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Prefácio

Este livro, que tenho a honra de prefaciar, é obra de fôlego, ainda que se apresente 
sob o título, simples e eloqüente, de Direito do Trabalho.

Trata-se, na verdade, de um verdadeiro compêndio, que supera alguns dos manuais 
e compêndios até agora publicados. E trata-se de compêndio atualizadíssimo, na legisla
ção, na doutrina e na jurisprudência.

A obra está dividida em cinco grandes partes: Introdução ao Direito do Trabalho, 
Direito Internacional do Trabalho, Direito Indiviâual do Trabalho, Direito Tutelar do Tra
balho e Direito Coletivo do Trabalho. Todos os principais capítulos do Direito do' Trabalho 
aqui se encontram. É claro que o livro não cuida -  nem seria o caso de fazê-lo -  do Direito 
Processual do Trabalho e do Direito Previdenciário, disciplinas estas, aliás, já examinadas 
em livros anteriores de Sergio Pinto Martins.

E aqui será possível encontrar, em redação firme e segura, o que há de mais recente 
no campo do Direito do Trabalho, aí se incluindo os temas teóricos que fazem parte da 
Introdução (tais como história, conceito, denominação, autonomia, fontes e princípios do 
Direito do Trabalho), bem como todos os itens e capítulos do Direito Individual do Traba
lho, do Direito Tutelar do Trabalho e do Direito Coletivo do Trabalho.

É estimulante, para qualquer interessado em Direito do Trabalho, seja estudante ou 
militante da advocacia, seja professor ou magistrado, rever conceitos, obter informações 
atualizadas e conhecer o pensamento de promissor jurista.

De fato, Sergio Pinto Martins, com grande tenacidade e constante dedicação ao tra
balho, tem vencido etapas em süas atividades.

É com prazer que cumpro o agradável encargo de dizer algumas palavras sobre o 
Autor.

Paulistano, Sergio Pinto Martins fez em São Paulo os seus estudos e cursos, bachare
lando-se em Direito e em Ciências Administrativas pela Universidade Mackenzie. Obteve 
o título de Mestre em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da Universidade de São 
Paulo. Há vários anos leciona na Universidade Mackenzie diversas disciplinas, tais como 
Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Previdenciário.

Aprovado em concurso público, foi nomeado Juiz do Trabalho Substituto da 2- Re
gião, em 1990. No inído de 1994, foi promovido, pelo critério de merecimento, ao cargo 
de Juiz do Trabalho Presidente da 2a J.C.J. de Osasco.
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E, sem prejuízo de suas árduas tarefas de Juiz e de Professor, tem Sergio Pinto Mar
tins se dedicado ao laborioso mister de elaborar obras jurídicas. Depois de publicar sua 
tese, em 1992, sob o título de Imposto Sobre Serviços -  ISS, Sergio Pinto Martins lançou 
outros livros -  Direito de seguridade social e Direito processual do trabalho, ambos já com 
várias edições.

Este novo livro -Direito do trabalho -  certamente terá êxito igual -  ou maior ainda
-  do que as obras anteriores de Sergio Pinto Martins. E será um êxito merecido.

São Paulo, julho de 1994.

FLORIANO CORRÊA VAZ DA SILVA 
Juiz aposentado 

do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região e advogado.



Nota à  2 8 a edição

Nesta 28a edição, foram feitas atualizações, como da lei do aviso-prévio proporcional 
ao tempo de serviço e também em decorrência de nova jurisprudência do TST. Alguns 
tópicos dos capítulos foram reescritos. Espero que a presente edição tenha a mesma aco
lhida da anterior por parte dos estudiosos e profissionais.
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H istória  do  
Dir eito  d o  Trabalho

1 Introdução

Ao se examinar o Direito do Trabalho, há necessidade de lembrar de sua gênese e de 
seu desenvolvimento no decorrer do tempo, como também dos novos conceitos e institui
ções que foram surgindo com o passar dos anos.

O Direito tem uma realidade histórico-cultural, não admitindo o estudo dé quaisquer 
de seus ramos sem que se tenhá noção de seu desenvolvimento dinâmico no transcurso 
do tempo. <

À luz da história, é possível compreender com mais acuidade os problemas atuais. A 
concepção histórica mostra como foi o desenvolvimento de certa disciplina, além das pro
jeções que podem ser alinhadas com base no que se fez no passado, inclusive no que diz 
respeito à compreensão dos problemas atuais. Não se pode, portanto, prescindir de seu 
exame. É impossível ter o exato conhecimento de um instituto jurídico sem se proceder a 
seu exame histórico, pois se verifica suas origens, sua evolução, os aspectos políticos ou 
econômicos que o influenciaram.

Ao analisar o que pode acontecer no futuro, é preciso estudar e compreender o pas
sado, estudando o que ocorreu no curso do tempo. Heráclito já  dizia: “o homem que.volta 
a banhar-se no mesmo rio, nem o rio é o mesmo rio nem o homem é o mesmo homem”. 
Isso ocorre por que o tempo passa e as coisas não são exatamente iguais como eram, mas 
precisam ser estudadas para se compreender o futuro. Para fazer um estudo sobre o que 
pode acontecer no futuro é necessário não perder de vista o passado. Não se pode romper 
com o passado, desprezando-o.

É impossível compreender o Direito do Trabalho sem conhecer seu passado. Esse 
ramo do Direito é muito dinâmico, mudando as condições de trabalho com muita frequên
cia, pois é intimamente relacionado com as questões econômicas.

Será verificada a evolução do Direito do Trabalho, analisando-o sob o ângulo mun
dial e no Brasil.

2 Evolução mundial

Inicialmente, o trabalho foi considerado na Bíblia como castigo. Adão teve de traba
lhar para comer em razão de ter comido o fruto proibido (Gênesis, 3)....................
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Trabalho vem do latim trípalium, que era uma espéde de instrumento de tortura de 
três paus ou uma canga que pesava sobre os animais. Era um instrumento usado pelos 
agricultores para bater, rasgar e esfiapar o trigo, espiga de milho e o linho.

A primeira forma de trabalho foi a escravidão, em que o escravo era considerado ape
nas uma coisa, não tendo qualquer direito, muito menos trabalhista. O escravo, portanto, 
não era considerado sujeito de direito, pois era propriedade do dominus. Nesse período, 
constata-se que o trabalho do escravo continuava no tempo, até de modo indefinido, ou 
mais precisamente até o momento em que o escravo vivesse ou deixasse de ter essa con
dição. Entretanto, não tinha nenhum direito, apenas o de trabalhar.

Na Grécia, Platão e Aristóteles entendiam que o trabalho tinha sentido pejorativo. 
Compreendia apenas a força física. A dignidade do homem consistia em participar dos 
negócios da cidade por meio da palavra. Os escravos faziam o trabalho duro, enquanto 
os outros poderiam ser livres. O trabalho não tinha o significado de realização pessoal. As 
necessidades da vida tinham características servis, sendo que os escravos é que deveriam 
desempenhá-las, ficando as atividades mais nobres destinadas às outras pessoas, como a 
política. Hesíodo, Protágoras e os sofistas mostram o valor sodal e religioso do trabalho, 
que agradaria aos deuses, criando riquezas e tomando os homens independentes. A ideo
logia do trabalho manual como atividade indigna do homem livre foi imposta pelos con
quistadores dóricos (que pertendam à aristocrada guerreira) aos aqueus. Nas dasses mais 
pobres, na religião dos mistérios, o trabalho é considerado como atividade dignificante.

Em Roma, o trabalho era feito pelos escravos. A Lex Aquilia (284 a.C.) considerava 
o escravo como coisa. Era visto o trabalho como desonroso. A locatio conâuctio tinha por 
objetivo regular a atividade de quem se comprometia a locar suas energias ou resultado 
de trabalho em troca de pagamento. Estabeleda, portanto, a organização do trabalho do 
homem livre. Era dividida de três formas: (a) locatio conâuctio rei, que era o arrendamen
to de uma coisa; (b) locatio conâuctio operarum, em que eram locados serviços mediante 
pagamento; (c) locatio conâuctio operis, que era a entrega de uma obra ou resultado me
diante pagamento (empreitada).

Num segundo momento, há a servidão. Era a época do feudalismo, em que os se
nhores feudais davam proteção militar e política aos servos, que não eram livres, mas, 
ao contrário, tinham de prestar serviços na terra do senhor feudal. Os servos tinham de 
entregar parte da produção rural aos senhores feudais em troca da proteção que recebiam 
é do uso da terra.

Nessa época, o trabalho era considerado um castigo. Os nobres não trabalhavam.
Num terceiro plano, são encontradas as corporações de ofído, em que existiam três 

personagens: os mestres, os companheiros e os aprendizes.
No inído das corporações de ofído, só existiam dois graus: mestres e aprendizes. No 

século XI\£ surge o grau intermediário dos companheiros.
Os mestres eram os proprietários das oficinas, que já tinham passado pela prova da 

obra-mestra. Os companheiros eram trabalhadores que percebiam salários dos mestres. 
Os aprendizes eram os menores que recebiam dos mestres o ensino metódico do ofído 
ou profissão. Havia nessa fase da História um pouco mais de liberdade ao trabalhador; os 
objetivos, porém, eram os interesses das corporações mais do que conferir qualquer pro
teção aos trabalhadores. As corporações de ofído tinham como características: (a) esta
belecer uma estrutura hierárquica; (b) regular a capaddade produtiva; (c) regulamentar
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a técnica de produção. Os aprendizes trabalhavam a partir de 12 ou 14 anos, e em alguiis 
países já se observava prestação de serviços com idade inferior. Ficavam os aprendizes 
sob a responsabilidade do mestre que, inclusive, poderia impor-lhes castigos corporais. 
Os pais dos aprendizes pagavam taxas, muitas vezes elevadas, para o mestre ensinar seus 
filhos. Se o aprendiz superasse as dificuldades dos ensinamentos, passava ao grau de 
companheiro. O companheiro só passava a mestre se fosse aprovado em exame de obra- 
-mestra, prova que era muito difídl, além de os companheiros terem de pagar taxas para 
fazer o exame. Entretanto, quem contraísse matrimônio com a filha de mestre, desde que 
fosse companheiro, ou casasse com a viúva do mestre, passava a essa condição. Dos filhos 
dos mestres não se exigia qualquer exame ou avaliação de obra.

I
A jornada de trabalho era muito longa, chegando até a 18 horas no verãoj porém, 

na maioria das vezes, terminava com o pôr do sol, por questão de qualidade de trábãlho 
e não por proteção aos aprendizes e companheiros. A partir do momento em que foi 
inventado o lampião a gás, em 1792, por William Murdock, o trabalho passou a ser pres
tado em média entre 12 e 14 horas por dia. Várias indústrias começaram a trabalhar no 
período notumo.

Na indústria escocesa, os trabalhadores èram comprados ou vendidos com os filhos. 
Em 1774 e 1799 foram editados decretos parlamentares para extinguir a servidão vitalí
cia dos mineiros escoceses.

Um edito de 1776, inspirado nas ideias de Türgot, pôs fim às corporações de ofício. A 
exposição de motivos dizia que as corporações de ofício foram consideradas “instituições 
arbitrárias que não permitem ao indigente viver do seu trabalho”. Dispunha o art. I a so
bre a liberdade de comércio e de profissões, considerando extintas todas as corporações 
e comunidades de mercadores e artesãos. Foram anulados os seus estatutos e regulamen
tos. Algumas corporações, porém, foram reconstruídas.

As corporações de ofício foram suprimidas com a Revolução Francesa, em 1789, 
pois foram consideradas incompatíveis com o ideal de liberdade do homem. Dizia-se, na 
época, que a liberdade individual repele a existência de corpos intermediários entre indi
víduo e Estado. Outras causas da extinção das corporações de ofício foram a liberdade de 
comércio e o encarecimento dos produtos das corporações.

Em 1791, logo após a Revolução Francesa, houve na França o início de liberdade 
contratual. O Decreto D’Allarde, de 17 de março de 1791, determinou que a partir de l s 
de abril do referido ano seria livre a qualquer pessoa a realização de qualquer negócio ou 
o exercício de qualquer profissão, arte ou ofício que lhe aprouvesse, sendo, contudo, ela 
obrigada a munir-se previamente de uma patente, a pagar as taxas exigíveis, e a sujeitar- 
-se aos regulamentos de polícia aplicáveis (art. 7fi). Suprimiu de vez as corporações de 
ofício, permitindo a liberdade de trabalho. D’Allarde usava os argumentos dos fisiocratas: 
“o direito ao trabalho é um dos primordiais do homem”. O Decreto D’Allarde considera 
livre todo cidadão para o exercício de profissão ou ofício que considerasse conveniente, 
após receber uma patente e pagar o preço. A Lei Le Chapelier, de 1791, proibia o restabe
lecimento das corporações de ofício, o agrupamento de profissionais e as coalizões, elimi
nando as corporações de cidadãos. Determinava a Lei Le Chapellier: “(1) A eliminação de 
toda espécie de corporação de cidadãos do mesmo estado ou profissão é uma das bases 
essenciais da Constituição francesa, ficando proibido o seu restabelecimento sob qualquer 
pretexto e sob qualquer forma; (2) os ddadãos do mesmo estado social ou profissão, os
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obreiros e companheiros de uma arte qualquer, não poderão, quando se reunirem, desig
nar presidente, secretário ou síndico, lavrar registro, tomar resoluções, sancionar regula
mentações sobre seus pretensos direitos comuns; (3) fica proibido a todas as corporações 
administrativas ou municipais receber qualquer solicitação ou petição sob o nome de um 
estado social ou profissão, nem poderão resppndê-la; estão obrigadas a declarar nulas as 
resoluções que foram tomadas.” i

A máquina de coser foi inventada em 1830 por Thimonien Com essa máquina, uma 
mulher fazia o trabalho de seis ou sete.

