional. A Cons-
tituição também pôs fim à censura e instituiu a liberdade de expressão.

Fonte: http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-10-04/conquistas-sociais-e-economicas-da-constitui-
cao-cidada.  Acesso em 21 de outubro de 2014.

Resumo

Nesta unidade, tratamos dos direitos trabalhistas elencados na Constituição 
Federal, no art. 7º e todos os seus incisos. Dessa forma, foi possível verificar 
que são direitos assegurados constitucionalmente: relação de emprego prote-
gida contra despedida arbitrária; FGTS; salário-mínimo nacionalmente unifi-
cado; piso salarial; irredutibilidade de salário, salvo o disposto em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho; 13º salário; adicional noturno; salário-família 
pago em razão de dependente de trabalhador de baixa renda; repouso semanal 
remunerado; horas extras com adicional mínimo de 50%; gozo de férias anu-
ais remuneradas e acrescidas do terço constitucional; licença à gestante por 
120 dias e licença-paternidade por 5 dias; aposentadoria; assistência gratuita 
aos filhos e dependentes até cinco anos de idade em creches e pré-escolas; re-
conhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho; seguro contra 
acidente de trabalho a cargo do empregador; proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a 
menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos; igualdade de direitos entre trabalhador com vínculo empregatício per-
manente e o trabalhador avulso.
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1. Acerca dos Direitos Trabalhistas Constitucionais, marque a opção correta:

a. A constituição prevê a assistência gratuita aos filhos e dependentes de até 
seis anos em creches e pré-escolas.

b. Cabe ao empregado o pagamento do seguro de acidente de trabalho.

c. A remuneração do serviço extraordinário deverá ser superior à jornada 
normal em, no mínimo, 60%.

d. A CF/88 assegurou a indenização compensatória, em caso de dispensa 
motivada.

e. A regra é a irredutibilidade de salário, mas poderá ser reduzido, se houver 
convenção ou acordo coletivo.

2. Escolha dois dos direitos trabalhistas constitucionais e redija um texto de 
aproximadamente 10 linhas.

3. Julgue a afirmativa se é falsa ou verdadeira e justifique sua resposta. “Com 
a Constituição Cidadã, os brasileiros passaram a ter direito ao habeas data, 
ação que garante a todo cidadão saber os dados a seu respeito em posse dos 
arquivos governamentais”.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 6 - Legislação em Meios de Hospedagem

Figura 3: O trabalho nos meios de hospedagem
Fonte: Disponível em http://vagasabertas.org/curso-camareira-em-meios-de-hospedagem-senac.html  acesso 
20/12/2014.

Como já sabemos, o Técnico em Hospedagem é o profissional inserido no 
ramo de Turismo e Hospitalidade, exercendo suas funções em meios de hos-
pitalidade, funções essas que envolvem: planejamento, execução, controle e 
avaliação dos processos de serviços de hospedagem, visando à otimização 
dos recursos disponíveis.

Por outro lado, a hospitalidade é o ato humano que envolve as ações de recep-
cionar, hospedar, alimentar e entreter pessoas temporariamente deslocadas de 
seu habitat.

Essa profissão é regulada pela Lei 11.771/2008, que dispõe sobre a Política 
Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planeja-
mento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, entre outras questões. 

A referida lei criou condições mais adequadas ao investimento e à expansão 
da iniciativa privada e também promoveu o turismo como meio que gera 
trabalho e renda para comunidades de acolhimento. Além do mais, essa lei 
trouxe segurança jurídica para investimentos internos e estrangeiros, no setor 
turístico no Brasil, criando normas fiscalizadoras, punitivas, padronizadoras 
dos serviços ofertados e implantou o sistema de informações turísticas.

A norma supramencionada buscou definir a abrangência da profissão de téc-
nico em hospedagem, abarcando as habilidades de: planejar, organizar, coor-
denar e executar programas e atividades turísticas regulamentadas, respeitan-
do as normas de segurança e  de preservação do meio ambiente.

Outra lei aplicável à profissão citada é o Código de Defesa do Consumi-
dor. Nele encontramos descritas as regras da relação entre o consumidor e as 
empresas prestadoras de serviço. Entre essas regras podemos mencionar os 
direitos básicos do consumidor que são: proteção da vida, da saúde e da se-
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gurança; educação para o consumo e liberdade de escolha de produtos e ser-
viços; direito à informação; proteção contra publicidade enganosa e abusiva; 
direito à modificação das cláusulas contratuais; direito à indenização; acesso 
à Justiça; facilitação da defesa de seus direitos; direito a serviços públicos de 
qualidade. 

Além dessas, temos ainda os fundamentos constitucionais do turismo que 
estão previstos na Constituição Federal de 1988. Aqui o grande marco para o 
turismo é a existência de três elementos balizadores da atividade turística bra-
sileira: a elevação do turismo à condição de fator de desenvolvimento social 
e econômico; a promoção estatal do turismo; o incentivo estatal ao turismo. 

Por fim, vale lembrar que a CLT é a legislação trabalhista pertinente a essa 
profissão, portanto todos os itens trabalhistas que forem discutidos e aborda-
dos neste material deverão ser assim interpretados.

No decorrer da leitura deste caderno didático, você irá perceber que essas 
legislações, até aqui mencionadas e abordadas superficialmente, serão deta-
lhadas. 

Leia a Lei nº 11.771/2008, que regula a profissão de Técnico em Hospeda-
gem.

Turismo: é a atividade realizada por pessoas físicas durante viagens e estadas 
em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a 1 
(um) ano, com finalidade de lazer, negócios ou outras. (Conceito retirado da 
Lei 11.771/2008, art. 2º.)

Meios de Hospedagem: são os empreendimentos ou estabelecimentos, in-
dependentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços 
de alojamento temporário, ofertados em unidades de frequência individual 
e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos 
usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de ins-
trumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária.

Fonte: Lei 11.771/2008, art. 23.
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BOX 6

Contrato de hospedagem:

O que é? Qual o seu regime?

AUTOR: Dr. Joel Timóteo Ramos Pereira, Juiz de Direito

Publicado na Revista «O Advogado», n.º 21 - Maio de 2002

1.Definição

Nas grandes cidades e também nas vilas da província, onde é difícil encontrar 
uma pensão ou hotel com preços moderados, muitas pessoas contratam com 
outras o fornecimento de um quarto para dormir, associado à alimentação, 
limpeza do quarto e roupa lavada, mediante certa retribuição.

Este era o que, no âmbito do anterior Código Civil de Seabra de 1867, 
era configurado como contrato de albergaria ou pousada, enquadra-
do no capítulo do contrato de prestação de serviços e definido no então 
art. nº 1.419 como o contrato em que “alguém presta a outrem albergue e 
alimento, ou só albergue, mediante a retribuição ajustada ou costume”.
Trata-se de uma definição que ainda subsiste no n.º 3 do art. 76 do R.A.U., 
ao considerar o hóspede como a pessoa a quem o arrendatário proporciona 
habitação e presta habitualmente serviços relacionados com esta, ou fornece 
alimentos, mediante retribuição.

2.Prestação de serviços. 

O contrato de hospedagem consiste numa modalidade do contrato de presta-
ção de serviços que, nos termos do art. 1.154. do atual Código Civil consiste 
em uma das partes se obrigar a proporcionar à outra certo resultado do seu 
trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição.

É um contrato que, embora não tenha um regime específico no Código Civil, 
é totalmente admissível, em face do princípio da liberdade contratual, estatu-
ída no art. 405 do mesmo Código.
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3.Fixação do preço

Curioso é o fato da jurisprudência ter entendido que a esta forma mista de 
prestação de serviços e de albergaria, em sede de fixação da retribuição, apli-
cam-se as regras do contrato de mandato (art. 1.156 Código Civil): ou seja, 
sendo oneroso, a medida da retribuição faz-se, em primeiro lugar, de acordo 
com o ajuste das partes; na sua falta, pelas tarifas profissionais; não havendo 
tarifas profissionais, pelos usos e, nos casos de não haver usos, por juízos de equi-
dade. Entre outros, cfr. Acórdão Relação de Coimbra, de 09.02.99, CJ, I, p. 37.

4.Denúncia

Da parte do hospedeiro, celebrado o contrato por tempo indeterminado ou 
sem prazo, pode o mesmo, a todo o tempo denunciá-lo. Se porventura o hós-
pede se recusar a entregar o prédio (ou quarto), o meio processual indicado 
para pedir a entrega do quarto é a ação de reivindicação (assim decidiu o re-
cente Acórdão Relação do Porto, de 05.02.2001, CJ, I, p. 202). O hóspede tem 
também o direito de denunciar o contrato, a todo o tempo, sem necessidade 
de pré-aviso e sem ser obrigado a indenizar o hospedeiro, salvo se for fixada 
cláusula expressa em sentido contrária. A Relação de Lisboa, por acórdão de 
14.11.1991 (CJ, V, p. 130), decidiu que 

 “A hospedagem é um contrato que revela uma estrutura mista 
formada de um conjunto de contratos (um contrato de arrenda-
mento, um contrato de aluguel e um contrato de prestação de 
serviços). No contrato de hospedagem, por tempo determinado, 
há o direito de denúncia unilateral a todo o tempo”.

5.Caducidade

Há ainda que considerar que os contratos de sublocação e de hospedagem 
extinguem-se por caducidade quando, por idêntica causa, extingue-se o ar-
rendamento a que se reportam. Assim, se a hospedagem é facultada ao abrigo 
do n.º 3 do art. 76 do RAU, findo o contrato de arrendamento, opera-se a 
caducidade do contrato de hospedagem e o hóspede é obrigado a entregar o 
quarto, carecendo o mesmo de legitimidade para instaurar ações possessórias 
ou embargos de terceiro (cfr. Ac. Relação de Évora, 04.06.85, CJ, III, p. 304).

Fonte: http://www.verbojuridico.com/doutrina/artigos/hospedagem.html - adaptado. 
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Resumo

Vimos nessa unidade que o Técnico em Hospedagem é o profissional inserido 
no ramo de Turismo e Hospitalidade, exercendo suas funções em meios de 
hospitalidade, funções essas que envolvem: planejamento, execução, controle 
e avaliação dos processos de serviços de hospedagem, visando à otimização 
dos recursos disponíveis. Estudamos o conceito de hospitalidade que é o ato 
humano que envolve as ações de recepcionar, hospedar, alimentar e entreter 
pessoas temporariamente deslocadas de seu habitat. Vimos também que essa 
profissão é regulada pela Lei 11.771/2008. Observamos também que outra 
lei aplicável à profissão citada é o Código de Defesa do Consumidor. Nele 
encontramos descritas as regras da relação entre o consumidor e as empresas 
prestadoras de serviço. Por fim, analisamos que, além dessas, temos ainda os 
fundamentos constitucionais do turismo que estão previstos na Constituição 
Federal de 1988 e a CLT, está última é a legislação trabalhista pertinente a 
essa profissão.

1. Cite e explique as principais legislações aplicáveis à profissão de Técnico 
em Hospedagem. 

2. Conceitue técnico em hospedagem. 

3. O que você entende por hospitalidade, aponte um conceito. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 7 - Contrato Individual de Trabalho

Acerca do contrato individual de trabalho, algumas observações importantes 
se fazem necessárias. Primeiramente, temos que fazer a distinção entre con-
trato de trabalho e contrato de emprego. Como já clarificado até aqui, pode-se 
deduzir que contrato de trabalho é gênero do qual o contrato de emprego é 
uma espécie. 

O objeto do contrato de trabalho é constituir uma obrigação. Na relação em-
pregado/empregador, percebe-se que o objeto é justamente: para o empre-
gado é uma obrigação de fazer, de prestar o serviço; para o empregador, a 
obrigação é de dar, de pagar o salário pelo serviço prestado.

7.1 Conceito de Contrato Individual de Trabalho

O mestre Renato Saraiva entende como contrato individual de trabalho: 

um acordo de vontades, tácito ou expresso, pelo qual uma pes-
soa física, denominada empregado, compromete-se, mediante o 
pagamento de uma contraprestação salarial, a prestar trabalho 
não-eventual e subordinado em proveito de outra pessoa, física 
ou jurídica, denominada empregador. (SARAIVA, 2009, p. 55).

Já a CLT, em seu art. 442, assim conceitua o contrato individual de trabalho: 
“contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, corresponden-
te à relação de emprego”.

Figura 4: Contrato Individual de Trabalho
Fonte: http://www.gpportal.com.br/2012/06/conforme-prometidosera-tratado-neste.html acesso 20/12/2014.
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Dessa forma, aduz-se que, se o contrato individual de trabalho corresponde a 
uma relação de emprego, deverão estar presentes os requisitos da relação de 
emprego, a fim de que se configure o contrato individual de trabalho.

7.2 Natureza Jurídica do Contrato de Trabalho

São várias as teorias civilistas que buscam relacionar a natureza jurídica do 
contrato de trabalho com o Direito Civil, porém essa ligação do contrato de 
trabalho com os contratos da seara civil não foi aceita pelos estudiosos do di-
reito, surgindo, assim, outras teorias isoladas e não relacionadas com o Direito 
Civil, com o propósito de definir a natureza jurídica do contrato de trabalho.

Dessa forma, nos dias atuais, predomina a teoria neocontratualista, a qual 
determina que a natureza jurídica do contrato de trabalho é contratual e de 
Direito Privado, de modo que o Estado somente interferirá para regular e nor-
matizar algumas condições básicas e assegurar direitos mínimos dos obreiros, 
nos contratos de trabalho.