A Revolução Francesa de 1789 e sua Constituição reconheceram o primeiro dos di
reitos econômicos e sociais: o direito ao trabalho. Foi imposta ao Estado a obrigação de 
dar meios ao desempregado de-ganhar sua subsistência.

O liberalismo do século XVIII pregava um. Estado alheio à área econômica, que, 
quando muito, seria árbitro nas disputas sociais, consubstanciado na frase clássica laissez 
faire, laissez passer, laissez aller.

A Revolução Industrial acabou transformando o trabalho em emprego. Os trabalha
dores, de maneira geral, passaram a trabalhar por salários. Com a mudança, houve uma 
nova cultura a ser apreendida e uma antiga a ser desconsiderada.

Afirma-se que o Direito do Trabalho e o contrato de trabalho passaram a desen
volver-se com o surgimento da Revolução Industrial. Constata-se, nessa época, que a 
principal causa econômica do surgimento da Revolução Industrial foi o aparecimento da 
máquina a vapor como fonte energética. A máquina de fiar foi patenteada por John Watt 
em 1738, sendo que o trabalho era feito de forma muito mais rápida com o referido equi
pamento. O tear mecânico foi inventado por Edmund Cartwright, em 1784. James Watt 
aperfeiçoou a máquina a vapor. A máquina de fiar de Hargreaves e os teares mecânicos 
de Cartwright também acabaram substituindo a força humana pela máquina, terminando 
com vários-postos de trabalho existentes e causando desemprego na época. Os ludistas 
organizavam-se para destruir as máquinas, pois entendiam que eram elas as causadoras 
da crise do trabalho. Com os novos métodos de produção, a agricultura também passou 
a empregar um número menor de pessoas, causando desemprego no campo. Inida-se, 
assim, a substituição do trabalho manual pelo trabalho com o uso de máquinas. Havia ne
cessidade de que as pessoas viessem, também, a operar as máquinas não só a vapor, mas 
as máquinas têxteis, o que fez surgir o trabalho assalariado. Daí nasce uma causa jurídica, 
pois os trabalhadores começaram a reunir-se, a associar-se, para reivindicar melhores 
condições de trabalho e de salários, diminuição das jornadas excessivas (os trabalhadores 
prestavam serviços por 12, 14 ou 16 horas diárias) e contra a exploração de menores e 
mulheres. Substituía-se o trabalho adulto pelo das mulheres e menores, que trabalhavam 
mais horas, percebendo salários inferiores. A partir desse momento, surge uma liberdade 
na contratação das condições de trabalho. O Estado, por sua vez, deixa de ser abstencio- 
nista, para se tom ar intervencionista, interferindo nas relações de trabalho.

Com o surgimento da máquina a vapor, houve a instalação das indústrias onde exis
tisse carvão, como ocorreu na Inglaterra. Bem retrata o trabalho abusivo a que eram 
submetidos os trabalhadores nas minas Emile Zola, em Germinal. O trabalhador prestava 
serviços em condições insalubres, sujeito a incêndios, explosões, intoxicação por gases, 
inundações, desmoronamentos, prestando serviços por baixos salários e sujeito á várias 
horas de trabalho, além de oito. Ocorriam muitos acidentes do trabalho, além de várias
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doenças decorrentes dos gases, da poeira, do trabalho em local encharcado, principal
mente a tuberculose, a asma e a pneumonia. Trabalhavam direta ou indiretamente nas 
minas praticamente toda a família, o pai, a mulher, os filhos, os filhos dos filhos etc. Eram 
feitos contratos verbais vitalícios ou então enquanto o trabalhador pudesse prestar ser
viços, implicando verdadeira servidão. Certos trabalhadores eram comprados e vendidos 
com seus filhos. Os trabalhadores ficavam sujeitos a multas, que absorviam seu salário. 
Isso só terminou por meio doS decretos parlamentares de 1774 e 1779, quando foram 
suprimidas essas questões nas minas escocesas.

Começa a haver necessidade de intervenção estatal nas relações do trabalho, dados 
os abusos que vinham sendo cometidos, de modo geral, pelos empregadores, a ponto de 
serem exigidos serviços em jornadas excessivas para menores e mulheres, de mais de 16 
horas por dia ou até o pôr do sol, pagando metade ou menos dos salários que eram pagos 
aos homens.

No princípio, verifica-se que o patrão era o proprietário da máquina, detendo os 
meios de produção, tendo, assim, o poder de direção em relação ao trabalhador. Isso já 
mostrava a desigualdade a que estava submetido o trabalhador, pois este não possuía 
nada. Havia, portanto, necessidade de maior proteção ao trabalhador, que se inseria de
sigualmente nessa relação.

Passa, portanto, a haver um intervencionismo do Estado, principalmente para rea
lizar o bem-estar social e melhorar as condições de trabalho. O trabalhador passa a ser 
protegido jurídica e economicamente. É como afirma GalartFolch (1936:16): a legislação 
do trabalho deve assegurar superioridade jurídica ao empregado em razão da sua inferio
ridade econômica. A lei passa a estabelecer normas mínimas sobre condições de trabalho, 
que devem ser respeitadas pelo empregador.

A Lei de Peel, de 1802, na Inglaterra, pretendeu dar amparo aos trabalhadores, dis
ciplinando o trabalho dos aprendizes paroquianos nos moinhos e que eram entregues aos 
donos das fábricas. A jornada de trabalho foi limitada em 12 horas, excluindo-se os inter
valos para refeição. O trabalho não poderia se iniciar antes das 6 horas e terminar após às
21 horas. Deveriam ser observadas normas relativas à educação e higiene. Em 1819, foi 
aprovada lei tomando ilegal o emprego de menores de 9 ânos. O horário de trabalho dos 
menores de 16 anos era de 12 horas diárias, nas prensas de algodão.

Na França, em 1813, foi proibido o trabalho dos menores em minas. Em 1814, foi 
vedado o trabalho aos domingos e feriados. Em 1839, foi proibido o trabalho de menores 
de 9 anos e a jornada de trabalho era de 10 horas para os menores de 16 anos.

Na Espanha, as Leis de 24-7-1873, de 26-7-1878 e de 13-3-1900 estabelecem limita
ção do trabalho dos menores e as Leis de 13-3-1900 e de 20-2-1912 às mulheres. A Lei de 
24-7-1873. A Lei de 3-3-1904 estabelece o descanso semanal. Os direitos de associação 
e de greve são adminitidos pela Lei de Huelgas de 27-4-1908. A Lei de 19-5-1908 cria os 
Conselhos de Conciliação e Arbitragem Industrial.

Na França, as Leis de 19 de março e de 2 de novembro de 1874 estabelecem.o regi
me jurídico da proteção do trabalho das mulheres e das crianças. A Lei de 21 de março 
de 1884 reconhece a liberdade de associação profissional, extinguindo o regime da Lei 
Le Chapelier. A Lei de 12 de junho de 1893 dispõe sobre o regime da segurança e higiene 
nos estabelecimentos industriais.
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A partir de 1880, passou a ser utilizada a eletricidade. Em consequência, as condi
ções de trabalho tiveram de ser adaptadas.

O Estado estava atuando para a manutenção da ordem pública. Não intervinha nas 
relações privadas. Acarretava a exploração do homem pelo próprio homem. O trabalho 
era considerado mercadoria. Como havia muita oferta de trabalhadores e pouca procura, 
o empregado aceitava as condições impostas'pelo patrão, recebendo salários ínfimos e 
trabalhando 15 horas por dia, sem descanso ou férias.

É interessante lembrar que, em seus primórdios, o Direito do Trabalho foi confundido 
com a política social. Estudavam-no cientistas sociais e outras pessoas que mais poderiam 
ser chamadas de revolucionários, tanto oriundos das faculdades, como dos parlamentos. 
Não havia diferença clara, até por falta de suficiente elaboração científica, entre os dois 
ramos do conhecimento. Os reformadores forani sendo, pouco a pouco, substituídos pe
los juristas, voltados para o estudo da própria norma.

A história do Direito do Trabalho identifica-se com a história da subordinação, do 
trabalho subordinado. Verifica-se que a preocupação maior é com a proteção do hipossu- 
ficiente e com o emprego típico.

Em l s de maio de 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, os trabalhadores não 
tinham garantias trabalhistas. Organizaram greves e manifestações, visando melhores 
condições de trabalho, especialmente redução da jornada de 13 para 8 horas. Nesse dia, 
a polícia entrou em choque com os grevistas. Uma pessoa não identificada jogou uma 
bomba na multidão, matando quatro manifestantes e três policiais. Oito líderes trabalhis
tas foram presos e julgados responsáveis. Um deles suicidou-se na prisão. Quatro foram 
enforcados e três foram libertados depois de sete anos de prisão. Posteriormente, os go
vernos e os sindicatos resolveram escolher o dia l s de maio como o dia do trabalho. Nòs 
Estados Unidos e na Austrália, o dia do trabalho é considerado a primeira segunda-feira 
de setembro Qfabofs day).

A Igreja também passa a preocupar-se com o trabalho subordinado. É a doutrina so- 
dal. D. Rendu, Bispo de Annec, enviou um texto ao rei da Sardenha, em 15 de novembro 
de 1845, denominado Memorial sobre a questão operária, afirmando que “a legislação 
modema nada fez pelo proletário. Na verdade, protege sua vida enquanto homem; mas 
o desconhece como trabalhador; nada faz por seu futuro, nem por sua alimentação, nem 
por seu progresso moral”. O trabalho dignifica pessoalmente o homem, merecendo valo- 
ráção. Tem a doutrina sodal um sentido humanista.

A legislação do trabalho é o resultado da reação contra a exploração dos trabalhado
res pelos empregadores.

Proletário é o trabalhador que trabalhava jornadas extensas (14 a 16 horas), morava 
em condições subumanas, tinha muitos filhos e recebia salário ínfimo.

A Enrídica Rerum novarum (coisas novas), de 1891, do Papa Leão XIII, pontifica 
uma fase de transição para a justiça sodal, traçando regras para a intervenção estatal 
na relação entre trabalhador e patrão. Dizia o referido Papa que “não pode haver capital 
sem trabalho, nem trabalho sem capital” (Enddica Rerum novarum, Capítulo 28). Leão 
Xm defendia a propriedade particular por ser um prindpio do Direito Natural. Quem não 
tinha a propriedade, supria-a com o trabalho. Este é o meio universál de prover as ne
cessidades da vida. As greves deveriam ser proibidas com a autoridade da lei. A enddica
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tinha cunho muito mais filosófico e sociológico. A Igreja continuou a preocupar-se com o 
tema, tanto que foram elaboradas novas enddicas: Quadragésimo anno, de 1931, e Divini 
redemptoris, de Pio XI, de 1937. Afirmava Pio XI na Enddica Quadragésimo Anno que “da 
oficina só a matéria sai enobredda, os homens, ao contrário, corrompem-se e aviltam-se”; 
Mater et magistra, de 1961, de João XXE; Populorum progressio, de 1967, de Paulo VI; 
Laborem exercens, do Papa João Paulo n, de 14-9-1981. As enddicas evidentemente não 
obrigam ninguém, mas muitas vezes serviram de fundamento para a reforma da legisla
ção dos países.

A partir do término da Primeira Guerra Mundial, surge o que pode ser chamado 
de cònstitudonalismo sodal, que é a indusão nas constituições de preceitos relativos à 
defesa sodal da 'pessoa, de normas de interesse sodal e de garantia de certos direitos 
fundamentais, induindo o Direito do Trabalho.

A primeira Constituição que tratou do tema foi a do México, em 1917.0  art. 123 da 
referida norma estabeleda jornada de oito horas, proibição de trabalho de menores de
12 anos, limitação da jornada dos menores de 16 anos a seis horas, jornada máxima no
turna de sete horas, descanso semanal, proteção à maternidade, salário-mínimo, direito 
de sindicalização e de greve, indenização de dispensa, seguro sodal e proteção contra 
addentes do trabalho.

A segunda Constituição a versar sobre o assunto foi a de Weimar, de 1919. Disdpli- 
nava a partidpação dos trabalhadores nas empresas, autorizando a liberdade de coaliza- 
ção dos trabalhadores; tratou, também, da representação dos trabalhadores na empresa. 
Criou um sistema de seguros sodais e também a possibilidade de os trabalhadores co
laborarem com os empregadores na fixação de salários e demais condições de trabalho.

Daí em diante, as constituições dos países passaram a tratar do Direito do Trabalho 
e, portanto, a constitudonalizar os direitos trabalhistas.

Surge o Tratado de Versalhes, de 1919, prevendo a criação da Organização Intema- 
donal do Trabalho (OIT), que iria incumbir-se de proteger as relações entre empregados 
e empregadores no âmbito intemadonal, expedindo convenções e recomendações nesse 
sentido.

Henry Ford criou a linha de montagem na indústria automobilística, por meio da 
esteira móvel. Acabou incentivando aumentos de salários, para que seus empregados 
comprassem também os automóveis que fabricava. O fordismo seria a aplicação do 
taylorismo em grande escala. Tinha as seguintes características: adotava um sistéma 
generalizante, que não era espedalista em determinada matéria; havia estratificação 
dos níveis hierárquicos na empresa; partia do pressuposto da autossufidênda; preten
dia atingir mercados nadonais e não mercados globais, como ocorre hoje; envolvia o 
desenvolvimento de tecnologia de longa maturação, fazendo estoques de insumõs e 
matérias-primas; havia um número muito grande de trabalhadores, com pagamento de 
baixos salários.

Na Itália, aparece a Carta dei Lavoro, de 1927, instituindo um sistema corporativista- 
-faseista, que inspirou outros sistemas políticos, como os de Portugal, Espanha e, espe- 
dalmente, do Brasil. O corporativismo visava organizar a economia em tomo do Estado, 
promovendo o interesse nadonal, além de impor regras a todas as pessoas. Havia centra
lização do poder no Estado. Surge o corporativismo na metade do século XIX com o fim 
de organizar os interesses divergentes da Revolução Industrial. O Estado interferia nas
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relações entre as pessoas com o objetivo de poder moderador e organizador da sociedade. 
Nada escapava à vigilância do Estado, nem a seu poder. O Estado regulava, praticamente, 
tudo, determinando o que seria melhor para cada um, organizando a produção nacional. 
O interesse nacional colocava-se acima dos interesses dos particulares. Mussolini dizia, 
na época: “Tudo no Estado, nada conffa o Estado, nada fora do Estado” (Tutto nello Stato, 
niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato). As diretrizes básicas do corporati
vismo eram: (a) nacionalismo; (b) necessidade de organização; (c) pacificação social; 
(d) harmonia entre o capital e o trabalho. A estrutura do sistema era: sindicato único, 
reconhecido pelo Estado, que era uma longa manus do Estado; contributo sindacale, de 
forma a custear as atividades sindicais; proibição da greve; em razão da proibição da 
greve, havia o poder normativo da Justiça do Trabalho, para impor condições de trabalho 
nos conflitos coletivos.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de dezembro de 1948, prevê, alguns 
direitos aos trabalhadores, como limitação razoável do trabalho, férias remuneradas pe
riódicas, repouso e lazer etc.

O neoliberaüsmo prega que a contratação e os salários dos trabalhadores devem'ser 
regulados pelo mercado, pela lei da oferta e da procura. O Estado deve deixar de intervir 
nas relações trabalhistas, que seriam reguladas pelas condições econômicas. Entretanto, 
o empregado não é igual ao empregador e, portanto, necessita de proteção.

Surge nova teoria pregando a necessidade de separação entre o econômico e o social, 
o que é verificado hoje na Constituição de 1988, que não mais trata dos dois temas de 
forma reunida, mas separadamente. Da mesma forma, preconiza-se um-Estado neolibe- 
ralista, com menor intervenção nas relações entre as pessoas.

Há também uma classificação que divide os direitos em gerações. Os direitos de 
primeira geração são aqueles que pretendem valorizar o homem, assegurar liberdades 
abstratas, que formariam a sociedade civil. Os direitos da segunda geração são os direitos 
econômicos, sociais e culturais, bem como os direitos coletivos e das coletividades. Os di
reitos de terceira geração são os que pretendem proteger, além do interesse do indivíduo, 
os relativos ao meio ambiente, ao patrimônio comum da humanidade, à comunicação, à 
paz. Melhor seria falar em fases, que são conquistas de direitos.

3 Evolução no Brasil

Inicialmente, as Constituições brasileiras versavam apenas sobre a forma do Estado, 
o sistema de governo. Posteriormente, passaram a tratar de todos os ramos do Direito e, 
especialmente, do Direito de Trabalho, como ocorre com nossa Constituição atual.

A Constituição de 1824 apenas tratou de abolir as corporações de ofício (art. 179, 
XXV), pois deveria haver liberdade do exercício de ofícios e profissões.

A Lei do Ventre Livre dispôs que, a partir de 28-9-1871, os filhos de escravos nas
ceriam livres. O menino ficaria sob a tutela do senhor ou de sua mãe até o oitavo ani
versário, quando o senhor poderia optar entre receber uma indenização do governo ou 
usar do trabalho do menino até os 21 anos completos. Em 28-9-1885, foi aprovada a Lei 
Saraiva-Cotegipe, chamada de Lei dos Sexagenários, libertando os escravos com mais 
de 60 anos. Mesmo depois de livre, o escravo deveria prestar mais três anos de serviços
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gratuitos a seu senhor. Em 13-5-1888, foi assinada pela Princesa Isabel a Lei Áurea (Lei 
na 3.353), que abolia a escravatura.

Reconheceu a Constituição de 1891 a liberdade de associação (§ 8a do art. 72), 
que tinha na época caráter genérico, determinando que a todos era lícita a associação 
e reunião, livremente e sem armas, não podendo a polícia intervir, salvo para manter a 
ordem pública.

As transformações que vinham ocorrendo na Europa em decorrência da Primeira 
Guerra Mundial e o aparecimento da OIT, em 1919, incentivaram a criação de normas 
trabalhistas em nosso país. Existiam muitos imigrantes no Brasil que deram origem a 
movimentos operários reivindicando melhores condições de trabalho e salários. Começa 
a  surgir-uma-polítíca trabalhista idealizada por Getúlio Vargas em 1930.

Havia leis ordinárias que tratavam de trabalho de menores (1891), da organização 
de sindicatos rurais (1903) e urbanos (1907), de férias etc. O Ministério do Trabalho, 
Indústria e Còmérdo foi criado em 1930, passando à expedir decretos, a partir dessa 
época, sobre profissões, trabalho das mulheres (1932), salário-mínimo (1936), Justiça do 
Trabalho (1939) etc. Getúlio Vargas editou a legislação trabalhista em tese para organizar 
o mercado de trabalho em decorrênda da expansão da indústria. Realmente, seu objetivo 
era controlar os movimentos trabalhistas do momento.

A Constituição de 1934 é a primeira constituição brasileira a tratar especificamente 
do Direito do Trabalho. É a influênda do constitudonalismo sodal, que em nósso país só 
veio a ser sentida em 1934. Garantia à liberdade sindicál (art. 120), isonomia salarial, 
salário-mínimo, jornada de oito horas de trabalho, proteção do trabalho das mulheres e 
menores, repouso semanal, férias anuais remuneradas (§ I a do art. 121).

A Carta Constitudonal de 10-11-1937 marca uma fase intervendonista do Estado, 
decorrente do golpe de Getúlio Vargas. Era uma Constituição de cunho eminentemente 
corporativista, inspirada na Carta dei Lavoro, de 1927, e na Constituição polonesá. O 
próprio art. 140 da referida Carta erà daro no sentido de que a economia era organizada 
em corporações, sendo consideradas órgãos do; Estado, exercendo função delegada de 
poder público. O Conselho de Economia Nadonal tinha por atribuição promover a orga
nização corporativa da economia nadonal (art. 61, a). Dizia Oliveira Viana, sodólogo e 
jurista -  que foi o inspirador de nossa legislação trabalhista da época -  que o liberalismo 
econômico era incapaz de preservar a ordem sodal, daí a necessidade da intervenção do 
Estado para regular tais situações. A Constituição de 1937 instituiu o sindicato único, 
imposto por lei, vinculado a.o Estado, exercendo funções delegadas de poder público, po
dendo haver intervenção estatal direta em suas atribuições. Foi criado o imposto sindical, 
como uma forma de submissão das entidades de dasse ao Estado, pois este partidpava 
do produto de sua arrecadação. Estabeleceu-se a competênda normativa dos tribunais do 
trabalho, que tinha por objetivo prindpal evitar o entendimento direto entre trabalhado
res e empregadores. A greve e o lockout foram considerados recursos antissodais, nodvos 
ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os interesses da produção nadonal (art. 
139). Em razão disso havia a imposição de condições de trabalho, pelo poder normativo, 
nos conflitos coletivos de trabalho. Essas regras foram copiadas literalmente da Carta dei 
Lavoro italiana.

Existiam várias normas esparsas sobre os mais diversos assuntos trabalhistas. Houve 
a necessidade de sistematização dessas regras. Para tanto, foi editado o Decreto-lei na
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5.452, de l s-5-1943, aprovando a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O objetivo 
da CLT foi apenas o de reunir as leis esparsas existentes na época, consolidando-as. Não 
se trata de um código, pois este pressupõe um Direito novo. Ao contrário, a CLT apenas 
reuniu a legislação existente na época, consolidando-a. A CLT tomou por fundamento vá
rias nonnas, como a Encídica Rerum Novarum e as Convenções da OIT, segundo Arnaldo 
Süssekind. Não foi inspirada na Carta dei Lavoro italiana.

A Constituição de 1946 é considerada uma norma democrática, rompendo com o 
corporativismo da Constituição anterior. Nela encontramos a partidpação dos trabalha
dores nos lucros (art. 157, IV), repouso semanal remunerado (art. 157, VI), estabilidade 
(art. 157, XII), direito de greve (art. 158) e outros direitos que estavam na norma cons- 
titudonal anterior.

A legislação ordinária começa a instituir novos direitos. Surge a Lei na 605/49, ver
sando sobre o repouso semanal remunerado; a Lei na 3.207/57, tratando das atividades 
dos empregados vendedores, viajantes e pracistas; a Lei na 4.090/62, instituindo o 13a 
salário; a Lei na 4.266/63, que criou o salário-famflia etc.

A Constituição de 1967 manteve os direitos trabalhistas estabeleddos nas Constitui
ções anteriores, no art. 158, tendo praticamente a mesma redação do art. 157 da Consti
tuição de 1946, com algumas modificações. A EC n21, de 17-10-69, repetiu praticamente 
a Noima Ápice de 1967, no art. 165, no que diz respeito aos direitos trabalhistas.

No âmbito da legislação ordinária, é possível lembrar a Lei na 5.859/72, dispondo 
sobre o trabalho dos empregados domésticos; a Lei ns 5.889/73, versando sobre o tra
balhador rural; a Lei na 6.019/74, tratando do trabalhador temporário; o Decreto-lei na 
1.535/77, dando nova redação ao capítulo sobre as férias da CLT etc.

Em 5-10-1988, foi aprovada a atual Constituição, que trata de direitos trabalhistas 
nos arts. 7a a 11. Na Norma Magna, os direitos trabalhistas foram induídos no Capítulo 
n, “Dos Direitos Sodais”, do Título Et, “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, ao passo 
que nas Constituições anteriores os direitos trabalhistas sempre eram inseridos no âmbitp 
da ordem econômica e sodal. Para alguns autores, o art. 7a da Lei Maior vem a ser uma 
verdadeira CLT, tantos os direitos trabalhistas nele albergados.

Trata o art. 7a da Constituição de direitos individuais e tutelares do trabalho. O art 
8a versa sobre o sindicato e suas relações. O a rt 9a espedfica regras sobre greve. O a rt 10 
determina disposição, sobre a partidpação dos trabalhadores em colegiados. Mendona o 
a rt 11 que nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um repre
sentante dos trabalhadores para entendimentos com o empregador.
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Den o m in a çã o

1 Introdução

Para começar o exame da matéria, é preciso, em primeiro lugar, estudar sua denomi
nação. No Direito Romano usava-se a seguinte expressão initium doctrinae sitconsideratio 
nominis, isto é, a doutrina deve começar a estudar certo assunto pelo nome.

Evidentemente, não será o nome que caracterizará o instituto em análise, mas seus 
elementos essenciais, O nome apropriado, contudo, ajuda a compreender o instituto em 
análise, sendo um começo para melhor entendê-lo. ,

Várias denominações são encontradas para designar a disciplina ora em estudo. São 
usadas as expressões Legislação do Trabalho, Direito Operário, Direito Corporativo, Direito 
Social, Direito Industrial etc. Há necessidade de verificá-las e confirmar qual o nome que 
melhor irá denominar a matéria ora analisada.

2 Legislação do trabalho

Inicialmente, o nome empregado pára designar nossa matéria foi Legislação do Tra
balho. Dizia-se que havia muitas leis tratando do tema, mas não existia um sistema, uma 
autonomia da matéria em análise. O § I a do art. 121 da Constituição de 1934 usava a 
expressão “Legislação do Trabalho”. Algumas faculdades de Ciências Econômicas, Contá
beis e Administrativas ainda se utilizam da denominação Legislação doTtabâlho.

A matéria a ser estudada não é apenas a contida na legislação. São estudados os prin
cípios do Direito do Trabalho, seus institutos e também as convenções e acordos coletivos 
e o contrato de trabalho. Isso revela que a denominação empregada não é a adequada.

3 Direito operário

Váriòs autores se utilizam da denominação Direito Operário, principalmente náFran- 
ça, onde se emprega a expressão Droit ouvrier (Direito Operário); porém nesse mesmo 
país o operário (ouvrier) não tem os mesmos direitos do trabalhador (employê). Em nosso
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país, Evaristo de Moraes foi um dos pioneiros a tratar da matéria em estudo, utilizando- 
-se da expressão Direito Operário. Seu trabalho, um dos marcos da literatura laboralista, 
datado do início do século XX, mais precisamente de 1905, era intitulado Apontamentos 
de direito operário, em que começava a versar sobre o assunto no capítulo segundo da 
referida obra, já empregando a denominação Direito Operário para justificar o nome da 
disciplina (1986:24). A Constituição de 1937'também emprega a expressão Direito Ope
rário, pois competia privativamente à União legislar sobre esse tema (art. 16, XVI). O 
operário pode ser considerado, entretanto, o trabalhador braçal, o trabalhador da fábrica. 
O objetivo do Direito Operário da época era dar proteção a essa espécie de trabalhador, 
o que mostrava a evolução do Direito, que mais tarde iria abranger qualquer espécie de 
trabalhador. Nossa disciplina, porém, não se limita a estudar apenas os operários, mas 
também os patrões e outros trabalhadores.