7.3 Sujeitos do Contrato de Trabalho

Figura 5: Os sujeitos do contrato de trabalho
Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/86974/  acesso 20/12/2014.
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Nas relações de trabalho, temos dois sujeitos: o empregado e o empregador. 
As relações de emprego serão estudadas em separado.

Quem é o empregado? O empregado é aquele definido na CLT, no art. 3º, 
conceituado como: “toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário”.

Nesse conceito, estão presentes quatro dos requisitos da relação de emprego: 
trabalho prestado por pessoa física, não eventualidade, subordinação jurídica 
(dependência), onerosidade (pagamento de salário).

Além disso, o empregado a que se refere o mencionado artigo é uma espécie 
de empregado urbano, uma vez que o empregado rural é regido por legislação 
própria, a saber: Lei 5.889/1973.

Quem é o empregador? Este também está definido no diploma trabalhista, 
no art. 2º, que preconiza: “considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria 
e dirige a prestação pessoal de serviço”.

Essa definição está um pouco ultrapassada diante dos novos institutos ju-
rídicos presentes na atualidade. Então, melhor seria conceituar empregador 
como: a pessoa física ou JURÍDICA que, assumindo os riscos da atividade 
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

Diante do conceito de empregador, conclui-se a presença dos dois últimos 
requisitos da relação de emprego: pessoalidade (o serviço deve ser prestado 
pessoalmente pelo empregado) e alteridade (o risco da atividade econômica 
pertence única e exclusivamente ao empregador).

São espécies de empregador: consórcios de empregadores rurais (união de 
produtores rurais, sempre pessoas físicas, com a finalidade de contratar traba-
lhadores do campo); empregador rural (pessoa física ou jurídica, proprietária 
ou não, que explora atividade agroeconômica com auxílio de empregados); 
empregador doméstico (pessoa física ou família, não podendo ser pessoa ju-
rídica, que admite empregado doméstico para lhe prestar serviços de natureza 
contínua, no âmbito residencial, sem objetivar lucro); empregador público 
(a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, suas autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, quando estes 
contratarem funcionários sob o regime da CLT); empresa de trabalho tem-
porário (pessoa física ou jurídica urbana, que coloca à disposição de outras 
empresas, temporariamente, trabalhadores qualificados, por ela remunerados 
e assistidos).

Legislação Profissional.indd   50Legislação Profissional.indd   50 12/05/2015   15:52:4812/05/2015   15:52:48



51

e-Tec Brasil

7.4 Elementos Essenciais à Validade do Contrato de Trabalho

Os elementos essenciais à validade do contrato de trabalho são os mesmos 
apontados pelo Código Civil de 2002, art.104. Observe sua redação: “a vali-
dade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determi-
nado ou determinável e forma prescrita ou não proibida em lei”.

Em regra, a lei trabalhista não determina uma forma especial para o contra-
to de trabalho, podendo este ser, inclusive, verbal, portanto a forma é livre. 
Como exceção a essa regra, temos forma específica para o contrato de tra-
balho de aprendiz, contrato de trabalho temporário, contrato de trabalho do 
marítimo, entre outros.

7.5 Trabalho Proibido e Trabalho Ilícito

Agora vamos analisar o trabalho proibido e o trabalho ilícito. Veremos que se 
trata de institutos diferentes.

Observe que o trabalho proibido é trabalho lícito: apenas a lei proíbe, para 
salvaguardar o próprio obreiro ou o interesse público. Temos como exem-
plo: o trabalho do menor de 14 anos como ajudante de escritório. Veja que o 
trabalho é lícito, mas, como se trata de menor de 14 anos, este é proibido de 
exercer o labor. Outro exemplo é a contratação pela administração pública 
direta ou indireta, sem a realização de concurso público, que se constitui em 
um trabalho proibido pela CF/1988, art. 37, inciso II. Nesses casos, o contrato 
será extinto, produz efeitos “ex nunc”, ou seja, a extinção do contrato passa a 
valer daquele momento em diante, não retroagindo ao início do contrato, e o 
obreiro faz jus aos direitos de todo o período trabalhado.

Já no trabalho ilícito, o próprio objeto do contrato é ilícito, portanto esse con-
trato é nulo e não produz qualquer efeito jurídico. São exemplos desse tipo de 
contrato: traficante que acondiciona, transporta ou vende drogas; aquele que 
explora a atividade de prostituição, etc.

Perceba que, em todos esses casos, não é possível estabelecer um liame em-
pregatício, em virtude da ilicitude do objeto do contrato.

7.6 Características do Contrato de Trabalho

O contrato de trabalho possui as seguintes características: de direito privado, 
informal, bilateral, intuitu personae em relação ao empregado, comutativo, 
sinalagmático, consensual, de trato sucessivo ou de débito permanente, one-
roso. Agora vamos detalhá-las.
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7.6.1 De direito privado

“De direito privado” significa que as partes são livres para estipular as cláu-
sulas contratuais, desde que respeitem as normas mínimas de proteção ao 
trabalhador.

7.6.2 Informal

A característica informal representa a regra: informalidade, nesse tipo de con-
trato, admite-se, inclusive que ele seja verbal.

7.6.3 Bilateral

Bilateral é aquele contrato que gera direitos e obrigações para ambas as par-
tes, ou seja, tanto para o empregado quanto para o empregador.

7.6.4 Intuitu personae em relação ao empregado

Intuito personae em relação ao empregado é o mesmo que dizer que o empre-
gado deve prestar o trabalho pessoalmente; ele não pode passar a incumbên-
cia da prestação do serviço a um terceiro.

7.6.5 Comutativo

Comutatividade é uma característica contratual em que se expressa a equiva-
lência que deve haver entre o serviço a ser prestado e a contraprestação.

7.6.6 Sinalagmático

Sinalagmático ou contrato bilateral quanto à carga de obrigações das partes 
preceitua que as partes se obrigam a prestações recíprocas.

7.6.7 Consensual

Consensual é aquele contrato que nasce de livre consentimento das partes 
envolvidas.
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7.6.8 De trato sucessivo ou de débito permanente

Trato sucessivo ou débito permanente é a relação mantida entre empregado e 
empregador, em que os direitos e obrigações se renovam a cada período.

7.6.9 Oneroso

No contrato oneroso, a prestação de trabalho (serviço) corresponde a uma 
prestação de salário (pagamento pelo serviço prestado). Atenção: não há re-
lação de emprego se o serviço for prestado a título gratuito; tem que ser, ne-
cessariamente, oneroso.

7.7 Classificação dos contratos de trabalho

Segundo o disposto na CLT, art. 443, os contratos de trabalho se classificam 
em: tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado, por prazo 
determinado. Vamos entender essa classificação:

7.7.1 Contrato Tácito

Contrato tácito é aquele que se configura com a prestação contínua de servi-
ços pelo empregado, sem oposição do empregador, sem contrato e cláusulas 
expressamente acordados.

7.7.2 Contrato Expresso

Contrato expresso é aquele acordado de forma clara, precisa, sendo suas cláu-
sulas e condições previamente definidas, podendo ainda ser verbal ou escrito.

7.7.3 Contrato Escrito

No contrato escrito, a assinatura da CTPS – Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social –, por si só, já caracteriza um contrato escrito, o que preconiza o 
art. 29 da CLT.
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7.7.4 Contrato Verbal

Como a informalidade é característica do contrato de trabalho, esse contrato 
poderá, sim, ser verbal. Veja que, mesmo que a CTPS não tenha sido assinada 
no prazo de 48 horas da admissão – o que gera simples ilícito administrativo 
–, nada impede que tenha sido pactuado verbalmente entre as partes o contra-
to de emprego, fixando-se salário, horário, objeto, etc.

7.7.5 Contrato por Prazo Indeterminado

O contrato por prazo indeterminado é a regra; os contratos de trabalho devem 
ser feitos com prazo indeterminado, obedecendo-se, assim, ao princípio da 
continuidade da relação de emprego.

7.7.6 Contrato por Prazo Determinado

Contrato por prazo determinado: veja que a regra é que os contratos de traba-
lho sejam por prazo indeterminado; como exceção é que esses contratos serão 
por prazo determinado, e somente nos casos permitidos em lei. Contrato por 
prazo determinado é o mesmo que contrato a termo: é aquele celebrado por 
tempo certo, como nos contratos de trabalho de safras. 

7.7.7 Contrato de Equipe

O contrato de equipe caracteriza-se pela comunhão de interesses indissoci-
áveis, mantendo os trabalhadores vinculados ao empregador, de maneira a 
constituir uma única relação jurídica, como se o empregado fosse o grupo. 
Exemplo desse contrato é o dos músicos integrantes de uma orquestra vincu-
lada a algum clube, hotel, navio ou restaurante.

7.8 Modalidades de Contrato por Prazo Determinado ou a Termo

O art. 443, §1º e §2º, da CLT estabelecem o seguinte:

Art. 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado 
tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo 
determinado ou indeterminado.

§1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de tra-
balho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução 
de serviços específicos ou ainda da realização de certo aconteci-
mento suscetível de previsão aproximada.
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§2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tra-
tando:

a) De serviço cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a pre-
determinação do prazo;

b) De atividades empresariais de caráter transitório;

c) De contrato de experiência. (Vade Mecum Compacto, 2013, 
p. 831).

Assim, esses contratos, conforme já mencionado, só podem ser fixados por 
exceção e nos casos permitidos por lei, em função do princípio da continuida-
de da relação de emprego.

De acordo com o artigo supramencionado, podem-se destacar as quatro mo-
dalidades de contrato por prazo determinado:

• Contrato por prazo determinado na CLT;

• Contrato por prazo determinado da Lei 9.601/1998;

• Contrato de trabalho temporário, Lei 6.019/1974;

• Contrato de obra certa.

BOX 7

MODELO DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA DE 
PRAZO INDETERMINADO POR ADMINISTRADORA

  

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES:              

HOTEL: (Nome do Hotel), com sede em (...........), na Rua (...........................), 
nº (.....), bairro (.............), CEP nº (..............), no Estado (.....), inscrito no 
C.N.P.J. sob o nº (..........), e no Cadastro Estadual sob o nº (............), nes-
te ato representado pelo seu diretor (.............), (Nacionalidade), (Esta-
do Civil), (Profissão), Carteira de Identidade nº (...................), e C.P.F. nº 
(...........................), residente e domiciliado na Rua (...................................)
, nº (....), bairro (.................), CEP nº (.....), Cidade (...................), no Estado 
(.....); 
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ADMINISTRADORA: (Nome da Administradora), com sede em (...........), na 
Rua (............................), nº (.....), bairro (.............), CEP nº (.......................), 
no Estado (.......), inscrito no C.N.P.J. sob o nº (..................), e no Cadas-
tro Estadual sob o nº (...........), neste ato representado pelo seu diretor 
(....................), (Nacionalidade), (Estado Civil), (Profissão), Carteira de Iden-
tidade nº (......................), e C.P.F. nº (...........................), residente e domici-
liado na Rua (.....................................), nº (.......), bairro (..................), CEP nº 
(...................), Cidade (......................), no Estado (.....); 

                     

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contra-
to de Administração Hoteleira de Prazo Indeterminado por Administradora, 
que será regido pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e 
termo de pagamento descritas no presente.      

                       

DO OBJETO DO CONTRATO                             

Cláusula 1ª. O presente contrato tem, como OBJETO, a prestação de serviços 
de administração hoteleira ao HOTEL pela ADMINISTRADORA. 

                

DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRADORA                 

Cláusula 2ª. A ADMINISTRADORA deverá, exclusivamente, supervisionar, 
dirigir e controlar a administração e operação da propriedade em nome, por 
conta e em prol do HOTEL. 

              

Cláusula 3ª. A ADMINISTRADORA tem direito total e exclusivo à adminis-
tração da propriedade, sem interferência do HOTEL. 

         

Cláusula 4ª. A ADMINISTRADORA estabelecerá o horário de trabalho das 
pessoas por ela encarregada de administração, devendo, no entanto, ter sem-
pre um responsável no local, durante o horário de funcionamento do HOTEL. 

         

Cláusula 5ª. Quaisquer decisões que tenham de ser tomadas, além das funções 
diárias da administração, ou que exijam gastos superiores a R$ (......) (Valor 
expresso), devem ser previamente comunicadas aos proprietários do HOTEL, 
sob pena de desobrigar este das obrigações contratadas, arcando com os pre-
juízos apenas a ADMINISTRADORA. 

Legislação Profissional.indd   56Legislação Profissional.indd   56 12/05/2015   15:52:4912/05/2015   15:52:49



57

e-Tec Brasil

                       

DAS OBRIGAÇÕES DO HOTEL              

Cláusula 6ª. O HOTEL pagará todos os custos de operação e financiamento, 
assumindo todos os riscos que normalmente advêm desses. 

         

Cláusula 7ª. O HOTEL se responsabilizará por todas as ações praticadas pela 
ADMINISTRADORA, salvo se advier dano por negligência ou fraude desta. 

         

Cláusula 8ª. Não poderá o HOTEL ou seus proprietários interferir na supervi-
são, direção e controle de administração e operação efetuada pela ADMINIS-
TRADORA, nem dar instruções ou ordens ao pessoal empregado.      

         

Cláusula 9ª. O HOTEL assume todos os gastos necessários, advindos da ad-
ministração, inclusive os salários, remunerações e outras compensações dos 
empregados que serão estabelecidas pela ADMINISTRADORA.         