4 Direito industrial

Na Revolução Industrial, o trabalho adquire papel fundamental. As normas dvis hão 
eram suficientes para regular a questão do trabalho.

O uso das denominações Direito Industrial, relações industriais, industrial relations, 
sürge após a Revolução Industrial. Inidalmente, a denominação empregada era Legisla
ção Industrial, para mais tarde se empregar a expressão Direito Industrial: Na época, as 
relações a serem disdplinadas diziam respeito à indústria, em razão da estrutura sodoe- 
conômica daqueles tempos.

A denominação é originária do século XIX, prindpalmente da Inglaterra e dos Esta
dos Unidos.

Significa a forma de regular as relações entre o capital e o trabalho na indústria.
O presidente americano William Howard Taft propôs a criação de Comissão de Re

lações Industriais em virtude de protesto popular pela morte de 20 pessoas, em razão de 
bomba colocada por lideranças sindicais de metalúrgicos no edifído Los Angeles Times, 
em 1910.

As relações industriais eram consideradas como o conjunto de relações entre em
pregadores e empregados, bem como das assodações por eles formadas, os mèiòs de 
negociação e seus conflitos.

A crítica que se faz a tal denominação é que o Direito do Trabalho nãò se preocupa 
apenas com as relações industriais, más com qualquer ramo de atividade em que haja 
trabalhadores, como no comérdo, nós bancos, nas empresas prestadoras de serviços.

Hoje, Direito Industrial é parte do Direito Comerdal, que estuda marcas, patentes, 
invenções etc.

Observa-se, contudo, que as questões trabalhistas, hoje, não dizem respeito apenas à 
indústria, mas também ao comérdo, aos bancos, às empresas prestadoras de serviço etc.

Nota-se, ainda, que o Direito Industrial é hoje parte do Direito Comerdal, que estuda 
marcas, patentes, invenções etc.
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5 Direito corporativo

A expressão Direito Corporativo foi utilizada em países onde houve a observância do 
regime totalitário fascista, como em Portugal ou na Itália. O corporativismo italiano ainda 
tiriha por base a unificação da produção e não só do trabalho. Dizia respeito, principal
mente, à organização da ação do Estado de forma a desenvolver a economia. No Brasil, 
o regime corporativo surge a partir de 1937, implantado por Getúlio Vargas, criando: o 
imposto sindical; o podèr normativo, que foi atribuído à Justiça do Trabalho, de estabele
cer normas e condições de trabalho por meio de senteáça normativa e do sindicato único
-  hipóteses que ainda são observadas nos dias atuais. No Brasil, o maior protagonista 
dessa denominação foi Oliveira Viana, sociólogo e jurista, que defendeu suas ideias na 
obra denominada Problemas de direito corporativo.

O corporativismo diz respeito à organização sindical, a suas corporações ou associa
ções, destinando-se a unificar toda a economia nacional, enquanto nossa matéria tem por 
objeto estudar, principalmente, o trabalho subordinado.

6 Direito social

A denominação Direito Sodál origina-se da ideia da própria questão social. Cesarino 
Jr. foi o defensor dessa teoria nò Brasil, afirmando que ò Direito Social se destinaria à 
proteção dos hipossufidentes, abrangendo não só questões de Direito do Trabalho, mas 
também de Direito coletivo, assistendal e previdendário. O Direito é sodal em razão da 
prevalênda do interesse coletivo sobre o individual, como apregoado na Revolução Fran
cesa. Para ele o Direito do Trabalho seria sodal por excelênda, o mais sodal dos direitos. 
Seria um Direito reservado à promoção da justiça sodal (1957, v. 1:17 e 35).

Georges Gurvitch faz referênda ao Direito Sodal como forma de demonstrar o plu
ralismo do Direito do Trabalho. São as normas oriundas dos grupos (Eidée du droit social, 
Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1932. p. 15-16; e le  tempsprésent et 1’idéedu droit social).

A denominação utilizada, contudo, é totalmente genérica e vaga, não servindo para 
definir a matéria em estudo. Argumenta-se, ainda, que o Direito por natureza já é sodal, 
feito para vigorar na sodedade, e que todos os ramos do Direito têm essa característica.

Direitos sodais são garantias estabeleddas às pessoas para a proteção de suas neces
sidades básicas, visando garantir uma vida com um mínimo de dignidade.

São direitos sodais, segundo o art. 6S da Constituição, a educação, a saúde, a mo
radia, o trabalho, a alimentação, o lazer, a segurança, a previdênda sodal, a proteção à 
maternidade e à infânda, a assistênda aos desamparados.

O Direito Sodal seria mais amplo, pois abrange o conjunto de disdplinas voltadas 
para a proteção das pessoas, como na Seguridade Sodal (Previdênda Sodal, Assistênda 
Sodal e Saúde), segurança pública, educação etc.

7 Direito sindical

O uso da expressão Direito Sindical também não serve para justificar a denominação 
de nossa matéria, pois diz respeito apenas ao sindicato, ou a ser observado no âmbito des
sa organização, estando restrito, portanto, a um dos segmentos do Direito do Trabalho.
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8 Direito do trabalho

A expressão Direito do Trabalho surge na Alemanha por volta de 1912. A matéria em 
estudo vai ser concentrada nas relações do trabalho em geral e não de certas particulari
dades, como o trabalho na indústria ou no sindicato.

A Lei ns 2.724/56 muda a denominação da cadeira nas Faculdades de Direito, pas
sando a empregar a expressão Direito do Trabalho, determinando a incorporação do Di
reito Industrial ao Direito Comercial.

A Constituição de 1946 e as que se seguiram passaram a utilizar a expressão Direito 
do Trabalho, como se observa na atual Constituição, no inciso I do art. 22.

Adoto, portanto, a denominação Direito do; Trabalho, que é mais corrente, como se 
verifica nos países de língua inglesa (Labor Law), nos de língua francesa (Droit du Tra
vai!), nos de língua espanhola (Derecho dei Trabajo), nos de língua italiana (Diritto dei 
Lavoro) e nos de língua alemã (Arbeitsrecht). Em Portugal e no Brasil, é utilizada a deno
minação Direito do Trabalho, que mais individualiza a matéria, dizendo respeito, assim, 
não só ao trabalho subordinado, mas também ao trabalho temporário, aos trabalhadores 
avulsos, domésticos etc.

O Direito do Trabalho deveria dizer respeito a qualquer tipo de trabalhador, mas, na 
verdade, tutela o trabalho subordinado e condições análogas.
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Co nceito  de d ir e it o  
d o  Trabalho

Os conceitos do Direito do Trabalho podem compreender os seguintes aspectos: (a) 
subjetivos, em que se verificam os tipos de trabalhadores. Alguns autores entendem que 
seriam todos os trabalhadores e outros apenas os trabalhadores subordinados; (b) ob
jetivos, em que será considerada a matéria do Direito do Trabalho e não os sujeitos en
volvidos. Para alguns autores diria respeito a todas as relações de trabalho, enquanto 
outros afirmam que compreenderia apenas a relação de trabalho subordinado; (c) mistos, 
abrangendo pessoas e objeto.

Direito do Trabalho é o conjunto de princípios, regras e instituições atinehtes à rela
ção de trabalho subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores condições 
de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas de proteção que lhe são 
destinadas.

A palavra conjunto revela que o Direito do Trabalho é composto de várias partes or
ganizadas, formando um sistema, um todo.

Contém o Direito do Trabalho princípios que são proposições genéricas das quais de
rivam as demais normas. Com o conhecimento dos princípios do Direito do Trabalho, no
tamos um tratamento científico dado à disciplina, justificando, também, sua autonomia.

Tem o Direito do Trabalho inúmeras regras que versam sobre a matéria. A maioria 
delas está contida na CLT.

No Direito do Trabalho, não existem apenas conjuntos de princípios e regras, mas 
também de instituições, de entidades, que criam e aplicam o referido ramo do Direito. 
O Estado é o maior criador de normas de Direito do Trabalho. O Ministério do Traba
lho edita portarias, resoluções, instruções normativas etc. A Justiça do Trabalho julga as 
questões trabalhistas.

As instituições perduram no tempo. Não são institutos, que compreendem um con
junto de regras a respeito da mesma matéria. Exemplo: aviso-prévio.

O objeto do Direito do Trabalho é o estudo do trabalho subordinado. Daí o emprego 
de duas teorias para conceituar a matéria em estudo: a subjetiva e a objetiva.

No direito do trabalho, o trabalhador é sujeito de direito e não objeto de direito.
A teoria subjetiva toma por base os tipos de trabalhadores a que se aplica o Direito 

do Trabalho. Não se pode concebei; porém, que qualquer trabalhador será amparado pelo 
Direito do Trabalho, como ocorre com o funcionário público e o trabalhador autônomo,
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que são espécies do gênero trabalhadores, não sendo assistidos por nossa matéria. O 
Direito do Trabalho vai estudar uma espécie de trabalhador: o empregado, que é o tra
balhador subordinado ao empregador, que não tem autonomia em. seu mister. As teorias 
objetivistas partem do ângulo da matéria a ser analisada e não das pessoas. O Direito do 
Trabalho estuda não o trabalho autônomo, mas o trabalho subordinado.

Com o emprego da expressão situações análogas, pretendo tratar das situações que 
têm semelhança com o trabalho subordinado, mas que necessariamente não são iguais a 
ele. O trabalhador temporário e o empregado doméstico não deixam de ser subordinados. 
O trabalhador avulso não é subordinado, mas será estudado pelo Direito do Trabalho.

A finalidade do Direito do Trabalho é assegurar melhores condições de trabalho, 
porém não só essas situações, mas também condições sociais ao trabalhador. Assim, o Di
reito do Trabalho tem por fundamento melhorar as condições de trabalho dos obreiros e 
também suas situações sociais, assegurando que o trabalhador possa prestar seus serviços 
num ambiente salubre, podendo, por meio de seu salário, ter uma vida digiiá para que 
possa desempenhar seu papel na sociedade. O Direito dó Trabalho pretende corrigir as 
deficiências encontradas no âmbito da empresa, não só no que diz respeito às condições 
de trabalho, mas também para assegurar uma remuneração condigna a fim de que o ope
rário possa suprir ás necessidades de sua família na sociedade. Visa o Direito do Trabalho 
melhorar essas, condições do trabalhador.

A melhoria das condições de trabalho e sociais do trabalhador vai ser feita por meio 
da legislação que, antes de tudo, tem por objetivo proteger .o trabalhado^ que é conside
rado o polo mais fraco da relação com seu patrão. Este é normalmente mais forte econo
micamente, suportando os riscos de sua atividade econômica.

No Direito do Trabalho a lei estabelece um mínimo, mas as partes podem convencio
nar direitos superiores a esse mínimo.

As medidas protetoras a serem observadas são previstas na própria legislação, quan
do limita a jornada de trabalho, assegura férias ao trabalhador depois de certo tempo, 
possibilita intervalos nas jornadas de trabalho, prevê um salário que é considerado o 
mínimo que o operário pode receber etc.

O Direito do Trabalho tem por funções: a -  tutelar: de estabelecer regras mínimas 
para o trabalhador; b -  social: para garantir a condição social do trabalhador
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DIVISÕES DA MATÉRIA

Várias são as divisões utilizadas pelos autores para mostrar o estudo do Direito do 
Trabalho. Alguns autores entendem que seriam parte de nossa disciplina: a Introdução 
ao Direito do Trabalho; o Direito Internacional do Trabalho; o Direito Individual do Tra
balho, que trataria do contrato de trabalho e seu conteúdo; o Direito Sindical; o Direito 
Público do Trabalho, que se subdividiria em Direito Processual do Trabalho, Direito Ad
ministrativo do Trabalho, Direito Penal do Trabalho, Direito da Previdência e Assistência 
Social, incluído no penúltimo o acidente do trabalho.

O Direito Internacional do Trabalho, embora vá ser estudado, pertence ao Direito 
Internacional, como um de seus segmentos, não fazendo parte do Direito do Trabalho.

O Direito Sindical não se justificaria como um dos ramos do Direito do Trabalho, pois 
diz respeito apenas ao sindicato, enquanto o Direito do Trabalho não vai estudar apenas 
o sindicato, mas também sua organização, normas coletivas das quais ele participa etc.

Não se poderia admitir um Direito Público do Trabalho, embora o Direito do Traba
lho tenha regras de ordem pública, principalmente as normas protetivas do trabalho, ou 
que disciplinam certas garantias mínimas dos trabalhadores, que seriam irrenunciáveis 
por estes.

O Direito Processual do Trabalho não faz parte integrante do Direito do Trabalho, 
não obstante o primeiro seja a forma como o segundo vai ser exercitado em juízo, porém 
pertence ao ramo do Direito Processual, que pode ser subdividido em Direito Processual 
Civil, Penal, do Trabalho, Militar etc. Não tratarei do Direito Processual do Trabalho. 
Remeto o leitor ao meu livro Direito processual do trabalho (2012), que versa mais por
menorizadamente sobre o tema.

Embora muitos autores empreguem a expressão Direito administrativo do trabalho, 
inclusive no exterioi; essa expressão diz respeito à Administração, abrangendo inclusive 
questões de funcionários públicos, tema que o Direito do Trabalho não vai analisar.

O mesmo se pode dizer do Direito Penal do Trabalho, em que essa matéria seria uma 
parte do Direito Penal, principalmente quando trata dos crimes contra a organização do 
trabalho.

O Direito da Previdência Social e o Direito da Assistência Social estão incluídos, 
hoje, no gênero Direito da Seguridade Social, que é autônomo, já não fazendo parte do 
Direito do Trabalho, como antigamente se dizia, mormente diante dos arts. 194 a 204 da
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Constituição, incluídos no capítulo “Da Seguridade Social”. Nesse ponto, remeto o leitor a 
nosso estudo Direito da seguridade social, no qual a matéria é analisada de forma melhor; 
até mesmo quanto à autonomia (2012).

Prefiro adotar a seguinte divisão: Direito Individual do Trabalho, Direito Tutelar do 
Trabalho e Direito Coletivo do Trabalho, além de trazer a parte geral da matéria.

Na parte geral, serão estudados o histórico, a denominação, o conceito, a autonomia, 
a posição enciclopédica, as relações, as fontes e a aplicação do Direito do Trabalho, os 
princípios, entre outras questões.

No Direito Individual do Trabalho, tratarei do contrato de trabalho, seu nascimento, 
seu desenvolvimento e sua cessação, além de outras regras com pertinência ao referido 
pacto, como o FGTS, a estabilidade etc.

No Direito Tütelar do Trabalho, versarei sobre regras que tratam da proteção do tra
balhador, como as normas de segurança e medidna do trabalho, regras sobre a jornada 
de trabalho, sobre os repousos do trabalhadoi; sobre a fiscalização trabalhista etc.

No Direito Coletivo do Trabalho, examinarei a organização do sindicato, as normas 
coletivas, pertinentes ao sindicato, suas funções, ou conflitos coletivos, principalmente a 
greve etc.

Assim será, por conseguinte, analisada a matéria.



5
Au to n o m ia  d o  Direito

DO TRABALHO

1 Introdução

Discute-se a autonomia do Direito do Trabalho em relação ao Direito Civil, principal
mente se o primeiro não seria um apêndice do segundo.

O Direito do Trabalho nasce a partir do momento em que começam a ser reguladas 
as antigas locações de serviço, normalmente previstas na legislação civil.

Nosso Código Civil, nos arts. 593 a 609, trata da prestação de serviços e o,s arts. 610 
a 626 versam sobre a empreitada. O contrato de prestação de serviços subordinados nada 
mais foi do que um desenvolvimento no tempo da locação de serviços. Com o aprimo
ramento da locação de serviços, surgiu o contrato de trabalho, que passou a ser tratado 
em normas especiais, assim como foram surgindo outras regras para regular as demais 
condições inerentes à relação de trabalho.

Dentro dessa evolução natural das coisas, mister se faz verificar se realmente há au
tonomia do Direito do Trabalho e como ela se realça.

2 Características da autonomia de uma ciência

Autonomia vem do grego: auto, próprio; nomé ou nomia, regra ou norma.
Segundo Alfredo Rocco (1928:72), para caracterizar a autonomia de uma ciência é 

mister que: (a) seja ela vasta a ponto de merecer um estudo de conjunto, adequado e par
ticular; (b) ela contenha doutrinas homogêneas dominadas por conceitos gerais comuns 
e distintos dos conceitos gerais que informam outras disciplinas; (c) possua método pró
prio, empregando processos especiais para o conhecimento das verdades que constituem 
objeto de suas investigações. Na verdade, não existe método próprio, que é o mesmo de 
qualquer ramo do Direito.

Haverá autonomia da matéria dentro da ciência do Direito se seus princípios e regras 
tiverem identidade e diferença em relação aos demais ramos do Direito.

Vamos examinar os aspectos levantados pelo ilustre jurista sob o ângulo do desen
volvimento legal, doutrinário, didático, e sob o aspecto jurisdidonal e dentífico, para 
verificar se há autonomia do Direito do Trabalho.
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3 Desenvolvimento legal

As normas de Direito do Trabalho são inicialmente encontradas no art. 7a da Consti
tuição, que prevê, em vários incisos, os direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, domés
ticos etc. A maioria das normas trabalhistas está na CLT, nos arts. I a a 642. Existem outras 
leis esparsas que tratam de Direito do Trabalho, como a Lei na 605/49 (repouso semanal 
remunerado), a Lei nB 5.859/72 (empregado doméstico), a Lei na 5.889/73 (trabalhador 
rural), a Lei na 6.019/74 (trabalhador temporário), a Lei na 7.418/85 (vale-transporte), 
a Lei nfi 8.036/90 (FGTS) e outras.

Não temos um Código de Trabalho, como se verifica na França, que iria justificar 
uma plena autonomia legal do-Direito do Trabalho, mas a CLT já cumpre esse papel. Com 
a CLT e a legislação esparsa, já existe autonomia legislativa do Direito do Trabalho, prin
cipalmente diante do volume de regras legais sobre o tema. O Direito do Trabalho pode 
ser estruturado de acordo com corpos normativos organizados.

4 Desénvolvimento doutrinário

Do ponto de vista doutrinárifa, há autonomia do Direito do Trabalho.
São várias as obras de fôlego que são encontradas em nosso país que tratam da maté

ria em comentário. Basta lembrar as obras de José Martins Catharino, Cesarino Jr., Amauri 
Mascaro Nascimento, Octavio Bueno Magano, Oríando Gomes e Elson Gottschalk, Evaris- 
to de Moraes Filho, que já se constituem em clássicos sobre o tema. Mesmo no estrangeiro 
existem autores renomados que escrevem sobre o tema, como Mario Deveali, Manuel 
Alonso Olea, Mario de La Cueva, Paul Pic, Paul Durand, Gino Giugni, entre outros.

5 Desenvolvimento didático

No que diz respeito ao desénvolvimento didático, todas as faculdades de Direito 
têm pelo menos em um ano ou em dois semestres a matéria Direito do Trabalho. Nas 
Faculdades de Ciências Econômicas, Administrativas, Contábeis e Sociais e até nas de 
Engenharia há uma cadeira denominada Legislação Social, em que a matéria efetivamen
te lecionada é o Direito do Trabalho, mas não fizeram a devida modificação na nomen
clatura da disciplina.

Os exames da Ordem dos Advogados do Brasil têm exigido conhecimentos específi
cos do Direito do Trabalho para habilitar o bacharel a atuar como advogado, dando ao 
candidato a possibilidade da escolha da referida matéria para ser sabatinado.

6 Autonomia jurisdicional

A autonomia jurisdicional do Direito do Trabalho está consagrada principalmente 
a partir da edição da CLT e ilos julgamentos dos pleitos trabalhistas por órgãos admi
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nistrativos pertencentes ao Poder Executivo. Com a Constituição de 1946, consagra-se 
a autonomia jurisdicional da Justiça do Trabalho, que passa a fazer parte integrante 
do Poder Judiciário, tendo, portanto, o Judiciário um ramo especializado que aplica o 
Direito do Trabalho.

7 Autonomia científica

No tocante à autonomia científica, verifica-se que os institutos do Direito do Trabalho 
são diversos das demais áreas do Direito. O Direito do Trabalho tem institutos próprios, 
que são o conjunto de regras que pertencem a seu sistema, possuindo regras próprias e 
específicas sobre cada tema, totalmente distintas das do Direito Civil, bastando lembrar 
o descanso semanal remunerado (Lei na 605/49), o FGTS (Lei ns 8.036/90), a greve (Lei 
na 7.783/89). Assim, verifica-se que o Direito do Trabalho está totalmente desenvolvido 
e separado do Direito Civil, do qual se originou como uma forma de contrato, saindo do 
bojo da legislação civil e passando para um conjunto de regras consolidadas, além da 
existência de normas sobre o tema na própria Constituição (art. 7a).

O Direito do Trabalho possui princípios próprios, como o da proteção do trabalhador, 
o da irrenunciabilidade de direitos, da continuidade do contrato de trabalho, que irei 
estudar destacadámente, sendo completamente distintos dos princípios de Direito Civil.

Há conceitos próprios, como de empregado, empregado^ FGTS etc.
O inciso I do art. 22 da Constituição também indica a autonomia do Direito do Traba

lho, pois compete à União legislar privativamente sobre Direito do Trabalho, mostrando 
que é uma matéria diferente das demais contidas no referido inciso.

É possível concluii; portanto, que há plena autonomia do Direito do Trabalho em 
relação às demais disciplinas da ciência do Direito. Há princípios próprios, copiosa legis
lação sobre o tema, que importa uma vasta matéria, com institutos distintos de outros 
ramos do Direito, tendo por inspiração normas que irãó proteger a hipossuficiênda do 
trabalhador, visando à modificação e melhoria de suas condições de trabalho e sodais. 
Existem conceitos próprios do Direito do Trabalho que empregam um método para estu
dar seu sistema, justificando, dessa forma, sua autonomia.
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po siç ã o  Enciclopédica  
d o  D ir eito  d o  

Trabalho

1 Introdução

Posição Enciclopédica ou taxionomia é o lugar em que o Direito do Trabalho está 
inserido dentro da dênda do Direito.

Ulpiano já dividia o Direito em público e privado, embora entendendo tal dassifi- 
cação como meramente didática, pois o Direito enquanto dênda é gênero, tendo seus 
diversos ramos, que são considerados as espédes. Cada ramo do Direito mantém relações 
e conexões com as demais espédes do gênero.

■ No Direito Romano dássico, o Direito Público tinha por objeto o estado das coisas em 
Roma. O Direito Privado preocupava-se com a utilidade de cada ddadão.

. No século XIX, os juristas de tradição romanista entendiam que o Direito público era 
o que compreendia a organização do Estado. Já o Direito privado era o que dizia respeito 
ào mterèsse dos particulares. Esta orientação permanece nos dias atuais.

Temos que analisar as várias teorias para verificar a qual ramo pertence o Direito do 
Trabalho, indusive em relação aos desdobramentos dessas teorias.

2 Teoria do direito público

Para Miguel Reale, o Direito do Trabalho faz parte do Direito público (1996:345). 
Em primeiro lugai; verificamos que no Direito do Trabalho há normas de natureza ad
ministrativa, prindpalmente as de fiscalização trabalhista e de segurança e medicina do 
trabalho. Em segundo lugar, as normas trabalhistas têm natureza tuitiva, de proteção 
ao trabalhador. Em consequênda, são regras imperativas, que não podem ser olvidadas 
pelo empregado^ mormente com o objetivo de impedir, fraudar ou desvirtuar a aplica
ção desses preceitos (art. 9fi da CLT). Dentro dessa concepção, prodamam que os direi
tos trabalhistas são irrenundáveis pelo trabalhador, o que mostraria a natureza pública 
de suas normàs. Terceiro, alguns autores entendem que a empresa é uma instituição, 
tendo, portanto, as relações com seus empregados natureza pública, equiparando-as 
às normas de natureza administrativa, como as que regem o Estado-administração e os 
fundonários públicos.
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As normas de fiscalização trabalhista, porém, servem apenas para verificar o cumpri
mento das regras trabalhistas, não se podendo justificar a predominância de tais disposi
ções sobre outras. O que se observa no contrato de trabalho é que há a possibilidade de as 
próprias partes acordarem a respeito das condições gerais de trabalho. O fato de se falar 
em irrenundabilidade de direitos trabalhistas não quer dizer que outros direitos, que não 
trabalhistas, previstos em outras leis, não sejam irrenundáveis, por força da aplicação 
cogente da lei, de sua compulsoriedade, e não da existêntía de uma facultatividade.

3 Teoria do direito privado
i

Para aqueles que consideram o Direito do Trabalho ramo do Direito privado apenas, 
argumenta-se que houve um desenvolvimento do contrato de trabalho em relação à loca
ção de serviços do Direito Civil, do qual se originou. Verifica-se que os sujeitos do contrato 
de trabalho são dois particulares: o empregado e o empregador. A maioria das regras de 
Direito do Trabalho são de ordem privada, regulando o contrato de trabalho, que tem pre- 
ponderânda sobre a minoria das regras de Direito público existentes na referida matéria.

É possível lembrar que mesmo o Código Civil tem dispositivos de ordem pública, 
como os que dizem respeito às coisás públicas òu à família; entretanto, o Direito Civil 
ainda faz parte do ramo do Direito privado.

A relação entre as pessoas envolvidas é privada, pois existem dois particülares (em
pregado e empregador). O Direito do Trabalho não vincula o ddadão ao Estado.

4 Teoria do direito sodal

Cesarino Jr. entende que o Direito do Trabalho deve ser chamado de Direito Sodal. 
Seria um tertium genus, que nem seria público nem privado. Seria o Direito destinado 
a amparar os “hipossufidentes”, que seriam as pessoas economicamente desprotegidas 
na relação de emprego, ou seja: os empregados (1957, v. 1:35). Entretanto, é possível 
afirmar que o Direito, por natureza, é sodal, é feito para a sodedade, não se justificando 
que um dos ramos do Direito tenha esse nome. Assim, todos os ramos do Direito teriam 
natureza sodal, já destinados a promover o bem-estar dos indivíduos perante a sodeda
de. Não pode haver Direito a não ser na sodedade. Ubi sodetas, ibi ius.