Parágrafo único. Os empregados são contratados tão somente pelo HOTEL, 
não estabelecendo vínculo algum com a ADMINISTRADORA. 

      

DO PAGAMENTO                       

Cláusula 10ª. O HOTEL pagará à ADMINISTRADORA mensalmente 
R$(........) (Valor expresso) por todos os serviços efetuados. Esta, por sua vez, 
pagará, por sua conta, os seus empregados.      

                 

DA RESCISÃO DO CONTRATO                    

Cláusula 11ª. O HOTEL poderá rescindir este instrumento no caso de a AD-
MINISTRADORA não cumprir as obrigações estabelecidas. 

         

Cláusula 12ª. O contrato também poderá ser rescindido pelo HOTEL, caso a 
ADMINISTRADORA realize atos ilegais ou atos que prejudiquem o nome 
do HOTEL frente a terceiros. 
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Cláusula 13ª. Poderá este contrato ser rescindido pela ADMINISTRADORA, 
caso o HOTEL não cumpra suas obrigações estabelecidas ou exija desse tra-
balho além daqueles ligados à administração. 

         

Cláusula 14ª. O interesse na rescisão do contrato deverá ser notificado, por 
escrito, com antecedência de 8 (oito) dias. 

              

Cláusula 15ª. A rescisão do presente instrumento não extinguirá os direitos e 
obrigações que as partes tenham entre si e para com terceiros. 

                

DO PRAZO                       

Cláusula 16ª. O presente instrumento possui prazo indeterminado. 

                

DO FORO                            

Cláusula 17ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, 
as partes elegem o foro da comarca de (..................); 

                                   

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 
duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.                                   

(Local, data e ano).

                     

(Nome e assinatura do Representante legal do Hotel)

              

(Nome e assinatura do Representante legal da Administradora)

                     

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 1)      

        

(Nome, RG e assinatura da Testemunha 2)                   
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Nota:  

Este contrato rege-se pelas mesmas disposições dadas ao Contrato de Manda-
to pela legislação vigente (Art. 599 do Novo Código Civil).

Fonte: www.sitecontabil.com.br/modelos_contrato/0162.htm. Acesso em: 16 de novembro de 2014. Hora: 15h32.

Resumo

Estudamos, nesta unidade, o conceito de contrato individual de trabalho 
como sendo o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de em-
prego, conforme preceitua o art. 442 da CLT. Vimos que a natureza jurídica 
do contrato de trabalho predomina, atualmente, sobre a teoria neocontratu-
alista, que diz ser do Direito Privado. Apontamos os elementos essenciais 
à validade do contrato de trabalho, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, 
possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não proibida em 
lei. Analisamos os sujeitos do contrato de trabalho, isto é, empregado e em-
pregador. Observamos as características do contrato de trabalho: de direito 
privado, informal, bilateral, intuitu personae em relação ao empregado, co-
mutativo, sinalagmático, consensual, de trato sucessivo ou de débito perma-
nente, oneroso. Detalhamos a classificação do contrato de trabalho que pode 
ser tácito ou expresso, verbal ou escrito, por prazo indeterminado, por prazo 
determinado. Por fim, apresentamos as modalidades do contrato de trabalho 
por prazo determinado: contrato por prazo determinado na CLT; contrato por 
prazo determinado da Lei 9.601/1998; contrato de trabalho temporário; Lei 
6.019/1974 e contrato de obra certa.
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1. Enumere as características dos sujeitos da relação de emprego: emprega-
do e empregador. 

2. Pesquise sobre as modalidades do contrato por prazo determinado e por 
prazo indeterminado. Para tanto, utilize as informações expostas na Uni-
dade 7.      

3. Conceitue contrato individual de trabalho.       

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 8 - Direito Coletivo do Trabalho

Estudamos até aqui as bases do direito individual do trabalho, especifica-
mente o contrato individual do trabalho. Pois bem, agora se faz necessário o 
estudo do direito coletivo do trabalho, suas implicações e importância.

O direito do trabalho possui dois segmentos: o individual, que já foi estudado, 
e o coletivo. Cada um desses segmentos possui regras, institutos e princípios 
próprios.

Vale lembrar que o direito individual do trabalho se preocupa com a constata-
ção fática e diferenciações social, política e econômica dos sujeitos da relação 
de emprego: empregado e empregador. Tem como marcante característica a 
proteção do empregado em face do empregador, devido à flagrante hipossufi-
ciência do primeiro, portanto trata-se de uma relação desigual, mantida entre 
esses sujeitos.

Já o Direito coletivo do trabalho se constitui a partir de uma relação jurídica 
equivalente entre as partes envolvidas: de um lado estão os empregadores 
(diretamente ou representados por seus sindicatos patronais); do outro, estão 
os empregados (representados pelos sindicatos da categoria profissional).

8.1 Conceito de Direito Coletivo do Trabalho

O Direito Coletivo do Trabalho é conceituado pelo doutrinador Sérgio Pinto 
Martins (2011, p.714) como sendo “o segmento do direito do trabalho encar-
regado de tratar da organização sindical, da negociação coletiva, dos contra-
tos coletivos, da representação dos trabalhadores e da greve”.

Ainda sobre o conceito, os doutrinadores Ruy Rebello Pinho e Amauri Mas-
caro Nascimento dizem: 

o direito coletivo do trabalho compreende o estudo das relações 
jurídicas estabelecidas em grupo para a solução dos conflitos de 
interesses que abrangem a categoria econômica e profissional. 
Assim, os fenômenos coletivos, e não as situações individuais, 
são cogitadas nesse ramo importante do direito do trabalho, a sa-
ber, as convenções coletivas, os conflitos coletivos (greve e lockout) 
e o direito sindical. (PINHO e NASCIMENTO, 2004, fls.359).

Dessa forma, o Direito Coletivo do Trabalho estuda as organizações sindicais, 
as negociações coletivas de trabalho, principalmente a convenção coletiva, 
o acordo coletivo de trabalho, a sentença normativa e a arbitragem. Por fim, 
também fazem parte do objeto de estudo desse segmento do direito trabalhis-
ta a greve e o lockout.  Esses serão, portanto, os assuntos a serem analisados 
nesta unidade.
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8.2 Organização Sindical

O sindicato, nos dias de hoje, possui natureza jurídica de associação privada, 
autônoma e coletiva. Isso decorre da atual Constituição Federal que, em seu 
art. 8º, inciso I, veda a interferência do Estado nessas organizações, de acordo 
com a seguinte redação: 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado 
o seguinte: 

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação 
de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, veda-
das ao Poder Público a interferência e a intervenção na organi-
zação sindical.

8.2.1 Conceito de Sindicato

O Mestre Renato Saraiva (2009, p. 365) conceitua o instituto Sindicato como 
sendo uma associação tanto de pessoa física como jurídica que exercem ati-
vidade profissional ou econômica, para a defesa dos direitos e interesses co-
letivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e extraju-
diciais.

Já para os estudiosos Ruy Rebello Pinho e Amauri Mascaro Nascimento 
(2004, p. 365), sindicato é: “o órgão de representação dos interesses de pes-
soas ligadas por um vínculo comum, e que são trabalhadores, caso em que 
haverá um sindicato de trabalhadores, ou empregadores, daí resultando um 
sindicato da categoria econômica”.

Em suma, sindicato é uma associação privada e autônoma de pessoas físicas 
ou jurídicas que praticam a mesma atividade profissional ou afins, para a 
defesa de interesses  individuais e coletivos da categoria ou classe de traba-
lhadores.

8.2.2 Princípios Sindicais

Em geral, o sindicato obedece a dois importantes princípios: o princípio da 
liberdade associativa e sindical e o princípio da autonomia sindical.

O princípio da liberdade associativa e sindical se divide em dois outros: o 
princípio da liberdade de associação e o princípio da liberdade sindical. O 
primeiro assegura a liberdade de reunião e associação pacífica de grupos de 
pessoas, sem caráter paramilitar; o segundo consiste na faculdade que em-
pregadores e empregados possuem de organizarem e constituírem livremente 
seus sindicatos. 
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O princípio da liberdade sindical polariza-se em dois grupos de atuação: a 
liberdade sindical individual, isto é, a faculdade que empregadores e traba-
lhadores possuem de, livremente e individualmente, filiarem-se, manterem-se 
filiados, desfiliarem-se do sindicato representante da categoria; e a liberdade 
sindical coletiva, ou seja, a possibilidade que empregadores e trabalhadores 
possuem de se agruparem, unidos por atividades comuns ou similares, para 
formarem, livremente, sindicatos representativos de seus interesses.

O outro importante princípio é o da autonomia sindical, que consiste na facul-
dade que possuem os empregadores e obreiros de organizarem internamente 
seus sindicatos, possuindo ainda poderes de autogestão e administração, sem 
a interferência ou controle do Estado.

8.2.3 Criação e Registro do Sindicato

Sobre a criação e registro do sindicato, o mencionado art. 8º, inciso I da 
CF/1988, dispõe que a criação, ou seja, a fundação de sindicato independe de 
autorização do Estado, mas o registro deverá ser feito no órgão competente.

Assim, a lei é que vai determinar como será feito o registro. Nesse diapasão, 
o art. 45 do Código Civil estabelece: 

“Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito pri-
vado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, 
precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do 
Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações 
por que passar o ato constitutivo” (Vade Mecum Compacto, 
2013, p. 159).

Portanto, devemos observar que, para a constituição do sindicato, dois regis-
tros são necessários: o primeiro é o registro no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas (este confere personalidade jurídica ao sindicato); o segun-
do é o registro no Ministério do Trabalho (este confere ao sindicato persona-
lidade sindical).

8.2.4 Sistema de Categorias

O Brasil ainda adota, na sua organização sindical, o sistema de categorias 
que, por sua vez, poderá ser: econômica, profissional e diferenciada.

A categoria econômica é também denominada categoria patronal e é formada 
quando há solidariedade de interesses econômicos daqueles que empreendem 
atividades idênticas, similares ou conexas. Atividades similares são aquelas 
desenvolvidas por empresas que exploram negócios distintos, mas de ramos 
parecidos, tais como os hotéis e restaurantes. Já as atividades conexas são 
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aquelas que se complementam, tais como as atividades da construção civil 
(serviços de alvenaria, hidráulica, esquadrias, pinturas, elétrica, etc).

A categoria profissional ou categoria dos trabalhadores é formada pela exis-
tência de similitude de vida oriunda do trabalho comum, em situação de em-
prego na mesma atividade econômica, similar ou conexa.

No caso da empresa que não tem uma única atividade, mas várias, o empre-
gado será enquadrado em conformidade com a atividade preponderantemente 
desenvolvida por lá.

A categoria diferenciada é aquela formada pelos empregados que exercem 
profissões ou funções diferenciadas, por força do estatuto profissional es-
pecial ou decorrentes de condição de vida singular como os aeronautas, os 
publicitários, os vendedores e ajudantes do comércio, os professores, secre-
tárias, etc.

8.2.5 Estrutura Sindical Brasileira

A estrutura sindical brasileira é constituída pelos sindicatos, federações, con-
federações e centrais sindicais, regida pela Lei 11.648/2008. Tanto as federa-
ções quanto as confederações são associações sindicais de grau superior.

As federações são entidades sindicais de grau superior, como já apontado, 
organizadas pelos Estados, as quais somente podem ser constituídas se con-
gregarem cinco ou mais sindicatos que representem a maioria absoluta de um 
grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas.

As confederações são entidades sindicais de grau superior e de âmbito nacio-
nal. Uma confederação é constituída de no mínimo três federações e tem sede 
na capital, Brasília. 

As centrais sindicais eram consideradas associações civis de âmbito nacional, 
sem regulamentação e sem personalidade sindical, mas, com a criação da Lei 
11.648/2008, passaram a ser reconhecidas como entidades de representação 
geral dos trabalhadores, com atribuições e prerrogativas de coordenar a re-
presentação dos trabalhadores por intermédio das organizações sindicais a 
elas filiadas e participar de negociações em fóruns, órgãos públicos e demais 
espaços de diálogo social que possuam composição tripartite.

8.2.6 Sistemas de Custeio Sindical

O custeio sindical é formado por quatro sistemas, a saber: sistema legal, sis-
tema assistencial, sistema confederativo e sistema voluntário.
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O sistema legal é a contribuição sindical de natureza tributária, mencionada 
na parte final do art. 8º, inciso IV da CF/1988 e também nos arts. 578 a 610 
da CLT. Essa contribuição sindical corresponde: a um dia de trabalho para os 
empregados; para os trabalhadores autônomos e profissionais liberais, será 
tomado por base um percentual fixo; para os empregadores, será calculada sobre 
o capital da empresa. Os descontos a título de contribuição sindical são compulsó-
rios, isto é, independem da vontade do trabalhador ou da empresa em contribuir.

No sistema assistencial temos a contribuição assistencial, que também é 
denominada de taxa assistencial ou desconto assistencial e está prevista no 
art. 513, letra e, da CLT. Essa contribuição assistencial, em geral, é fixada em 
cláusula de convenção ou acordo coletivo ou em sentença normativa.

Já no sistema confederativo, a contribuição confederativa foi introduzida pela 
CF/1988 e tem o objetivo de custear o sistema do qual fazem parte os sindi-
catos, as federações e as confederações da categoria profissional e também 
da categoria econômica. O valor dessa contribuição é fixado pela assembleia 
geral, sendo pago somente pelos associados.

Voluntário é o sistema que consiste na mensalidade sindical, que é paga ex-
clusivamente pelos associados ao sindicato e deve ser prevista em cada esta-
tuto sindical. Os sindicatos podem também ter outras fontes de renda como 
aluguéis, doações, etc.

8.2.7 Proteção ao Dirigente Sindical

A CLT, em seu art. 543, §3º, conferiu especial proteção ao emprego do repre-
sentante sindical para que este possa desempenhar suas funções em defesa 
dos interesses gerais da categoria ou individuais de seus representados, com 
independência, sem o receio de sofrer represálias por parte do empregador. 
Veja, a seguir, a redação do referido artigo: 

§3º. Fica vedada a dispensa do emprega sindicalizado ou as-
sociado, a partir do momento do registro de sua candidatura a 
cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de 
associação profissional, até 1 ano após o final do seu mandato, 
caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta 
grave, devidamente apurada nos termos da CLT.

Assim, fica assegurada a estabilidade desse empregado, no emprego. Entre-
tanto, note-se que, se o empregado não exercer na empresa a atividade da 
categoria profissional que representa, não terá direito a essa estabilidade no 
emprego.

A estabilidade sindical não é garantia pessoal do empregado, mas sim garantia 
da categoria, a fim de possibilitar o livre exercício da representação sindical.

Legislação Profissional.indd   65Legislação Profissional.indd   65 12/05/2015   15:52:4912/05/2015   15:52:49



66

Legislação Profissional

Observe que a estabilidade mencionada somente é assegurada aos dirigentes 
de sindicato e não aos dirigentes de simples associações.

8.3 Convenção Coletiva e Acordo Coletivo de Trabalho

A CLT definiu, em seu art. 611, o que vem a ser convenção coletiva de traba-
lho. Assim, o referido artigo dispõe:

Art. 611. Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter 
normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de 
categorias econômicas e profissionais estipulam condições de 
trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às 
relações individuais de trabalho.

Entenda que a única diferença existente entre convenção coletiva e acordo 
coletivo de trabalho é quanto aos signatários. Na convenção coletiva de tra-
balho, o instrumento normativo acordado ocorre entre o sindicato de cate-
goria profissional (os trabalhadores) e o sindicato da categoria econômica 
(patronal), dando-se, portanto, no âmbito das respectivas representações. No 
acordo coletivo de trabalho, o instrumento normativo pactuado ocorre entre 
o sindicato da categoria profissional e uma ou mais empresas e, nesse caso, 
acontece no âmbito das empreses acordantes. 

8.3.1 Sujeitos

Podemos concluir que, na convenção coletiva de trabalho, são sujeitos: o sin-
dicato de categoria profissional (os trabalhadores) e o sindicato da categoria 
econômica (patronal). Já no acordo coletivo de trabalho, são sujeitos: o sindi-
cato da categoria profissional e uma ou mais empresas. 

8.3.2 Natureza Jurídica

Sobre a natureza jurídica da convenção coletiva de trabalho, várias teorias 
surgiram: contratualistas, normativas e mistas, no entanto prevaleceu a teoria 
mista. Assim, essa última apregoa que a natureza jurídica da convenção cole-
tiva de trabalho é dúplice: contratual e normativa. Contratual porque é fruto 
de um acordo de vontade entre as partes, e normativa porque tem efeito erga 
omnis, gerando direitos e obrigações para todos os associados e não associa-
dos das categorias profissionais e econômicas.

Legislação Profissional.indd   66Legislação Profissional.indd   66 12/05/2015   15:52:4912/05/2015   15:52:49



67

e-Tec Brasil

8.3.3 Requisitos de Validade

Na convenção coletiva de trabalho, devemos notar a presença de certos requi-
sitos e formalidades para que esta seja considerada válida. Por esse motivo, 
passaremos agora à análise de alguns requisitos e formalidades que foram 
determinados pela norma consolidada.

8.3.3.1 Requisitos

Primeiramente, vamos discorrer sobre a legitimidade e registro. A legitimida-
de para celebrar convenção ou acordo coletivo de trabalho necessita de capa-
cidade sindical, aquela adquirida com o registro sindical, feita no Ministério 
do Trabalho e Emprego.

Conforme a própria CLT, em seu art. 612, a celebração da convenção ou acor-
do coletivo requer que os sindicatos convoquem uma assembleia geral espe-
cífica, com quorum de 2/3 dos associados da entidade ou dos interessados, em 
primeira convocação. Já o quorum de comparecimento e votação, este será 
de 1/8 dos associados, em segunda convocação, nas entidades sindicais que 
tenham mais de 5.000 associados.

Quanto ao prazo de validade de uma convenção ou acordo coletivo de traba-
lho, não poderá ser superior a dois (02) anos.

Por fim, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição 
de um representante com a finalidade exclusiva de promover o entendimento 
com os empregadores.

8.3.3.2 Formalidades

A CLT, em seu art. 613, parágrafo único, determina que a convenção coletiva 
é ato formal e que deve ser celebrada por escrito, sem emendas, sem rasuras 
e em tantas vias quantos forem os sindicatos participantes ou empresas acor-
dantes.

Além disso, as convenções coletivas de trabalho deverão obrigatoriamente 
conter: a designação dos sindicatos convenentes ou dos sindicatos e empresas 
pactuantes; o prazo de vigência; categorias de trabalhadores envolvidas pelos 
dispositivos; condições ajustadas que irão reger as relações de trabalho du-
rante sua vigência; normas para a conciliação das divergências; disposições 
sobre prorrogação e revisão total ou parcial dos assuntos abrangidos na con-
venção; direitos e deveres dos empregados e das empresas; penalidades, tudo 
isso conforme a redação do art. 613 da CLT.
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8.4 Mediação e Arbitragem

Muitas vezes, empregados e empregadores não concordam entre si sobre as 
questões relativas à relação de trabalho e se distanciam, fazendo-se necessária 
a presença de um mediador ou de um árbitro. Desses dois institutos iremos 
tratar na sequência.

8.4.1 Mediação

Mediação que é um instrumento de autocomposição, de acordo com as pala-
vras do Mestre Renato Saraiva:

a intervenção realizada por um terceiro estranho à relação nego-
cial, sem poder decisório, com o objetivo de aproximar as partes 
na busca de uma solução conciliatória, por meio da assinatura de 
um instrumento normativo autocomposto (convenção ou acordo 
coletivo de trabalho). (SARAIVA, 2009, p. 393).

Portanto, mediador é quem faz a mediação; ele é escolhido livremente pelos 
interessados e não tem poder decisório, mas atua no encaminhamento das 
propostas, eliminando distâncias entre as partes e conduzindo à assinatura de 
um instrumento normativo conciliado.

A mediação pode ser usada durante um processo negocial ou mesmo após 
esgotadas todas as possibilidades de solução diretamente das partes.

8.4.2 Arbitragem

Existe também a arbitragem, que é uma forma de solução de conflito coletivo, 
um instrumento de heterocomposição, realizada também por um estranho à 
relação negocial, livremente escolhido pelas partes, mas com poder decisório 
sobre o impasse. O árbitro é escolhido mediante convenção de arbitragem; ele 
profere sentença que põe fim ao litígio. Qualquer pessoa capaz e que tenha a 
confiança das partes poderá ser designada como árbitro.

No Brasil, a arbitragem é regulada pela Lei nº 9.307/96, que prevê a cláusula 
compromissória e também o compromisso arbitral. Cláusula compromissória 
é uma estipulação contratual que submete ao juízo arbitral os litígios que 
possam vir a surgir em determinado contrato. Por outro lado, compromisso 
arbitral é a convenção pela qual os interessados submetem à arbitragem um 
litígio de uma ou mais pessoas, podendo esse compromisso ser judicial ou 
extrajudicial.
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No âmbito trabalhista, a arbitragem restringe-se aos conflitos coletivos de 
trabalho, não podendo ser usada nos conflitos individuais laborais.

Observe que a diferença entre mediação e arbitragem reside no poder decisó-
rio: o mediador não tem qualquer poder decisório sobre o litígio; já o árbitro 
impõe sua decisão ao conflito a que foi submetido.

8.5 Greve

A greve é um direito assegurado aos trabalhadores, está expressa na CF/1988 
e se encontra regulada na Lei 7.783/1989. São os trabalhadores que decidem 
sobre a oportunidade, o momento de exercer a greve, porém sempre deverão 
observar os termos e limites definidos e estabelecidos na referida lei, sob pena 
de ser a greve considerada abusiva em eventual dissídio coletivo. 

Agora, então, estudaremos o instituto da greve nos moldes da Lei 7.783/89.

8.5.1 Conceito

A Lei de Greve, no art. 2º, definiu a greve como sendo a suspensão coletiva, 
temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação de serviço do empregado. 

Para Ruy Rebello Pinho e Amauri Mascaro Nascimento (2014, p. 361), greve 
é “um processo de reivindicação de direitos profissionais de caráter coletivo 
consistente na paralisação temporária do trabalho pelos empregados”.

Assim, a greve nada mais é do que a paralisação coletiva e temporária de tra-
balhadores com o intuito de, por meio da pressão exercida, terem as reivindi-
cações da categoria ou a fixação de melhores condições de trabalho atendidas.

8.5.2 Peculiaridades

Várias são as peculiaridades estabelecidas pela Lei de Greve. Vale lembrar 
que também são muitos os direitos e limites por ela impostos. Assim, desta-
caremos cada uma dessas peculiaridades agora: 

a. Frustração da negociação coletiva: somente após a frustração da negocia-
ção coletiva ou impossibilidade de recurso, via arbitral, poderá ocorrer a 
cessação coletiva do trabalho.

b. Necessidade de realização de assembleia prévia: cabe ao sindicato da ca-
tegoria profissional convocar a assembleia geral, com o propósito de de-
finir as reivindicações  e a paralisação coletiva.
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c. Aviso prévio: o sindicato de categoria econômica e empresa envolvida de-
verão ser comunicados da greve  com antecedência mínima de 48 horas.

d. Atividades essenciais: importante também é a definição estabelecida na 
lei sobre quais são as atividades essenciais, a saber: tratamento e abaste-
cimento de água; produção e distribuição de energia elétrica; gás e com-
bustível; assistência médica e hospitalar, distribuição e comercialização 
de medicamentos e alimentos; funerários; transporte coletivo; captação 
e tratamento de esgoto e lixo; telecomunicações; guarda, uso e controle 
de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares; processa-
mento de dados ligados a serviços essenciais; controle de tráfego aéreo e 
compensação bancária.

e. Direitos dos grevistas: emprego de meios pacíficos para persuadir outros 
trabalhadores a aderirem à greve; arrecadação de fundos e a livre divul-
gação do movimento.

f. Frustração do Movimento: é proibido aos empregadores e suas empresas 
o constrangimento do empregado ao comparecer ao trabalho e a frustra-
ção da divulgação do movimento grevista.

g. Livre Adesão à Greve: os meios de persuasão usados pelos grevistas não 
poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça ou dano à pro-
priedade ou pessoa.

h. Prestação de serviços indispensáveis à comunidade nas atividades essen-
ciais: todos (sindicatos, empregadores e trabalhadores) ficam obrigados, 
de comum acordo, a garantir a prestação de serviços essenciais à comuni-
dade, durante a greve.

i. Comunicação da Greve nos Serviços ou Atividades Essenciais: nos casos 
de greve em atividades essenciais, os sindicatos ou os trabalhadores ficam 
obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários, com 
antecedência mínima de 72 horas da paralisação.

j. Abuso de Direito de Greve: configura abuso do direito de greve a manu-
tenção da paralisação após celebração de acordo, convenção ou decisão 
da Justiça do Trabalho, exceto nos casos de descumprimento de instru-
mento normativo ou mesmo pela superveniência de fato novo ou fato 
imprevisto que modifique, substancialmente, a relação de trabalho.

k. Suspensão do Contrato de Trabalho: a greve sempre suspende o contrato 
de trabalho e, por isso, as relações obrigacionais do período devem ser 
regidas por acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do 
Trabalho.
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8.5.3 Responsabilidade

A responsabilidade pelos atos praticados, ilícitos ou crimes, no decorrer da 
greve, será apurada  de acordo com a legislação trabalhista, civil ou penal, 
conforme cada caso.

Além disso, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coleti-
vo, nos casos de greve em atividade essencial e com possibilidade de lesão ao 
interesse público.

A EC 45/2004 deixou claro que é da competência da Justiça do Trabalho pro-
cessar e julgar as ações relativas ao exercício do direito de greve.

8.6 Lockout

Lockout é a paralisação do trabalho patrocinada pelo próprio empregador, 
com o objetivo de dificultar o atendimento das reivindicações dos trabalha-
dores ou exercer pressão perante as autoridades, a fim de obter alguma van-
tagem econômica.

Um exemplo de lockout é a greve dos serviços de transporte coletivo, orde-
nada pelas próprias empresas, visando pressionar a administração pública a 
conceder reajustes de tarifas.

Atenção: o lockout é proibido pela Lei 7.783/1989, a qual garante aos traba-
lhadores todos os direitos durante o período de paralisação do trabalho por 
iniciativa do empregador. Portanto, o lockout é período de interrupção do 
vínculo empregatício.

EC: significa Emenda Constitucional que é a modificação da constituição de 
um Estado, resulta em mudanças específicas no texto constitucional , obede-
cendo a proibição de alteração de clausula pétrea.