5 Teoria do direito misto

Alfredo Montoya Melgar (1978:42) esdarece que o Direito, do Trabalho não per
tenceria nem ao Direito público nem ao Direito privado, mas compreenderia necessaria
mente ambos os Direitos. Pondera que existem relações privadas no Direito do Trabalho, 
como se verifica no contrato de trabajho, assim como existem relações públicas, em que 
o Estado é o garantidor da ordem pública e administrador da aplicação das referidas re
gras. Em razão da existênda dessas normas de Direito privado e de Direito público é que 
o Direito do Trabalho teria uma natureza mista. :
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Eugênio Perez Botija afirma que a concepção mista decorre de um “conúbio indisso
ciável e inseparável de instituições de Direito Público e Direito Privado” (Curso de derecho 
dei trábajo. 4. ed. Madri: Tecnos, 1955. p. 14).

Não há dúvida de que o Direito do Trabalho contém normas de Direito público e de 
Direito privado. Contudo, isso ocorre em outros ramos do Direito, como no Direito Civil, 
no qual existem normas de Direito público relativas à família ou ao adolescente; entretan
to, há a preponderância das regras de Direito privado sobre as de Direito público, como 
também ocorre no Direito do Trabalho. A maioria das normas existentes no Direito do 
Trabalho é de Direito privado, que preponderam sobre as de Direito público. Lembre-se, 
por exemplo, da possibilidade de a negociação das condições do contrato de trabalho ser 
feita pelos envolvidos. Não se pode dizei; portanto, que existe um Direito misto, híbrido 
de Direito privado e público ao mesmo tempo. Tal fato iria negaj; inclusive, a autonomia 
do Direito do Trabalho, que não poderia ser e. deixar de ser alguma coisa ao mesmo 
tempo. O que tem que ser observado é seu conjunto, em que predominam as regras de 
Direito privado.

6 Teoria do direito unitário

Evaristo de Moraes Filho (1991:111) defende a tese de que o Direito do Trabalho é 
um Direito unitário, que seria oriundo da fusão de ramos de Direito público e privado. 
Há, assim, um todo orgânico, diferente de outros, possuindo uma substância nova, crian- 
do-se tuna nova combinação de elementos que formam algo totalmente distinto, que não 
seria produto de uma simples mistura; Na teoria do Direito misto, haveria a coexistência 
de normas de Direito público e privado, que não se fundem, Na teoria do Direito unitário, 
o que existiria seria a fusão de normas de Direito público e privado, dando origem a uma 
terceira realidade, distinta e nova em relação às anteriores.

Não se pode dizer que houve a criação de um terceiro gênero, distinto do Direito 
público e privado, resultado da fusão desses ramos, pois em alguns ramos do Direito é 
possível notar a existência de nonnas de Direito público e privado. Não há çomo afinnar 
que houve um amálgama entre normas de Direito público e privado, criando um Direito 
heterogêneo.

7 Minha posição

O Direito do Trabalho pertence ao ramo do Direito privado. Não nego a existência de 
normas de Direito público e privado no âmbito do Direito do Trabalho, mas elas não che
gam a constituir-se num tertium genus, nem há a criação de um Direito unitário ou misto. 
O que ocorre é que há preponderância da maioria das regras de Direito privado, como se 
verifica no contrato de trabalho, diante das regras de Direito público, o que também 
se observa no Direito Civil e no Direito Comercial, que nem por isso deixam de ser parte 
do ramo do Direito privado. Liberdade sindical, negociação coletiva, norma coletiva, con
trato de trabalho, regulamento de empresa e sindicatos têm natureza privada.

Mostra o art. 444 da CLT a possibilidade de empregado e empregador estabelece
rem condições de trabalho, indicando a natureza privada da matéria. As exceções são as 
disposições de proteção ao trabalho, as normas coletivas e as decisões das autoridades 
competentes, que devem ser respeitadas.
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■ B l i -— -

RELAÇÕES DO DIREITO 
d o  Trabalho  co m  os Demais 

r a m o s  d o  Dir eito

O Direito do Trabalho relaciona-se, como não poderia deixar de sei; com outros ra
mos da ciência do Direito.

1 Direito constitucional

A relação do Direito do Trabalho com o Direito Constitucional é muito estreita, pois 
a Constituição estabelece uma série de Direitos aos trabalhadores de modo geral, princi
palmente nos arts. 7a a 11. Mais especificamente no art. 7a, a Lei Maior garante direitos 
mínimos aos trabalhadores urbanos e rurais, especificando-os em 34 incisos. O emprega
do doméstico tem alguns direitos reconhecidos no parágrafo único do art. 7a. Mesmo o 
trabalhador avulso tem assegurádos seus direitos no inc. XXXIV do art. 7a da Lei Funda
mental, que prevê igualdade com os direitos dos trabalhadores com vínculo empregatício 
permanente. No art. 8a da Norma Àpicé, são previstos os direitos decorrentes da orga
nização sindical. O art. 9- da Lei Magna trata do direito de greve. O art 6a da Lei Maior 
prevê que são direitos sociais: o trabalho.

Dispõe o inciso I do art. 22 da Lei Magna que compete à União legislar privativamen
te sobre Direito do Trabalho.

2 Direito civil

O contrato de trabalho tem origem no Direito Civil. Como uma espécie do gênero 
contrato, o contrato de trabalho começa a ser desenvolvido com base na locação de servi
ços (locatio operarüm) que era encontrada nos arts. 1.216 e seguintes do Código Civil de 
1916. Mesmo no conceito de empreitada Qocatio operis), é possível notar certas relações 
com o contrato de trabalho, que podem, inclusive, dar origem a discussões na Justiça do 
Trabalho. É o que se observa no art. 652, a, m, da CLT, que dá competência à Justiça 
do Trabalho para julgar questões de operários ou artífices ou pequenos empreiteiros, 
más nãó para reivindicar direitos previstos na CLT, apenas o preço contratado da obra e 
a multa contratual, se houver
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O Direito do Trabalho utiliza-se, subsidiariamente, do Direito Civil, principalmente da 
parte de obrigações e contratos previstos no Código Civil, pois o parágrafo único do art. 
8a da CLT determina que o Direito comum será fonte subsidiária do Direito do Trabalho.

As normas do Direito Civil são, portanto, fontes integrativas das lacunas do Direito 
do Trabalho. Para a aplicação subsidiária é preciso que não haja incompatibilidade com o 
Direito do Trabalho e omissão da norma trabalhista.

3 Direito comercial

A relação com o Direito Comercial também é nítida, pois esse Direito regula as várias 
formas de sociedades mercantis, sendo que a empresa é uma das partes do contrato de 
trabalho. Mesmo na falência ou concordata do empregadoi; o trabalhador terá direito 
de reivindicar as verbas que lhe são devidas, o que importa a verificação de como isso será 
feito. Em casos de mudança na estrutura jurídica e na propriedade da empresa, os direitos 
dos trabalhadores serão assegurados (arts. 10 e 448 da CLT). Ressalte-se que o parágrafo 
único do art. 8a da CLT determina que o Direito comum, que pode ser considerado também 
o Direito Comercial, seja aplicado subsidiariamente em relação ao Direito do Trabalho.

4 Direito internacional

O Direito do Trabalho relaciona-se com o Direito Internacional. O Direito Internacio
nal Público do Trabalho diz respeito a normas de ordem pública, de âmbito internacional, 
como as da OIT, que edita uma série de normas a serem aplicadas àqueles que as ratifi
carem. São as convenções e recomendações em matéria trabalhista. Mesmo ao falar em 
grupos de empresas de âmbito internacional -  as multinacionais, com sede no exterior -, 
é possível verificar assuntos de Direito Internacional. Há que lembrarmos outras fontes 
de Direito Internacional, como a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), a 
Convenção Européia de Direitos Humanos (1950) etc.

O Direito Internacional Privado do Trabalho versa sobre a aplicação da lei no espaço. 
E o que ocorreria com um trabalhador que foi contratado em Buenos Aires, trabalhou em 
Tóquio e foi dispensado no Brasil. Qual a lei aplicável?

5 Direito penal

A prática de um delito penal pode influir no campo do Direito do Trabalho, inclusive 
podendo dar motivo ao despedimento do empregado por justa causa. Alguns autores tam
bém entendem que o poder disciplinar do empregador poderia ser considerado como in
tegrante do Direito Penal, de estabelecer punições aos empregados, decorrentes do poder 
de direção do empregador. O Código Penal também regula crimes contra a organização do 
trabalho, o direito de livre associação sindical, a frustração de direito assegurado pela lei 
trabalhista, o aliciamento de trabalhadores etc., o que se observa nos arts. 197 a 207. A Lei 
na 9.029/95 estabelece nomias penais para a discriminação da mulher (art. 2a).
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6 Direito da seguridade social

O Direito do Trabalho também se relaciona com o Direito da Seguridáde Social, que 
hoje contém um capítulo próprio na Constituição, nos arts. 194 a 204, principalmente 
no que diz respeito à previdência social. quando visa à proteção à matemidadé, especial
mente à gestante (art. 201, EQ, além da assistência social, quando menciona o amparo à 
infância e à adolescência (art. 203, e inc. II), á  promoção da integração ao mercado dè 
trabalho (art. 203, ÜT) etc.

7 Direito administrativo

As normas de medicina e segurança do trabalho e, também, de fiscalização do trá- 
balho podem ser consideradas atinentes à administração do Estadó, e são feitas por meio 
das Delegadas Regionais do-Itabalhò, órgãos vinculados ao Ministério do Trabalho. 
Alguns autores falam ein Direito Administrativodo Trabalho, e outros em.Direito Ibtelãr 
do Trabalho, para justificar essa relação.

O próprio Estado contrata, servidores sob o regime da .CLT ou regime temporário ou 
precário, o que mostra a aproximação entrè a Administração e o Direito do Trabálhò.

Mesmo quando ó Estado àdmite fundonários públicos sob o regime, estatutário; es
tamos diante de uma relação de trabalho, não de. trabalho subordinado, mas què mostra . 
certa semelhança com a matéria que será estudada. . . Í - ;

Os decretos regulamentam as leis. Têm natureza administrativa, de regulamento 
de execução. Há vários decretos que regulamentam leis trabalhistas, como o Decrètò na 
•27.048/49 que regulamenta á Lei n2 605/49, tratando do repouso semanal remunerado.

A Portaria n2 3.214/78, do Ministério dò Trabalho, trata de segurança e medicina do 
trabalho, espedalmente sobre condições de insalubridade (NR) e periculosidade (NR 16).

8 Direito tributário

As relações com o Direito Tributário também são relevantes, prindpalmente quando 
se fala em fato gerador, inddênda de tributos, ou contribuições sobre certas verbas traba
lhistas, base de cálculo das referidas verbas, contribuintes etc. As contribuições do FGTS 
e do PIS-Pásep realçam ainda mais essa relação, pois a primeira indde sobre uma série de 
verbas trabalhistas è a segunda, paga peja empresa, dá posteriormente certos direitos aos 
empregados que ganham baixos salários.

Por último, o imposto sobre a renda è proventos de qualquer natureza indde sobre 
salários, remuneração e outras verbas de natureza trabalhista, de acordo com certos 
limites.

9 Direito econômico

O Direito Econômico tem por objetivo disdplinar juridicamente as atividades de
senvolvidas nos mercados, buscando uma forma de organização do sistema è também 
visando ao interesse sodal.
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A relação com o Direito do Trabalho ocorre quando se verifica a obtenção de uma 
política de pleno emprego (art. 170, VIII, da Lei Maior) e a valorização do trabalho hu
mano (art. 170 da Constituição), que são, entre outros, os objetivos a serem assegurados 
pela ordem econômica. A própria política econômica e salarial terá grandes reflexos na 
relação de emprego, ao se ter em vista o desenvolvimento geral do país e a garantia do 
bem-estar da nação. O inciso.IV do art. I a da\Constituição declara, ainda, que um dos ob
jetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é dar respaldo aos “valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa”.

O Direito do Trabalho não faz parte do Direito Econômico. Este é matéria pluridisci- 
plinar, como afirmam Orlando Gomes e Antunes Varela.10  Direito Econômico irá estudar 
os vários processos econômicos, entre os quais incluem a terra, o capital e o trabalho no 
sistema de produção.

10 Direito processual do trabalho

O Direito Processual do Trabalho vem a ser a forma de se assegurar o cumprimento 
dos direitos materiais do empregado, sendo que as controvérsias surgidas sobre a aplica
ção da legislação trabalhista serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.

A CLT contém, nos arts. 643 a 910, regras atinentes ao processo do trabalho, esta
belecendo normas de competência, para a propositura da ação, recursos etc. Tais regras 
serão aplicadas para assegurar o direito material do obreiro.

11 Com outras áreas

O Direito do Trabalho também irá relacionar-se com outras ciências que não a. do 
Direito.

l i .  1 Sociologia

A Sociologia vai-se preocupar em estudar os fenômenos sociais. Nesse estudo, serão 
utilizados dados estatísticos, pesquisas de campo etc. Não tem por objetivo a Sociologia 
a interpretação da norma jurídica.