Leia a Lei nº 7.783/1989 para saber mais sobre o exercício do direito de gre-
ve, as atividades essenciais dentre outros assuntos.
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BOX 8

SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Em um primeiro momento parecem significar a mesma coisa, mas para o Di-
reito do Trabalho são institutos diferentes, se não, vejamos:

SUSPENSÃO:  Cessação provisória e total dos efeitos do Contrato de Traba-
lho. Efeitos: Na suspensão o contrato continua em pleno vigor mas não conta 
o tempo de serviço e não há remuneração.

INTERRUPÇÃO:  Cessação parcial e provisória do Contrato de Trabalho. 
Efeitos: Como a cessação é parcial, continua a contar o tempo de serviço e 
percebendo a remuneração.

EXEMPLOS DE HIPÓTESES DE SUSPENSÃO:

* Auxílio doença após 15 dias. O INSS é quem paga.

* Aposentadoria provisória por Invalidez.

* Aborto Criminoso.

* Greve legal/legítima. Art°. 7° da Lei n° 7.783/89

* Cargo Eletivo - Súmula 269 TST.

* Licença não remunerada.

* Exercício de cargo público.

* Mandato Sindical.

EXEMPLOS DE HIPÓTESES DE INTERRUPÇÃO:

* Férias.

* Aviso prévio não trabalhado.

* Licença-Maternidade.

* Auxílio doença - Primeiros 15 dias. O Empregador é quem paga.

* Repouso Remunerado.

* Faltas ao serviço - Art°. 473 da CLT.

* Feriados.
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* Casamento.

* Licença-paternidade.

* Falecimento do Cônjuge.

* Doação de sangue.

* Alistamento Militar.

* Jurado.

* Comparecimento a juízo.

* Alistamento Eleitoral.

* Vestibular.

* Acidente do trabalho (Não percebe salário, mas o período é computado no 
tempo de serviço, logo é interrupção).

NA ESTEIRA DOS ENSINOS DA DOUTRINA:

Sergio Pinto Martins:  “ Haverá interrupção quando o empregado deva ser 
remunerado normalmente, embora não preste serviços, contando-se também  
o seu tempo de serviço, mostrando a existência de uma cessação temporária 
e parcial dos efeitos do contrato de trabalho. Na suspensão, o empregado 
fica afastado, não recebendo salário, nem é contado o seu tempo de serviço, 
havendo a cessação temporária e total dos efeitos do contrato de trabalho”.

Amauri Mascaro Nascimento:  “ Nossa lei se utiliza de dupla terminologia, 
suspensão e interrupção, a nosso ver sem caráter substancial porque diz res-
peito unicamente aos efeitos e não ao conceito. A figura tem um pressuposto 
comum, paralisação do trabalho, sendo diferentes os efeitos que a paralisa-
ção produzirá, especialmente quanto aos salários; haverá interrupção quando 
devidos os salários, e suspensão quando não devidos. Essa é a linguagem do 
nosso direito, mas outra poderia ser sem alteração básica, chamando-se de 
suspensão remunerada ou não remunerada as duas hipóteses, ou suspensão 
parcial ou total, como fazem alguns doutrinadores”.

Amador Paes de Almeida: “...A suspensão, como o próprio nome indica, ape-
nas suspende os efeitos do pacto laboral, subsistindo, todavia, o vínculo jurí-
dico. Não há prestação de serviços, tampouco pagamento salarial. O período 
da suspensão, outrossim, não é computado no tempo de serviço. ...Caracteri-
za-se a interrupção pela simples paralisação dos serviços; o empregado não 
presta serviços, mas o empregador paga seus salários; e o período de interrup-
ção é computado no tempo de serviço”.

Fonte: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=2247 – acesso em 02/02/2015.·.
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BOX 9

A Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS

Figura 6: A Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Fonte: Disponível em http://politicanews.com.br/category/bahia/ acesso 20/12/2014

A Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou simplesmente CTPS, é obri-
gatória para o exercício de qualquer atividade de emprego, o que inclui a 
atividade rural, mesmo a de caráter temporário e para o exercício por conta 
própria de atividade profissional remunerada.

A CTPS será obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo trabalhador 
ao empregador que o admitir e este último terá prazo de 48 horas para nela 
anotar a data específica da admissão, a remuneração e demais condições da 
relação empregatícia. Além disso, é facultada a adoção de sistema manual, 
mecânico ou eletrônico.

Quanto à remuneração, as anotações concernentes a ela devem especificar 
o salário e sua forma de pagamento, isto é, se em dinheiro ou em dinheiro e 
utilidades, inclusive a estimativa de gorjeta, se houver essa combinação.

As anotações na CTPS são feitas na data-base, a qualquer tempo, se solicitada 
pelo trabalhador, no caso de rescisão contratual ou por necessidade de com-
provação perante a Previdência Social.

Já as anotações referentes a acidentes de trabalho serão anotadas obrigatoria-
mente pelo INSS na carteira do acidentado.
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Por último, é proibido ao empregador efetuar anotações desabonadoras à con-
duta do empregado em sua CTPS.

Resumo

Na Unidade 8, estudamos o Direito Coletivo do Trabalho e vimos que é o 
segmento do direito do trabalho que trata da organização sindical, da negocia-
ção e dos contratos coletivos e da greve. As organizações sindicais possuem 
natureza jurídica de associações privadas, autônomas e coletivas. O sindicato 
pode ser de pessoas físicas ou jurídicas que praticam a mesma atividade pro-
fissional ou afins para defesa de interesses  individuais e coletivos da catego-
ria ou classe de trabalhados. Além disso, o sindicato obedece aos princípios: 
da liberdade associativa e da autonomia sindical. A fundação de sindicato 
independe de autorização do Estado, mas o registro deverá ser feito no órgão 
competente. O Brasil adota o sistema de categorias e pode ser: econômica 
(também denominada categoria patronal), profissional (ou categoria dos tra-
balhadores) e diferenciada (aquela formada pelos empregados que exercem 
profissões diferenciadas, por força do estatuto profissional especial ou decor-
rente de condição de vida singular). A estrutura sindical brasileira é consti-
tuída pelos sindicatos; federações (entidades sindicais de grau superior que 
devem congregar 5 ou mais sindicatos); confederações (entidades sindicais 
de grau superior e de âmbito nacional, com sede em Brasília–DF, as quais 
devem ser constituídas de no mínimo 3 federações); centrais sindicais (en-
tidades de representação geral dos trabalhadores). Observamos que, na con-
venção coletiva de trabalho, o instrumento normativo acordado ocorre entre o 
sindicato de categoria profissional e o sindicato da categoria econômica, que 
são seus sujeitos. Já no acordo coletivo de trabalho, o instrumento normativo 
pactuado ocorre entre o sindicato da categoria profissional e uma ou mais 
empresas que, por consequência, são seus sujeitos. Analisamos a mediação 
(usada durante um processo negocial e instrumento normativo de autocom-
posição, em que não há poder decisório) e a arbitragem (forma de solução de 
conflito coletivo e um instrumento normativo de heterocomposição, em que 
há poder decisório). Por último, detalhamos a greve e o lockout. A greve é a 
paralisação coletiva e temporária, com o intuito de terem atendidas, por meio 
da pressão exercida pelos trabalhadores, as reivindicações de suas categorias; 
é uma forma de suspensão do vínculo empregatício. O lockout é a paralisação 
do trabalho patrocinada pelo próprio empregador; é proibida pela nossa legis-
lação e é uma forma de interrupção da relação de emprego. 
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1. Discorra, em um texto de aproximadamente 10 linhas, sobre as diferenças 
e semelhanças relativas aos institutos jurídicos da suspensão e da inter-
rupção do contrato de trabalho.

2. Conceitue Direito Coletivo de trabalho e de um exemplo. 

3. Utilizando as informações desta unidade, comente o instituto “lockout”. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 9 - Conflitos Coletivos de Trabalho

A expressão conflito coletivo de trabalho é consagrada tanto pela doutrina 
nacional quanto pela estrangeira. Entretanto, a questão da denominação clara 
dos institutos jurídicos é fundamental para seu melhor exame conceitual.

9.1 Denominação

Aqui usaremos a divisão para a denominação utilizada pelo Mestre Sérgio 
Pinto Martins(2011, p. 343), por ser a mais abrangente. Assim, o conflito 
coletivo de trabalho poderá assumir três denominações distintas, dependendo 
da fase em que se encontra nas relações coletivas de trabalho.

9.1.1 Denominação de Conflito em Sentido Amplo

Será denominado conflito quando se quiser usar o sentido amplo da palavra, 
correspondendo à divergência de interesses, como ocorre na greve e no lo-
ckout.

9.1.2 Denominação de Conflito como Controvérsia

Nessa denominação, controvérsia refere-se a um conflito em fase de ser solu-
cionado extrajudicialmente, por intermédio da mediação ou arbitragem.

9.1.3 Denominação de Conflito como Dissídio

A denominação de conflito como dissídio diz respeito ao conflito que será 
submetido à apreciação do Poder Judiciário, podendo ser individual ou co-
letivo. Um exemplo é a reclamação trabalhista do empregado em face da 
empresa.

9.2 Conceito

Conflito é palavra que vem do latim conflictus e significa lutar, combater, 
determinando posições antagônicas. Assim, muitos conflitos são decorrentes 
de desigualdades sociais, econômicas ou advêm dos problemas de desigual 
distribuição de riquezas.
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Quanto aos conflitos coletivos de trabalho, podem ser: econômicos, de inte-
resses jurídicos ou de direitos. Os econômicos são aqueles por meio dos quais 
os trabalhadores reivindicam novas condições de trabalho ou melhores salá-
rios. Os conflitos jurídicos ou de direitos têm por objeto a mera declaração de 
existência ou inexistência da relação jurídica controvertida.

9.3 Formas de Solução de Conflito

A classificação das formas ou modalidades de solução de conflitos é diversa 
para cada doutrinador, entretanto vamos adotar a classificação proposta pelo 
jurista Amauri Mascaro Nascimento (2004, p. 402), por ser a que melhor 
abarca o instituto. Portanto, as formas de solução de conflitos são: autodefesa, 
autocomposição e heterocomposição. É o que passaremos a estudar.

9.3.1 Autodefesa

A autodefesa é uma forma de solução de conflito trabalhista em que as pró-
prias partes procedem à defesa de seus interesses. São exemplos: a greve e o 
lockout.

9.3.2 Autocomposição

A autocomposição também é uma forma de solução de conflito trabalhista 
realizada pelas próprias partes. Elas mesmas solucionam suas controvérsias, 
não há intervenção de um terceiro. São exemplos de autocomposição traba-
lhista: o acordo e a convenção coletiva de trabalho.

Essa forma de solução de conflito se divide em duas: pode ser unilateral ou 
pode ser bilateral. A autocomposição unilateral é aquela em que há renúncia 
de uma das partes em sua pretensão, enquanto, na bilateral, as partes fazem 
concessões recíprocas, ou seja, fazem transações. 

9.3.3 Heterocomposição

 A heterocomposição ocorre quando a solução de conflito trabalhista é deter-
minada por um terceiro, a exemplo da mediação (ocorre por intermédio de um 
mediador que fará propostas, mas que não tem poder de decisão, nem coação, 
nem coerção); da arbitragem (aqui as partes elegem um árbitro para solucio-
nar o conflito; esse tem poder decisório); da jurisdição (ou também chamada 
de tutela, que é uma forma de solucionar conflito por meio da interferência 
do Estado).
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BOX 10

No conflito entre acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho, qual prevalece?

Publicado por Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes - LFG (extraído pelo JusBrasil) 

Segundo ensinamentos de Mauricio Godinho Delgado, a convenção coletiva 
de trabalho, como se sabe, tem âmbito muito mais largo de abrangência do 
que o simples acordo coletivo de trabalho. Veja que é possível uma conven-
ção coletiva de trabalho abranger certa categoria de todo um Estado, ao passo 
que um acordo coletivo é celebrado, naquela mesma base territorial, exclusi-
vamente com uma única empresa da mesma categoria econômica. 

Neste quadro de hierarquia de regras, qual prevalece? A resposta mais ime-
diata nos conduziria à prevalência das regras do acordo coletivo de trabalho, 
por serem especiais, em oposição à convenção coletiva de trabalho que teria 
normas gerais. Entretanto, a ordem jus trabalhista tem regra explícita a res-
peito (artigo 620 da CLT), estipulando que as condições estabelecidas em 
convenção coletiva de trabalho, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre 
as estabelecidas em acordo coletivo de trabalho. 

Portanto, a CLT determina a preponderância da convenção coletiva sobre o 
acordo coletivo, visando ao cumprimento da norma mais favorável, porém se 
o acordo coletivo for mais favorável, este haverá de prevalecer. 

Assim, conclui-se que em regra prevalecerá a convenção coletiva sobre o 
acordo coletivo de trabalho, no entanto, caso o acordo coletivo de trabalho 
seja mais benéfico, este prevalecerá sobre a convenção coletiva, em razão da 
aplicação do princípio da norma mais favorável. 

Fonte: http://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/1234330/no-conflito-entre-acordo-coletivo-de-trabalho-e-convencao-co-
letiva-de-trabalho-qual-prevalece-katy-brianezi. Acesso em: 29 de novembro de 2014, às 19h44.
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Resumo

Na presente unidade, estudamos o conflito coletivo de trabalho e suas formas 
de soluções. Assim, vimos que conflitos coletivos de trabalho podem ser: eco-
nômicos, de interesses jurídicos ou de direitos. Os econômicos são aqueles 
por meio dos quais os trabalhadores reivindicam novas condições de trabalho 
ou melhores salários. Os conflitos jurídicos ou de direitos têm por objeto a 
mera declaração de existência ou inexistência da relação jurídica controverti-
da. Analisamos as três formas de solução de conflito: autodefesa, autocompo-
sição e heterocomposição. A autodefesa é uma forma de solução de conflito 
trabalhista em que as próprias partes procedem à defesa de seus interesses, 
sendo exemplos: a greve e o lockout. A autocomposição também é uma forma 
de solução de conflito trabalhista realizada pelas próprias partes. Elas mes-
mas solucionam suas controvérsias, não há intervenção de um terceiro. São 
exemplos de autocomposição trabalhista: o acordo e a convenção coletiva de 
trabalho, esta se dividindo em duas: pode ser unilateral ou pode ser bilateral. 
A autocomposição unilateral é aquela em que há renúncia de uma das partes 
em sua pretensão, enquanto, na bilateral, as partes fazem concessões recípro-
cas, ou seja, fazem transações. A heterocomposição ocorre quando a solução 
de conflito trabalhista é determinada por um terceiro, a exemplo da mediação, 
da arbitragem e da jurisdição.

Legislação Profissional.indd   80Legislação Profissional.indd   80 12/05/2015   15:52:5012/05/2015   15:52:50



81

e-Tec Brasil

1. Acerca das formas de solução de conflitos trabalhistas, marque a opção 
incorreta.

a. São formas de solução de conflitos: a autodefesa, a autocomposição e a 
heterocomposição.

b. A autodefesa é uma forma de solução de conflito trabalhista em que as 
próprias partes procedem à defesa de seus interesses.

c. São exemplos de autocomposição trabalhista: o acordo e a convenção co-
letiva de trabalho.

d. A heterocomposição ocorre quando a solução de conflito trabalhista é de-
terminada por um terceiro.

e. São exemplos de autodefesa trabalhista: a mediação e a arbitragem.

2. Conceitue e cite os tipos de conflito coletivo de trabalho. 

3. Discorra em aproximadamente 10 linhas sobre a autocomposição trabalhista. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 10 - Organização Judiciária do Trabalho

O Estado é o detentor do monopólio da Justiça e cabe somente a ele dizer o 
direito. Assim, a Justiça do Trabalho é organizada em diversos órgãos. 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 111, define e divide os órgãos da 
Justiça do Trabalho em: Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunais Re-
gionais do Trabalho (TRTs) e os juízes do trabalho. Portanto, a Carta Magna 
definiu os juízes como órgãos da Justiça Trabalhista.

Figura 7: Divisão da Justiça do Trabalho.
Fonte: http://www.guiatrabalhista.com.br/tematicas/processo_trabalho.htm acesso 20/12/2014.

O judiciário trabalhista é dividido em três graus de jurisdição: TST é o tercei-
ro grau de jurisdição; TRTs correspondem ao segundo grau de jurisdição; os 
juízes do trabalho formam o primeiro grau de jurisdição.

Com a criação da EC nº 45/2004, houve uma implementação de várias mu-
danças na Justiça do Trabalho. Agora, vamos estudar cada um dos órgãos da 
Justiça Trabalhista nos moldes da referida emenda constitucional:
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10.1 Tribunal Superior do Trabalho

O TST é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, tem sede em Brasília/DF 
e jurisdição em todo o território nacional. A EC nº 45/2004 criou o art. 111-A 
da CF/1988, estabelecendo:

“Art. 111-A. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de 
vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de 
trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo 
Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta 
do Senado Federal, sendo:

I- um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros do Ministério Público do Tra-
balho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o 
disposto no art. 94;

II- os demais dentre juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tri-
bunal Superior.

§ 1º A lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do 
Trabalho.

§ 2º Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho:

I- a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regula-
mentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;

II- o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe 
exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamen-
tária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro 
e segundo graus, como órgão central do sistema, cujas decisões 
terão efeito vinculante” (VADE MECUM COMPACTO, 2013, 
P. 45).

Assim, o TST é composto de 27 ministros, todos brasileiros entre 35 e 65 anos 
de idade, sendo nomeados pelo Presidente da República após aprovação da 
maioria absoluta do Senado Federal. E, ainda, observando-se o quinto cons-
titucional.

Além disso, o Regimento Interno do TST definiu os órgãos que fazem parte 
do próprio TST, que são os seguintes: Órgão Especial; Tribunal Pleno; Seção 
Administrativa; Seção especializada em Dissídios Coletivos (SDC); Seção 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI, que se subdivide em Subseção 
1 e Subseção 2); Turmas (que são 8).

Por fim, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistra-
dos do Trabalho (ENAMAT) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT) são órgãos que atuam conjuntamente com o TST.
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10.2 Tribunais Regionais do Trabalho

O dispositivo constitucional 115 dispõe sobre a composição e o funcionamen-
to dos TRTs,  conforme a redação do artigo que se segue:

“Art. 115. Os Tribunais Regionais do Trabalho compõem-se de, 
no mínimo, sete juízes, recrutados, quando possível, na respec-
tiva região, e nomeados pelo Presidente da República dentre 
brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos, 
sendo:

I- um quinto dentre advogados com mais de dez anos de efetiva 
atividade profissional e membros do Ministério Público do Tra-
balho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o 
disposto no art. 94;

II- os demais, mediante promoção de juízes do trabalho por an-
tiguidade e merecimento, alternadamente.

§ 1º Os Tribunais Regionais do Trabalho instalarão a justiça 
itinerante, com a realização de audiências e demais funções de 
atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva ju-
risdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

§ 2º Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão funcionar 
descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de 
assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as 
fases do processo” (VADE MECUM COMPACTO, 2013, P. 45).

Portanto, os TRTs deverão ser compostos de pelo menos 7 juízes que serão 
nomeados pelo Presidente da República, entre brasileiros com mais de 30 e 
menos de 65 anos de idade. Assim como no TST, os TRTs deverão também 
observar o quinto constitucional.·.

O referido artigo também prevê a instalação da justiça itinerante, ou seja, uma 
justiça móvel que irá realizar audiências e demais funções jurisdicionais, fa-
vorecendo a população e propiciando um melhor acesso ao judiciário.

10.3 Juízes do Trabalho

A jurisdição trabalhista no primeiro grau é exercida por um juiz singular, cha-
mado de juiz do trabalho, o qual exerce suas funções nas Varas do Trabalho. 

No mesmo sentido, o artigo 112 da CF/1988 preconiza que “a lei criará varas 
da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua juris-
dição, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal 
Regional do Trabalho”.
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A Súmula 10 do STJ acrescenta que, uma vez instalada a Vara do Trabalho, 
é cessada a competência do juiz de direito em matéria trabalhista, inclusive a 
execução das sentenças trabalhistas proferidas por ele. 

10.4 Competência da Justiça do Trabalho

A mais importante inovação ocorrida na Justiça do Trabalho foi a ampliação 
de sua competência, isto é, a Justiça do Trabalho passou a ter competência 
para julgar e processar as ações oriundas das relações de trabalho. 

Isso significa dizer que, na relação de trabalho, incluem-se  a relação de em-
prego, a relação de trabalho autônomo, eventual, avulso, voluntário, estágio 
e relação de trabalho institucional. Nessa esteira, a Justiça do Trabalho tem 
competência para processar e julgar qualquer relação de trabalho, não só a 
relação de emprego; em última análise, a justiça laboral tem competência para 
processar e julgar  conflitos decorrentes da relação trabalhista em sentido amplo.

Observe o exemplo: João, pedreiro (poderia ser pintor, marceneiro), profis-
sional autônomo, não recebeu pelos serviços prestados. Embora não seja em-
pregado do tomador de serviços em função da ausência do requisito subordi-
nação, João deverá ajuizar a demanda na justiça laboral.

Quinto constitucional: quinto constitucional é a imposição feita pela 
CF/1988 de que, na composição dos tribunais, deverão ser, necessariamen-
te, 1/5 do número de vagas ocupadas pelos membros do Ministério Público 
respectivo e pela OAB (classe dos advogados), alternadamente, entre aqueles 
que contarem com mais de 10 anos de efetivo exercício.

BOX 11

TRABALHO ESCRAVO EXISTE?

Mais de 125 anos após a abolição da escravatura, o Brasil ainda combate uma 
versão moderna do tipo de trabalho forçado. Mais de 2 mil pessoas são liber-
tadas todos os anos no país em condições análogas à de escravos.
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Publicado em 13 de maio de 2014

Se, por um lado, não existem mais correntes ou senzalas, por outro, são inú-
meras as semelhanças relatadas por trabalhadores de condições que remetem 
a uma escravidão contemporânea. 

Ameaças de morte, castigos físicos, dívidas que impedem o livre exercício 
do ir e vir, alojamentos sem rede de esgoto ou iluminação, sem armários ou 
camas, jornadas que ultrapassam 12 horas por dia, sem alimentação ou água 
potável, falta de equipamentos de proteção, promessas não cumpridas.

O Código Penal define uma pena de reclusão de dois a oito anos e multa para 
quem “reduz alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a 
trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições de-
gradantes de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção 
em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”.

A cada dia, mais de 5 pessoas são libertadas, em média, no país. Dados do 
Ministério do Trabalho tabulados pelo G1 mostram que, nos últimos cinco 
anos, Minas Gerais lidera a lista de estados com resgates (2.000), seguido por 
Pará (1.808), Goiás (1.315), São Paulo (916) e Tocantins (913).

Os resgates ocorrem após denúncias feitas pelos trabalhadores. A Comissão 
Pastoral da Terra e os sindicatos e cooperativas são as principais entidades 
procuradas, já que há um receio do envolvimento de autoridades locais com 
os proprietários. Durante as blitzes, caso seja configurado o trabalho análogo 
à escravidão pelos auditores fiscais, as pessoas são libertadas e os emprega-
dores são obrigados a pagar todos os direitos trabalhistas devidos.

Uma das maiores dificuldades no país é combater o aliciamento dos trabalha-
dores. Um programa do Ministério do Trabalho batizado de Marco Zero foi 
criado para ajudar na intermediação dos trabalhadores e acabar com a figura 
do “gato”. 

Hoje, no entanto, ainda é comum a atuação desses contratadores ilegais, que 
agem em áreas de vulnerabilidade e acabam perpetuando a prática do trabalho 
escravo contemporâneo.

Apesar de estar normalmente associado ao campo, o trabalho escravo tem 
sido cada vez mais flagrado nas grandes cidades. Em 2013, segundo dados da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT), o número de libertações no meio urbano 
foi maior que o do meio rural pela primeira vez na história. Uma das explica-
ções para a mudança é o boom de grandes obras pelo país.

Enquanto ruralistas dizem que há exagero por parte dos fiscais e que muitas 
das infrações trabalhistas não configuram cerceamento de liberdade, entida-
des defendem uma punição exemplar quando houver flagrante desrespeito à 
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dignidade do trabalhador, que, dizem, muitas vezes é tratado como um bem e 
não como um ser humano. A batalha também é travada no Congresso. Quinze 
anos após ser apresentada, a chamada PEC do Trabalho Escravo está prestes 
a passar pelas duas últimas votações.

A proposta de emenda à Constituição altera o artigo 243, determinando que 
as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde for flagrada 
a exploração de trabalho escravo sejam expropriadas e destinadas à reforma 
agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao pro-
prietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Além disso, prevê 
que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência des-
sa exploração seja confiscado e revertido a fundo especial.

A votação da PEC pode ocorrer em um ano simbólico. Em 2014, completam-
se 10 anos da chacina de Unaí. Quatro funcionários do Ministério do Trabalho 
– três auditores fiscais e um motorista – foram mortos em uma emboscada 
quando investigavam uma denúncia de trabalho escravo em fazendas da re-
gião. Os acusados de serem os mandantes do crime, fazendeiros no local, não 
foram julgados até hoje. Dos nove indiciados, apenas três foram condenados. 
O caso fez com que a segurança dos grupos móveis de fiscalização, criados 
em 1995, fosse colocada em xeque. Compostos de auditores fiscais e pro-
curadores do Trabalho, eles dificilmente saem hoje sem o apoio de policiais 
federais ou rodoviários federais.

Outro importante instrumento de combate ao trabalho escravo também com-
pleta 10 anos: a chamada “lista suja”. O cadastro de empregadores flagrados 
submetendo trabalhadores a condições análogas à de escravos é considerado 
uma das principais ferramentas para coibir a prática hoje no país. Quando um 
nome é incluído nele, instituições suspendem financiamentos e o acesso a 
crédito. Empresas signatárias do Pacto Nacional pela Erradicação do Traba-
lho Escravo também aplicam bloqueios e restrições comerciais.

O Ministério do Trabalho e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
são os órgãos responsáveis pela lista, que é atualizada semestralmente. Antes 
de figurar na relação, os empregadores têm o direito de se defender admi-
nistrativamente, em primeira e segunda instâncias. As exclusões ocorrem se, 
após dois anos, não houver reincidência e for efetuado o pagamento de todos 
os autos de infração. Muitas empresas, no entanto, conseguem ser retiradas da 
lista entrando com liminares na Justiça.