Irá a Sociologia analisar as sociedades, os conflitos existentes nela, quanto aos fatos 
sociais que dão origem às questões trabalhistas, os grupos, as classes, as instituições, os 
processos, os movimentos sociais, que acabam influenciando na formação das leis, prin
cipalmente trabalhistas.

A Sociologia preocupa-se com o estudo social da empresa, do sindicato, da greve, do 
emprego, enquanto fatos sociais.

Irá a Sociologia do Trabalho estudar as coletividades humanas formadas pelo trabalho.

1 GOMES, Orlando; VARELA, Antunes. Direito econômico. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 6.
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11.2 Economia

A Economia é a ciência que tem por objetivo o estudo da distribuição de riquezas, da 
produção e do consumo.

O Direito do Trabalho relaciona-se com a Economia a partir do momento em que o 
Estado intervém no sistema produtivo, estabelece políticas quê têm reflexos no nível de 
emprego. A relação entre empregado e empregador teih causa'econômica. A Economia 
tem por objetivo primordial o estudo da produção, distribuição e consumo de bens indis
pensáveis ou úteis à vida coletiva. Os fatos econômicos dão ensejo, porém, a modificações 
na estrutura jurídica. Exemplos são a globalização, o Mercosul, as crises econômicas etc. 
O governo intervém na economia estabelecendo uma política econômica, uma política 
salarial, que terão influência na relação de emprego.

Não pode ò Direito do Trabalho ignorar os fatores macroeconômicos, como a relação 
entre população e população ativa, as inòdifkàções décòrréntes da tecnologia, o grau de 
investimento público ou privado, ò grau de consumo, a capacidade de poupança, a distri
buição da renda nacional, o nível de emprego, a produtividade, os preçós etc.

Após 1946, com o final da Segunda Guerra Mundial, há a consagração do regime 
de economia de mercado com finalidade social, sendo a busca do pleno emprego tim dos 
objetivos das políticas governamentais. Exemplos dos reflexos da política governamental 
no Direito do Trabalho são a limitação da jornada de trabalho, que pode influir fao volume 
da produção. Em certas regras mínimas trabalhistas, até mesmo de segurança e higiene 
do trabalho, pode ocorrer o aumento dos custos das mercadorias e dos serviços. O mesmo 

. se pode dizer sobre o aumento do salário-mínimo, que, em contrapartida, pode gerar um 
aumento do poder de compra e de venda de mercadorias e serviços. . r . i . ;

Na verdade, existe uma interação entre o Direito do Trabalho e a Economia. Os fatos 
econômicos influenciaram a história do Direito do Trabalho, como se verifica com a Revo
lução Industrial. Entretanto, o Direito do Trabalho também pode influenciar a Economia, 
como ocorre coni determinações legislativas, como de política salarial etc.

Ò trabailho é vistó como elemento dé produção^ A mão de obra; é elemento eSsencial 
nesse sentido. São também aspectos importantes: o nível de oportunidades de emprego, 
a mobilidade dos trabalhadores e os efeitos da inflação sobre os salários."'

A Economia Social visa proporcionar a elevação dó nível de vida das pessoas, me
diante a utilização da assistência, da mutualidade, da proteção à mulher è ao menor; do 
uso adequado das horas de descanso e das férias.

A teoria dos jogos serve para mostrar a tomada de decisões nas negociações coletivas 
e os resultados que dependam parcialmente das ações de uma das partes.2

O trabalho, do ponto de vista econômico, é a produção de bens òu serviços para o 
mercado. E um dos fatores da produção, juntamente com a terra e o capital.

O salário é analisado sob o enfoque da oferta e da procura também para se buscar 
uma remuneração justa e suficiente.

2 MARSHAL, E Ray; BRIGGS JR., Vemon M.; KING, Allan G. Economia laboral: salários, èmpleo, sindicalismo 
y política laboral. Madri: Ministério de Trabajo y Seguridad Sodal, 1987. p. 21.
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As políticas públicas ajudam a verificar os problemas do trabalho, de acordo com 
uma política de trabalho, política salarial e política macroeconômica.

A política salarial não existe no momento. Estabelece o art. 10 da Lei ns 10.192 
que os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e 
revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva. Éssa 
política vem do tempo do govemo Collor, cóm a Lei n2 8.030/90, que revogou a Lei ns 
7.788/89, que prévia o reajuste pelo EPC.

A teoria do mercado de trabalho é apenas uma parte da teoria geral dos mercados.

11.3 Administração de empresas

A Administração de Empresas preocupa-se com a organização, da empresa, sua forma 
de produção. Vái estabelecer quantos fundonáriòs necessita, cargos, salários etc.

A organização da emprèsá implica o exercício do poder de organização da empresa, . 
que está incluído no poder dè direção do empregador.

Uma das partes da. Administração de Empresas é a Administração dé Recursos Hu
manos, que estuda, a estrutura de retribuições no mercado de trabalho.

Os recursos humanos estão divididos em direção, ho nível intermediário (gerência e 
assessoria), no nível operacional (técnicos, funcionários e operários), . . .

Frederick Tayldr estabelece uma forma dé organização e racionalização do tiraba- 
lho, por meio dos seus “Princípios de Administração Cientfflca”; (1895). Seriam quatro 
os princípios: (1) o estudo dentffico traria melhores métodos de trabalho; (2) seleção e 
treinamento dentffico da mão de obra; (3) estima e colaboração sincera entre a direção 
e a mão de obra; (4) distribuição uniforme do trabalho e das responsabilidades entre a 
administração e a mão de obra.

A teoria do comportamento humano é indicada por Douglas McGregoi; que desenT 
volvè a Teoria X e a  Teoria Y; Na primeira, o ser humano não gosta de trabalho e o evitará. 
Na segunda, o. trabalho pode ser uma fonte de satisfação ou de sofrimento, dependendo 
dais condições controláveis.

William Ouchi desenvolve a Teoria Z, tratando da concepção japonesa de administra
ção. A produtividade seria a administração de pessoas, muito mais importante do que a 
tecnologia. 6  gerehdamento humano é fundamentado na filosofia e cultura organizado- 
nais adequadas do que de tratamentos tradidonais fundados na organização. O processo 
dedsório é partidpativo e consensual.

A partidpação na gestão tem relação com a Administração de Empresas, pois será a 
forma de gerir a empresa juntamente com os empregados. Tem previsão o tema no intiso 
XI do art. 7° da Constituição e no art. 621 da CLT, que permite que a partidpação seja 
estabeledda por convenção ou acordo coletivo. Até o momento, não foi disdplinada por 
meio de lei.

Os Recursos Humanos compreendem recrutamento, técnicas de recrutamento, crité
rios de seleção de pessoal. A movimentação interna dos recursos humanos, como as pro
moções, os planos de cargoç e salários, remuneração indireta dos partidpantes, visando 
indusive a produtividade, benefídos sociais que podem ser concedidos, motivação da força
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de trabalho, ambiente de trabalho agradável, indusive quanto a segurança e higiene do 
trabalho, estudo relativo à rotação de pessoal ou tumover. Muito se fala nas dispensas dos 
trabalhadores que já estão treinados na empresa e que acabam indo para o concorrente. Há, 
portanto, necessidade de manter esses trabalhadores na empresa. É preciso identificar por 
que existe rotatividade de pessoal na empresa, que pode ser decorrente de vários fatores.

11.4 Contabilidade

A relação do Direito do Trabalho com a Contabilidade diz respeito aos cálculos das 
verbas trabalhistas, à escrituração das contas das empresas, podendo ser verificados o 
pagamento dos salários e de outras verbas aos empregados.

A Contabilidade aplica o Direito do Trabalho na elaboração de folha de pagamentos, 
na observânda de pagamentos aos empregados e recolhimentos do FGTS nos prazos 
definidos na lei.

11.5 Estatística

Não havia preocupação sobre tal aspecto no Direito.
São importantes dados estatísticos os relativos à evolução do desemprego, da de

manda e oferta de trabalho, do salário-mínimo, do custo da subsistênda.

11.6 Medicina

A Medicina do Trabalho é uma das espédes da Medicina.
Estudos importantes sobre a prevenção e reparação da saúde do trabalhador foram 

feitos por Bemardino Ramazzini, na Itália, na ddade de Módena, em 1700. Escreveu o 
livro As doenças dos trabalhadores. O referido trabalho foi considerado o texto básico da 
Medicina Preventiva até por volta do século XDL3 São dele os aforismos “mais vale preve
nir do que remediar3’ e “todo trabalho toma-se perigoso se praticado em excesso”.

Na CLT há o capítulo sobre segurança e medicina do trabalho, conforme os arts. 154 
a 201 da CLT, na redação determinada pela Lei nB 6.514/77.

Os dtados artigos são complementados pela NR 15 da Portaria ns 3.214/78, que 
indica elementos químicos, físicos ou biológicos que trazem malefidos à saúde do traba
lhador e que são analisados pela Medicina do Trabalho para efeito do trabalho insalubre.

Durante o trabalho são produzidas substândas nodvas, como o áddo lático e o áddo 
carbônico. Quando essas substândas se acumulam no organismo, há a fadiga.

Preocupa-se a Medicina do Trabalho com a saúde dos trabalhadores. Pretende limi
tar a jornada de trabalho para evitar a fadiga. Estabelece intervalos, descansos semanais, 
férias e medidas preventivas em relação a addentés do trabalho. A redução da jornada

3 ROSEN, George. Uma história de saúde pública. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Pós-Graduação em 
Saúde coletiva, 1994. p. 85.
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em trabalho insalubre e o aumento de dias de férias nesse mister são recomendados ná 
Medicina do Trabalho.

A Medicina pode ser importante fundamento pará verificar seguros de enfermidade, 
de maternidade, de situações de trabalho insalubre.

\
11.7 Psicologia

A Psicologia do Trabalho é uma parte da Psicologia, E o estudo das técnicas para 
adaptação do trabalhador a sua atividade.

O trabalho é um comportamento para o psicólogo.4
A Tecno-psicologia estuda a maneira de trabalhar..
Às relações entre empregado e empregador dizem réspeitó à Psicologia Social òíi 

Econômica.
A Psicologia vai estudar não só a adaptação do homem ao trabalho, mas também 

do trabalho ao homem. Analisa os processos em que se divide a atividade humana para 
então utilizar os conhecimentos da Psicologia, conforme as reações das pessoas.

A adaptação do homem ao trabalho compreende a seleção é á formação profissional. 
Vai estudar os movimentos profissionais, o ambiente de trabalho, inclusive as instalações, 
máquinas e utensílios. • •

O trabalhador contribui para o funcionamento da estrutura da empresa.
É campo de trabalho o estudo das interações entre o homem, os instrumentos de 

trabalho e o ambiente técnico.
Os testes psicotécnicos são: feitòs pelo psicólogo, visando ao recrutamento do tra

balhador. Muitas vezes em testes de seleção é usada a dinâmica de grupo para verificar 
como a pessoa se sai em situações grupais.

A seleção procura escolher as pessoas cbm ás aptidões necessárias para o trabalho. 
O psicólogo do trabálho pode ter õ inleresse de aumentar ò rendimentò do trabalhador e 
sua satisfação pessoal no trabalho. Isso pode evitar prejuízos nò trabalho.

A Psicologia pode estudar o trabalho objetivando maior rendimento, de forma que o 
trabalhador preste serviços ná posiçãoi mms cònvèmentè. As máqüinás tambérii deveriam 
levar em conta qüem irá opérá-lás, sob ò aspecto do operador. .: l - - :

O trabalho deve ser ádaptado ao homem e não o contrário, assim como á máquina 
deve ser adaptada ao homem e não este à máquma, principalmente tomando por base as 
questões relativas à fadiga, do ritmo de trabalho e do repoüso. ^

O tempo pode trazer pressões sobre o trabalho. A decisão e a satisfação também 
devem sèí estudadas rio trabalho, ó que é feito pelo psicólogo.

A Psicologia pode estudar o caráter, os gostos, as tendências do trabalhador para o 
trabalho na empresa. Vê o esforço do trabalhador para produzir.

4 LEPLAT, Jacques; CUNY, Xavier. Introdução i  psicologia do trabalho. Lisboa: Fundação Calouste. p. 29.. ■■
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O estudo da ergonomia também é feito pelo psicólogo do trabalho, no sentido de ve
rificar a adaptação do homem ao trabalho e vice-versa. A NR 17 da Portaria n° 3.214/78 
trata da ergonomia no trabalho, como de ilimunação, postura no trabalho etc.

O psicólogo do trabalho pode tentar melhorar a segurança no trabalho, diminuir a 
carga do trabalho, tentar reduzir o absenteísmo, aumentar o grau.de satisfação. .

A Psicologia preocupa-se também com os estudos das causas e efeitos da fadiga.

11.8 Filosofia do trabalho
!

Uma das partes da Filosofia é a Filosofia do Trabalho.
Há pelo menos dois estudos importantes sobre o tema: Filosofia do trabalho, de Felice 

Battaglia, e Filosofia do trabalho, de Luigi Bágolini.
Na Bíblia, o trabalho foi considerado um castigo por Adão ter comido o friito. Ádão 

e Eva foram expulsos do Paraíso. Deus disse que “do súor dô teu rosto comerás ò teu 
pão”.5 Cristo libertou o mundo do pecado original. Assim, mediante o trabalho, Ó homem 
modela o mundo à imagem e semelhança de Deus. Trabalho também seria a criação do 
bem comum.