Fonte: http://g1.globo.com/economia/trabalho-escravo-2014/platb/. Acesso em 27 de novembro de 2014, às 17h34.
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Figura 8: Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo (28/01/2014).
Fonte: Disponível em http://tiaeron.wordpress.com/2014/01/28/dia-nacional-de-combate-ao-trabalho-escravo-e-ce-
lebrado-hoje/

Resumo

Nesta unidade vimos a organização da Justiça Laboral e sua composição. 
Apontamos os órgãos da Justiça do Trabalho, que são: Tribunal Superior do 
Trabalho (TST); Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs); os juízes do tra-
balho. Observamos que o judiciário trabalhista é dividido em três graus de 
jurisdição: o TST é o terceiro grau de jurisdição; os TRTs correspondem ao 
segundo grau de jurisdição; os juízes do trabalho formam o primeiro grau de 
jurisdição. Detalhamos os referidos órgãos. Vimos que o TST é composto de 
27 ministros, todos brasileiros entre 35 e 65 anos de idade, nomeados pelo 
Presidente da República após aprovação da maioria absoluta do Senado Fe-
deral. Além disso, o Regimento Interno do TST definiu os órgãos que fazem 
parte do próprio TST, quais sejam: Órgão Especial; Tribunal Pleno; Seção 
Administrativa; Seção especializada em Dissídios Coletivos (SDC); Seção 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI, que se subdivide em Subse-
ção 1 e Subseção 2); Turmas (que são 8). Concluímos, por fim, que a Es-
cola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho 
(ENAMAT) e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) são órgãos 
que atuam em conjunto com o TST. Percebemos que os TRTs deverão ser 
compostos de pelo menos 7 juízes, que serão nomeados pelo Presidente da 
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República e escolhidos entre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos 
de idade. Assim como no TRT, os TRTs deverão também observar o quinto 
constitucional. Verificamos que também está prevista, no ordenamento jurí-
dico pátrio,  a instalação da justiça itinerante, a qual é uma justiça móvel que 
irá realizar audiências e demais funções jurisdicionais. Já a jurisdição traba-
lhista no primeiro grau é exercida por um juiz singular, chamado de juiz do 
trabalho, o qual exerce suas funções nas Varas do Trabalho. Notamos que a 
mais importante inovação ocorrida na Justiça do Trabalho foi a ampliação de 
sua competência, isto é, a Justiça do Trabalho passou a ter competência para 
julgar e processar as ações oriundas das relações de trabalho. Assim, em últi-
ma análise, a justiça laboral tem competência para processar e julgar conflitos 
decorrentes da relação trabalhista em sentido amplo.

1. Cite os órgãos que fazem parte da Justiça do Trabalho. 

2. Descreva a composição de cada órgão da Justiça do Trabalho. 

3. Comente sobre o trabalho escravo ainda existente no Brasil e sugira uma 
forma de redução do problema. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 11 - O Código de Defesa do Consumidor no Âmbito Trabalhista

A aplicação das normas do CDC – Código de Defesa do Consumidor –, no 
âmbito laboral, é possível quando ocorre em benefício do hipossuficiente. 
Observe que há uma mesma base argumentativa, o mesmo alicerce funda-
mental, entre o direito do consumidor e o direito do trabalho: a hipossuficiên-
cia de uma das partes. 

Partindo desse entendimento preliminar, vamos estudar nesta unidade: a apli-
cação da inversão do ônus da prova, a desconsideração da personalidade ju-
rídica e a abrangência da competência trabalhista ao direito do consumidor.

11.1 A Aplicação da Inversão do Ônus da Prova

Note-se a redação dos artigos 765 e 769 da CLT:

“Art. 765: Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liber-
dade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido 
das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária 
ao esclarecimento delas.

Art. 769: Nos casos omissos, o direito processual comum será 
fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naqui-
lo em que for incompatível com as normas deste Título” (VADE 
MECUM COMPACTO, 2013, P. 875 e 876).

Perceba que o mencionado art. 765 determina ao juiz ser o condutor absoluto 
do processo trabalhista e, como tal, ele poderá designar a inversão do ônus da 
prova, sempre que entender necessário; assim, visível está a plena aplicação 
dos princípios e direitos norteadores da legislação consumerista.

E ainda, o art. 769 da CLT diz que o processo comum é fonte subsidiária da 
processualística trabalhista, e não especificamente do processo civil, abran-
gendo na verdade todas as demais normas do direito privado não integrantes 
da CLT e legislação trabalhista. Em outras palavras, o CDC poderá ser usado 
na esfera laboral sempre que couber, por óbvio, sua identificação muito mais 
com o direito laboral do que com as outras normas do direito privado.

11.2  A Desconsideração da Personalidade Jurídica

Sobre a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito laboral, não 
há um consenso entre os doutrinadores nem na jurisprudência, no tocante à 
aplicação de seus pontos principais. Esse dissenso jurisprudencial e doutrinário 
ocorre porque, na legislação trabalhista, não existe qualquer dispositivo que trate 
da aplicação ou não da teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
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Entretanto, essa teoria vem sendo muito aplicada nos processos trabalhistas, 
em função da proteção do trabalhador e também para garantir a efetividade 
da prestação da justiça.

Parte da doutrina aponta o art. 2º, §2º da CLT, como fundamento para a apli-
cação da referida teoria na seara trabalhista. Confira a redação:

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

...

§2º: Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 
uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a di-
reção, controle ou administração de outra, constituindo grupo 
industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômi-
ca, serão, para efeitos da relação de emprego, solidariamente 
responsáveis a empresa principal e cada uma das subsidiárias” 
(VADE MECUM COMPACTO, 2013, P. 795).

Portanto, como o direito do trabalho é guiado pelo princípio da proteção ao 
empregado, a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica, apenas 
em face da insolvência da sociedade, amplia a garantia de recebimento de cré-
ditos laborais, o que favorece sobremaneira o obreiro, que é o hipossuficiente 
na relação de emprego.

11.3 A Abrangência da Competência Trabalhista ao Direito do Consumido

Outro tema discutido na doutrina é a questão relativa à abrangência ou não da 
competência material da Justiça do Trabalho em processar e julgar as ações 
oriundas das relações de trabalho, se estas alcançariam também a relação con-
tratual de consumo reguladas pelo CDC.

Pois bem, aqui vamos seguir as orientações do Mestre Renato Saraiva (SA-
RAIVA, 2009), por ser um posicionamento mais condizente com a realidade 
atual. Quando a controvérsia for entre fornecedor e consumidor e versar sobre 
relação de consumo (exemplo: produto veio com defeito; o serviço contrata-
do não foi prestado, etc.), a demanda não poderá ser processada nem julgada pela 
Justiça do Trabalho, por não se tratar de assunto pertinente à relação de trabalho.

Todavia, se o litígio for entre prestador de serviço e consumidor e abranger 
relação de trabalho existente entre eles, a Justiça do Trabalho será, sem som-
bra de dúvida, a competente para processar e julgar a demanda. Exemplo: não 
recebimento pelo fornecedor  pessoa física (observe que, se for fornecedor 
pessoa jurídica, não caberá essa demanda na Justiça do Trabalho, devido à 
ausência do requisito pessoalidade) do numerário contratado para a prestação 
dos respectivos serviços.
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Hipossuficiente na relação de consumo: na terminologia jurídica, indica 
condições técnicas inferiores ou desfavoráveis para que o consumidor prove 
suas alegações iniciais - seus direitos do CDC - em face do fornecedor, mais 
bem provido de meios probatórios. Assim, cabe ao fornecedor demonstrar a 
ocorrência de uma das causas de exclusão de responsabilidade. A hipossuficiên-
cia técnica no processo consumerista é que leva à inversão do ônus da prova.

Hipossuficiente na relação de emprego: é a parte mais fraca, vulnerável, na 
relação de emprego. Trata-se do empregado; a causa de sua hipossuficiência 
é justamente a presença do requisito da subordinação ao empregador.

Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica: quando uma pes-
soa jurídica for usada para desvirtuar suas finalidades e para lesar terceiros, 
sua personalidade pode ser desconsiderada para destruir a blindagem patri-
monial dos sócios, ou seja, imputando a responsabilidade aos sócios e mem-
bros integrantes da pessoa jurídica, desconsiderando a separação patrimonial 
existente entre o capital de uma empresa e o patrimônio de seus sócios, para 
os efeitos de determinadas obrigações, com a finalidade de evitar sua utili-
zação de forma indevida, ou quando este for obstáculo ao ressarcimento de 
dano causado ao consumidor. 

BOX 12

O Direito do Consumidor e a ampliação da competência da Justiça do Trabalho

Moyses Simão Sznifer.  Diretor de Assuntos Legislativos da ANPT - 
Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Mestrando em 

Direitos Difusos e Coletivos pela PUC/SP. Professor dos cursos de pós 
graduação da Universidade Mackenzie.

Através da Emenda Constitucional n° 45/2004, que promoveu a Reforma do 
Poder Judiciário, instaurou-se verdadeira revolução em matéria de competên-
cia da Justiça do Trabalho. No âmbito do presente estudo não pretendemos 
nos aprofundar em todas as nuances da reforma constitucional empreendida, 
nem mesmo discutir sua conveniência ou oportunidade, mas, somente discor-
rer sobre uma nova competência estabelecida para o Judiciário do Trabalho, 
qual seja: dirimir algumas controvérsias no âmbito do Direito do Consumidor.
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Desde logo cumpre-nos trazer à lume que não ignoramos as lições de notá-
veis juristas e mestres do direito laboral que já defenderam publicamente a 
exclusão da competência do Judiciário Trabalhista em sede de relações de 
consumo. Todavia, com o devido respeito, ousamos dissentir dos posiciona-
mentos adotados, pois entendemos que a competência prevista para “as ações 
oriundas da relação de Trabalho”, constante da nova redação do inciso I do 
art.114 da Constituição Federal, também abrange matérias reguladas pelo Có-
digo de Defesa do Consumidor, o que exigirá do Juiz do Trabalho a aplicação 
das normas estatuídas pelo referido Código para solucionar diversos litígios 
que doravante lhe serão submetidos.

Em razão da reforma procedida, o texto do artigo 114, inciso I da Constitui-
ção Federal passou a ter a seguinte redação: “Compete à Justiça do Trabalho 
processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os 
entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Verifica-se, as-
sim, que houve considerável ampliação da competência material da Justiça 
do Trabalho.

Quando a Constituição se refere às ações oriundas da relação de trabalho, está 
conferindo competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar toda e 
qualquer lide decorrente da prestação pessoal de serviço, não a limitando, 
como anteriormente o fazia, a conciliar e julgar apenas lides decorrentes da 
relação de emprego e, somente na forma da lei, outras controvérsias. 

Para melhor equacionar o tema em estudo, cumpre serem feitas algumas 
considerações acerca de aspectos essenciais dos conceitos de fornecedor e 
de consumidor, estabelecidos pela legislação vigente, bem como fazer uma 
breve análise do que consiste a prestação de serviço regulada pela nossa lei 
consumerista. É o que faremos a seguir, sem ter obviamente a pretensão de 
esgotar o debate sobre o tema.

Consoante dispõe o art. 3° da lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumi-
dor), incluem-se no conceito de fornecedor os chamados “Prestadores de Ser-
viços”: 

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes desperso-
nalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 
criação, construção, transformação, importação, exportação, 
distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de 
serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, ma-
terial ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 
no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 
decorrentes das relações de caráter trabalhista.”.
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Segundo ensina o Prof. Rizzatto Nunes, o CDC utiliza-se mal do sujeito da 
oração. Emprega “fornecedor” de serviços, quando deveria empregar “pres-
tador” de serviços. Apesar do erro no uso do conceito, o resultado prático da 
interpretação é o mesmo.

Destarte, entre as diversas espécies de fornecedor, a pessoa física que ex-
plorar, de forma autônoma, o mercado de consumo, prestando serviços por 
sua conta e risco, será inserida na definição legal de fornecedor. A questão 
que poderá ser colocada é que, para se configurar uma autêntica relação de 
consumo, também deverá haver, no outro polo dessa relação jurídica, como 
destinatário final dos serviços, a figura do consumidor, o qual, por força do 
disposto no caput do art. 2° da lei consumeirista, é assim definido: “Consumi-
dor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 
como destinatário final.”

Portanto, em face das definições adotadas pelo CDC, havendo uma relação 
jurídica entre uma pessoa física que explore habitual ou profissionalmente 
o mercado de consumo, prestando serviços, de um lado, e, de outro, uma 
pessoa física ou jurídica que usufrua desses serviços como destinatária final, 
estaremos diante de uma relação típica de consumo, cujos termos e efeitos 
são disciplinados pelo Código de Defesa do Consumidor. A única exceção 
estabelecida é para o trabalho prestado de forma subordinada, envolvendo 
uma relação trabalhista stricto senso, a qual se regula pelas regras previstas 
na Consolidação Das Leis do Trabalho.

Em razão disso, não vemos qualquer dificuldade em vislumbrar que o Judi-
ciário Trabalhista, após a Emenda Constitucional n°45/2004, passou  a ser 
competente para processar e julgar as ações que envolvam prestação de ser-
viço regulada pelo Direito do Consumidor, na forma estabelecida pela Lei 
n°8.078/90.

A título de exemplo, imaginemos a contratação de um arquiteto que explore 
o mercado de consumo, trabalhando de forma autônoma, com a finalidade 
de elaborar e acompanhar o projeto de reforma das instalações de uma em-
presa. Nesse exemplo teremos, de um lado, a figura do fornecedor de servi-
ços, o arquiteto, e, de outro, uma consumidora, como destinatária final des-
ses serviços, qual seja: a empresa. Essa relação jurídica inegavelmente será 
de consumo, regulada pelas normas estabelecidas pelo Código de Defesa do 
Consumidor, porquanto o profissional liberal também é fornecedor, sendo sua 
responsabilidade pessoal disciplinada pelo parágrafo 4° do art.14 do mesmo 
Código. 

Não olvide igualmente que a pessoa jurídica também se insere no conceito 
legal de consumidor, desde que destinatária final. Pois bem, surgindo algu-
ma demanda decorrente da prestação de serviços do dito arquiteto, em nosso 
entendimento, será a Justiça do Trabalho a única competente para processar 
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e julgar o litígio (art.114, inciso I da Constituição Federal). Se assim é, cabe 
uma indagação: quais serão as normas de direito material que o Juiz do Traba-
lho deverá aplicar à espécie, para a solução do conflito arquiteto X empresa?

Inquestionavelmente serão as normas estabelecidas pelo Código de Defesa 
do Consumidor, pois cuida-se de autêntica relação de consumo. É importante 
destacar que o art. 593 do Código Civil vigente excluiu do âmbito de sua 
aplicação a prestação de serviço que estiver sujeita à lei especial, devendo 
o Código de Defesa do Consumidor ser interpretado como lei especial que 
regula as relações de consumo. 

No exemplo acima, poderíamos substituir a figura do arquiteto por qualquer 
outra pessoa natural, prestadora de serviço, que trabalhe com autonomia de 
maneira habitual ou profissional, v.g. o transportador, o contador, o médico, 
o engenheiro etc., que, da mesma forma, será o Judiciário Trabalhista compe-
tente para apreciar sua demanda, a qual também será oriunda de uma relação 
de consumo e exigirá, para sua solução, a aplicação do direito material esta-
belecido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, cumpre referir que, sendo contratada uma pessoa jurídica como 
prestadora de serviço, a solução de uma eventual controvérsia que surgir com 
o contratante do serviço escapará do âmbito de competência do Judiciário 
Trabalhista, pois, em face da Constituição Federal (art.114, inciso I), será 
necessária a existência de uma Relação de Trabalho para atrair a competência 
material da Justiça do Trabalho. Vale dizer que é imprescindível que a pres-
tação de serviço seja pessoal, contratada e realizada por uma pessoa natural.

Dessa forma, sem sombra de dúvida, podemos concluir esse singelo estudo 
afirmando que, em razão da alteração procedida no texto constitucional pela 
Emenda n° 45/2004, foram incluídas na competência material da Justiça Tra-
balho processar e julgar as demandas que envolvam a prestação pessoal de 
serviços, inclusive dos serviços que estejam regulados pelo Código de Defesa 
do Consumidor, cujas disposições deverão ser observadas pelo Juízo Traba-
lhista, para a solução dos litígios que lhe forem submetidos.

Fonte: http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDEQFjAD&ur-
l=http%3A%2F%2Fwww.flaviotartuce.adv.br%2Fartigosc%2FMoyses-CDC.doc&ei=GTFzVPb5FMijNuKb-
gbgH&usg=AFQjCNFPtUVR1JaKK2LOWmfDkagwLPEKLg&bvm=bv.80185997,d.eXY Acesso em 24 de 
novembro de 2014, 11:21 horas.

Legislação Profissional.indd   95Legislação Profissional.indd   95 12/05/2015   15:52:5012/05/2015   15:52:50



96

Legislação Profissional

Resumo

Na unidade 11 estudamos a aplicação das normas do CDC – Código de De-
fesa do Consumidor –, no âmbito laboral, e vimos que é possível aplicá-las 
quando em benefício do hipossuficiente. Observamos que há uma mesma 
base argumentativa, o mesmo alicerce fundamental, entre o direito do consu-
midor e o direito do trabalho: a hipossuficiência de uma das partes. O juiz é 
o condutor absoluto do processo trabalhista e, como tal, ele poderá designar 
a inversão do ônus da prova, sempre que entender necessário. Vimos que 
o direito do trabalho é guiado pelo princípio da proteção ao empregado; a 
possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica apenas em face da in-
solvência da sociedade amplia a garantia de recebimento de créditos laborais, 
o que favorece sobremaneira o obreiro, que é o hipossuficiente na relação de 
emprego. Por fim, analisamos que, quando a controvérsia for entre fornece-
dor e consumidor e versar sobre relação de consumo, a demanda não poderá 
ser processada nem julgada pela Justiça do Trabalho, por não se tratar de 
assunto pertinente à relação de trabalho. Mas, se o litígio for entre prestador 
de serviço e consumidor e abranger relação de trabalho existente entre eles, 
a Justiça do Trabalho será a competente para processar e julgar a demanda.
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1. Discorra sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 

2. Construa um texto de aproximadamente 10 linhas estabelecendo uma re-
lação entre direito do trabalho e direito do consumidor. 

3. Comente a afirmativa: o CDC pode ser aplicado no âmbito laboral quando 
em benefício do hipossuficiente. 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Aula 12 - Direito Tributário e Direito do Trabalho

Existe uma estreita ligação entre o Direito Tributário e o Direito do Trabalho, 
principalmente no que tange à regulamentação de fatos geradores de impos-
tos e contribuições trabalhistas como o Imposto de Renda (IR), contribuição 
previdenciária  do INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e 
PIS-Pasep. Por essa razão, iremos estudar esses tributos a seguir:

12.1 Imposto de Renda

O Imposto de Renda (IR) é o imposto mais importante e o mais rentável do 
Sistema Tributário Nacional. Trata-se de um imposto que resulta do próprio 
desenvolvimento da economia capitalista. 

Figura 9: O Leão do Imposto de Renda.
Fonte: http://uhull.virgula.uol.com.br/12/02/imposto-de-renda-como-fugir-da-mordida-do-leao. Acesso em 
20/10/2014

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 43, estabelece normas jurídicas 
sobre o tributo Imposto de Renda e dispõe:

“Art. 43-  O imposto, de competência da União, sobre a renda e 
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisi-
ção da disponibilidade econômica ou jurídica:

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou 
da combinação de ambos;

II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 
acréscimos patrimoniais não compreendidos no item anterior”. 
(VADE MECUM COMPACTO, 2013, P. 679).
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Assim, o critério usado pelo legislador para definir o fato gerador do Imposto 
de Renda foi a aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, sendo 
renda todo acréscimo patrimonial, todo ingresso líquido, em bens materiais, 
imateriais ou serviços avaliáveis em dinheiro, periódico, transitório ou aci-
dental, de caráter oneroso ou gratuito, que importe um incremento líquido do 
patrimônio de determinado indivíduo, em certo período de tempo.

Por sua vez, provento é o resultado, lucro, crédito. Significa o lucro ganho ou 
obtido em um negócio, e tem sentido análogo a proveito ou resultado obtido. 

É de competência da União Federal a instituição de imposto sobre a renda 
e proventos de qualquer natureza, é o que determina o art. 153, inciso III da 
CF/1988. 

Além disso, não é possível, em regra, a tributação de verbas indenizatórias 
porque elas não podem ser consideradas renda, acréscimo patrimonial; elas 
visam recompor o patrimônio do contribuinte.  

De acordo com o entendimento dominante na Jurisprudência nacional, nessa 
situação, enquadram-se os valores relativos a férias não gozadas, licenças
-prêmio convertidas em pecúnia, gratificação de Plano de Demissão Voluntá-
ria (PDV), entre outros. 

Mas, se a verba paga por ocasião do encerramento do contrato de trabalho 
tiver natureza salarial, esses valores não se encaixarão nas verbas conside-
radas indenizatórias e, portanto, serão tributadas. Assim, podemos elencar 
como verbas passíveis de incidência de Imposto sobre a Renda: adicional de 
1/3 sobre férias gozadas, adicional noturno, complementação temporária de 
proventos, décimo terceiro salário, gratificação de produtividade, gratificação 
por liberalidade e horas extras. 

 

Acesse o link: http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=re-
vista_artigos_leitura&artigo_id=8557, para saber como funciona a arrecada-
ção e aplicação do imposto de renda.
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12.2 Contribuição Previdenciária do INSS

A Previdência Social é um seguro que garante a renda do contribuinte e de sua 
família, em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhice, ou 
seja, serve para substituir a renda do segurado-contribuinte, quando ele perde 
a sua capacidade de trabalho.

O Regime da Previdência Social é elaborado pelo Ministério da Previdência 
Social (MPS), executado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 
tem caráter contributivo e é de filiação obrigatória. São seus contribuintes: os 
empregadores, empregados assalariados, domésticos, autônomos, contribuin-
tes individuais e trabalhadores rurais. Todo trabalhador com carteira assinada 
é automaticamente filiado à Previdência Social, sendo esse filiado chamado 
de segurado. Conforme a legislação pátria, só pode se filiar à Previdência 
Social aquele que for maior de 16 anos.

São benefícios da Previdência Social: aposentadoria, auxílio-doença, auxí-
lio-acidente, auxílio-reclusão, pensão, salário-maternidade, salário-família e 
outros. 

12.3 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS – é uma garantia que o 
empregado demitido sem justa causa tem; são valores correspondentes a 8% 
do salário do empregado, depositados pelo empregador ou empresa empre-
gadora em uma conta na Caixa Econômica Federal – CEF –, aberta em nome 
do obreiro.

Quando ocorre interrupção do contrato de trabalho, ou seja, quando o em-
pregado deixa a empresa para prestar serviço militar obrigatório, ou licen-
ça-maternidade, ou licença para tratamento de saúde, entre outras hipóteses, 
ainda assim, a empresa empregadora continua obrigada a recolher o fundo de 
garantia.

Na licença para tratamento de saúde, a empresa é obrigada a recolher somen-
te o FGTS relativo aos primeiros 15 dias de afastamento do empregado; nos 
outros casos, o recolhimento é feito enquanto durar o afastamento.

As empresas estão obrigadas a comunicar mensalmente aos seus funcionários 
os valores recolhidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Caso não 
seja recolhido ou se for recolhido incorretamente, o empregado ou sindicato 
de sua categoria poderá demandar a empresa  na Justiça do Trabalho, a fim de 
obrigá-la a efetuar os depósitos do FGTS ou efetuá-los com valores corretos.

Legislação Profissional.indd   100Legislação Profissional.indd   100 12/05/2015   15:52:5112/05/2015   15:52:51



101

e-Tec Brasil

12.4 PIS-Pasep

PIS é o Programa de Integração Social; PASEP é o Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público. Ambos têm como contribuintes todos os 
estabelecimentos que possuem Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

PIS-PASEP é o pagamento anual de um salário-mínimo ao trabalhador de em-
presas, entidades privadas e órgãos públicos, uma vez que são contribuintes 
desses programas.

Tem direito a recebê-lo o trabalhador ou o servidor que, no ano anterior ao 
início do calendário de pagamento, esteja cadastrado há pelo menos cinco 
anos no PIS-Pasep, ou que tenha recebido, em média, até dois salários-míni-
mos mensais, ou que tenha trabalhado, no mínimo, 30 dias para empregadores 
contribuintes do PIS-Pasep com carteira assinada ou nomeado efetivamente 
em cargo público, ou que tenha sido informado corretamente na RAIS - Rela-
ção Anual de Informações Sociais.

Sobre a política governamental do abono salarial, acesse: http://portal.mte.
gov.br/delegacias/pr/abono-salarial-pis-pasep/.
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BOX 13

Imposto de Renda - Pessoa Física

O Imposto de renda é cobrado a partir de determinadas faixa de renda mensal. 
Ele é cobrado através da homologação, ou seja, o contribuinte deve preparar 
uma declaração anual (seja ela de isento ou simples), informando seus ganhos 
e quanto deve do imposto para o governo.

Após o envio desses dados, eles serão homologados pelos agentes da Receita 
Federal do Brasil.

As penalidades para as pessoas que não declaram o imposto de renda são: 
Cancelamento do CPF, Multa.

Em casos mais graves, o contribuinte pode ser enquadrado em situações pe-
nais, tais como: sonegação de impostos.

O prazo para entrega da Declaração é em março/abril, para a modalidade 
Simples; agosto/setembro, para a modalidade Isenta. Esse prazo pode variar 
de acordo com o ano e a tabela da Receita Federal.

Fonte: http://www.brasilescola.com/economia/imposto-de-renda-pessoa-fisica.htm

Resumo

Na última unidade, estudamos os principais tributos incidentes no 
âmbito trabalhista. Assim, analisamos: o Imposto Sobre a Renda ou, 
simplesmente, Imposto de Renda (mais importante e mais rentável 
imposto do Sistema Tributário Nacional), a Contribuição Previden-
ciária do INSS (seguro que garante a renda do contribuinte e de sua 
família, em casos de doença, acidente, gravidez, prisão, morte e velhi-
ce), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (é uma garantia que o 
empregado demitido sem justa causa possui) e o PIS-Pasep (PIS é o 
Programa de Integração Social; PASEP é o Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público).
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1. Faça uma pesquisa sobre o PIS-Pasep, utilizando o site http://portal.mte.
gov.br/delegacias/pr/abono-salarial-pis-pasep/, e descubra o que se deve 
fazer para receber o benefício. 

2. Discorra sobre o imposto de renda. 

3. Cite e conceitue os principais tributos incidentes no âmbito laboral. 
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