Homero afirma que os deuses odeiam os homens e precisamente aparece o trabalho 
como consequência desse ódio.6

Os gregos afirmavam que o trábalho era o castigo dos deuses. Os nobres não traba
lhavam. Mencionava Aristóteles que “a escravidão de uns é necessária para que outros 
possam ser virtuosos”. O trabalho impediria o homem de atingir a perfeição. Platão as
severava que “os trabalhadores da terra e os outros operários conhecem só as coisas do 
corpo; se, pois, sabedoria implica conhecimento de si mesmo, nenhum destes é sábio em 
função da sua arte”.

Os sofistas tinham entendimento diverso. Para Pródico, “nada do que é bom e belo 
concederam os deuses ao homem sem esforço e sem estudo; se queres que a terra te pro
duza frutos abundantes, deves cultivá-la”.

No Renascimento, a consciência do trabalho era considerada como um valor.
Smith entendia que a riqueza era o resultado do trabalho.
Palmieri menciona que a riqueza das nações é a soma dos trabalhos nelas executados.
Para Hegel, o trabalho é o próprio meio de o homem encontrar-se.
Trabalho é um valor na ordem ético-jurídica conferido ao homem.7
Leão Xm afirma que o “trabalho é a atividade humana ordenada para prover às ne

cessidades da vida, e especialmente à sua conservação”.8
O trabalho é um direito da pessoa. É uma atividade lícita.

5 Bíblia, Gênesis, 3,19.
6 Homero, Híada, XDI, p. 104.
7 BATTAGLIA, Felice. Filosofia do trabalho. São Paulo: Saraiva, 1958. p. 15.
8 Rerum Novarum, 18.
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O direito ao trabalho é uma forma de dignidade da pessoa e da independência como 
homem. O homem deve ser tratado como pessoa e não como coisa.

O inciso m  do art. l s da Constituição consagra a dignidade da pessoa humana. O 
trabalho é um direito social (art. 6a da Constituição). O trabalho dignifica o homem.

Um dos fins do Estado é assegurar as condições necessárias para que as pessoas se 
tomem dignas.

O homem realiza-se por intermédio do trabalho. Precisa do trabalho para poder viver.
O direito ao trabalho é um dever que deveria ser exigido do Estado. A existência 

digna do homem implica o direito ao trabalho, para que possa existir. Deve ser proporcio
nado trabalho ao homem.

O direito ao trabalho tem como consequência o dever de trabalhar se há trabalho.
Seria o direito ao trabalho uma liberdade pública. Entretanto, seria liberdade pública 

se o trabalhador pudesse ir a juízo e exigir do Estado o direito de trabalhar. É o direito 
que todo homem tem de viver, proporcionando-se, pelo próprio trabalho, os recursos 
necessários.9

Não pode haver uma intervenção excessiva do Estado na relação de trabalho, sob 
pena de destruir a liberdade das pessoas de contratarem, importando até em servidão 
pública.

O trabalho, porém, não pode ser considerado como mera mercadoria.
A valorização do trabalho é pressuposto da existência digna. Com o trabalho se atin

ge a essência.

8 COLLIARD, Libertes publiques. 4. ed. 1972. p. 641.
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Fo n tes do  D ir eito  

d o  Trabalho

1 Introdução

Fonte vem do látim/ons, com o significado de nascente, manancial.
No significado vulgar, fonte tem o sentido de nascente de água, o lugar donde brota 

água. Figuradamente, refere-se à origem de alguma coisa, de onde provém algo. Fonte 
de Direito tem significado metafórico, em razão de que o direito já é uma fonte de várias 
normas. • ■

Claude du Pasquier (1978:47) afirma que fonte da regra jurídica “é o ponto pelo qual 
ela sai das profundezas da vida social para aparecer à superfície do Direito”.

José de Oliveira Ascensão (1978:39) menciona que fonte tem diferentes significa
dos: (a) histórico: considera as fontes históricas do sistema, como o direito romano; (b) 
instrumental: são os documentos que contêm as regras jurídicas, como códigos, leis etc.; 
(c) sociológico ou material: são os condicionamentos sociais que produzem determinada 
norma; (d) orgânico: são os órgãos de produção das normas jurídicas; (e) técnico-jurídico 
ou dogmático: são os modos de formação e revelação das regras jurídicas.

O estudo das fontes do Direito pode ter várias acepções, como o de sua origem, o 
de fundamento de validade das normas jurídicas e da própria exteriorização do Direito.

Fontes formais são as formas de exteriorização do direito. Exemplos: leis, costumes etc.
Fontes materiais são o complexo de fatores que ocasionam o surgimento de normas, 

compreendendo fatos e valores. São analisados fatores sociais, psicológicos, econômicos, 
históricos etc., ou seja, os fatores reais que irão influenciar na criação da norma jurídica, 
valores que o Direito procura realizar.

Eduardo Garcia Máynez (1968:51) afirma que as fontes formais são como o leito do 
rio, ou canal, por onde correm e manifestam-se as fontes materiais.

Há autores que entendem que a relevância é apenas o estudo das fontes formais. As 
fontes materiais dependem da investigação de causas sociais que influenciaram na edição 
da norma jurídica, matéria que é objeto da Sociologia do Direito.

Alguns autores afirmam que apenas o Estado é a única fonte do Direito, pois ele goza 
do poder de sanção. Uma segunda corrente prega que existem vários centros de poderes, 
de onde emanam normas jurídicas.
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Miguel Reale (1999:162) prefere trocar a expressão fonte formal por teoria do modelo 
jurídico. Esta é a estrutura normativa que ordena fatos segundo valores, numa qualifica
ção tipológica de comportamentos futuros, a que se ligam determinadas conseqüências.

As fontes de Direito podem ser heterônomas ou autônomas. Heterônomas: são as 
impostas por agente extemo. Exemplos: Constituição, leis, decretos, sentença norma
tiva, regulamento de empresa, quando unilateral. Autônomas: são as elaboradas pelos 
próprios interessados. Exemplos: costume, convenção e acordo coletivo, regulamento de 
empresa, quando bilateral, contrato de trabalho.

Quanto à origem, as fontes podem ser: (a) estatais, quando provenientes do Estado. 
Exemplos: Constituição, leis, sentença normativa; (b) extraestatais: quando emanadas 
dos grupos enão do Estado. Exemplos:T:egulamento de empresa, costume, convenção e 
acordo coletivo, contrato de trabalho; (c) profissionais: são estabelecidas pelos trabalha
dores e empregadores interessados; convenção e acordo coletivo de trabalho.

Quanto à vontade das pessoas, as fontes podem ser: (a) voluntárias, quando depen
dem da vontade das partes para sua elaboração. Exemplos: contrato de trabalho, conven
ção e acordo coletivo, regulamento de empresa, quando bilateral; (b) imperativas, quan
do são alheias à vontade das partes. Exemplos: Constituição, leis, sentença normativa.

Há fontes comuns a todos os ramos do Direito, como a Constituição, à lei etc. Há, 
porém, fontes que são peculiares ao Direito do Trabalho, como as sentenças normativas, 
as convenções e os acordos coletivos, os regulamentos de empresa e os contratos dè 
trabalho.

Afirma-se, para justificar as fontes do Direito, que as normas de maior hierarquia 
seriam o fundamento de validade das regras de hierarquia inferior.

O art. 8a da CLT dá orientação a respeito das fontes dó Direito do Trabalho, ao afir
mar: “as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, ha falta de disposições legais 
ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, pòr analogia, por equida
de e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, 
e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira 
que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público”.

Não se pode afirmar, entretanto, que a analogia e a equidade sèjam fontes do Direito, 
mas métodos de integração da norma jurídica, assim coniQ o seria o. Direito comparado. 
Quanto aos princípios gerais de. Direito, entendo que se trata de uma forma de interpre
tad o  das regras jurídicas.

A jurisprudência não pode ser considerada como fonte do Direito do Trabalho. Ela 
não se configura como norma obrigatória, mas apenas indica o caminho predominante 
em que os tribunais entendem de aplicar a lei, suprindo, inclusive, eventuais lacunas des
ta última. Não vincula, portanto, o juiz, que é livre para decidir. As decisões definitivas 
de mérito, proferidas pelo STF, nas ações diretas de inconstitudohaiidade e nas ações 
dedaratórias de constitudonalidade produzirão eficáda contra todos e efeito vinculante, 
relativamente aos demais órgãos do Poder Judidário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e munidpal (§ 2a do art. 102 da Constituição).

O STF poderá, de ofído ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus 
membros, após reiteradas dedsões sobre matéria constitudonal, aprovar súmula que, a 
partir de sua publicação na imprensa ofídal, terá efeito vinculante em relação aos demais



Fontes do Direito do Trabalho 3 9

órgãos do Poder Judidário e à administração pública direta e indireta (art. 103-A da 
Constituição).

O parágrafo único do art. 28 da Lei nfi 9.868, de 10-11-1999, determina que á  de
claração de constitudonalidade ou de inconstitudonalidade, indusivè a interpretação 
conforme a Constituição e a dedaração pardal de inconstitudonalidade sem redução de 
texto, têm eficáda: contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judi
dário e à Administração Pública federal, estadual e munidpal.

O TST vinha expedindo prejulgados, com base no art. 902 da CLT, que vinculavam 
os demais juizes. A Lei ns 7.033, de 5-10-82, revogou o art. 902 da CLT, pois o juiz não 
está atrelado a qão ser à Constituição e à lei, o que mostrava que os prejulgados inter
feriam na livre convicção do magistrado em julgar. Entretanto, o TST edita súmulas de 
sua jurisprudênda predominante, revelando qúal é o pensamento daquela Corté quànto 
à matéria nelas ventilada, sendo que os antigos prejulgados foram transformados em sú
mulas, como se verifica das Súmulas 130 a 179, que aproveitaram vários dos prejulgados. 
A partir de 28-6-1985, as antigas súmulas passaram a chamar-se enundados. A partir de 
20-4-05 voltaram a ser chamadas de súmulas (Resolução Administrativa 129/05 do TST).

A doutrina também constitui-se em valioso critério para a análise do Direito do Tra
balho, mas também não posso dizer que venha a ser uma de suas fontes, justamente 
porque os juizes não estão obrigados a observar a doutrina em suas decisões, taritó que a 
doutrina muitas vezes não é pacífica, tendo posidonamentòs Opostos.

Assim, é possível enumerar como fontes do Direito do Trabalho: a Constituição, as 
leis, os decretos, os costumes, as sentenças normativas, os acordos, as convenções, o re
gulamento de empresa e os contratos de trabalho.

2 Fontes

2.1 Constituição

A primeira Constituição a tratar de normas de Direito do Trabalho foi a de 1934. As 
demais Constituições continuaram a versar sobre o tema, tanto que os arts. 7- a 11 da 
Norma Ápice de 1988 especificam vários direitos dos trabalhadores.

Há que se lembrar que é de competênda privativa da União legislar sobre Direito do 
Trabalho (art. 22 ,1, da Constituição), o que impede os Estados-membros e os Munirípios 
de o fazerem.

Assim, as demais normas irão originar-se da Constituição, que em muitos casos espe
cifica sua forma de elaboração e até seu campo de atuação.

2.2 Leis

Temos diversas leis que tratam de Direito do Trabalho. A prindpal delas é uma com
pilação da legislação, a que se deu o nome de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
consubstandada no Decreto-lei na 5.452, de 1-5-1943. Houve, portanto,uma reunião 
de normas esparsas que culminaram na CLT. Não se trata, assim, de um código, de algo
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novo, que iria instituir as normas de Direito do Trabalho, mas de uma consolidação, que 
vem justamente reunir a legislação esparsa sobre o tema existente no período anterior a 
1943 e suas posteriores modificações. Um código importa a criação de um Direito novo, 
revogando a legislação anterior. A CLT apenas organiza e sistematiza a legislação esparsa 
já existente, tratando não só do Direito individual do trabalho, mas também do tutelar, 
do coletivo e até mesmo de normas de processo do trabalho. São encontradas também 
não só regras pertinentes à relação entre empregado e empregadoç mas também normas 
sobre segurança e medicina do trabalho, sobre fiscalização trabalhista etc.

Não é apenas a CLT que versa sobre regras de Direito do Trabalho. Há também a 
legislação não consolidada que outorga outros direitos aos trabalhadores, como a Lei n2 
605/49 (repouso semanal remunerado), a Lei n9 5.859/72 (empregado doméstico), a Lei 
n2 5.889/73 (trabalhador rural), a Lei n2 6.019/74 (trabalhador temporário), a Lei n2 
7.783/89 (greve), a Lei na 8.036/90 (FGTS), entre outras.

Os decretos legislativos aprovam tratados e convenções internacionais.

2.3 Atos do Poder Executivo

Não apenas as leis emanadas do Poder Legislativo são fontes do Direito do Trabalho, 
mas também as normas provenientes do Poder Executivo.

Em certos períodos, o Poder Executivo podia expedir decretos-leis que, posterior
mente, eram ratificados pelo Congresso. Assim é o caso da CLT, pois a sua consolidação se 
fez por meio de decreto-lei (Decreto-lei n® 5.452/43). Lembre-se, por exemplo, de que os 
arts. 129 a 152 da CLT, que tratam de férias, foram modificados por meio do Decreto-lei 
na 1.535, de 13-4-77.0  título VI da CLT, que compreende os arts. 611 a 625, versa sobre 
convenção e acordo coletivo de trabalho, tendo sido modificado pelo Decreto-lei nfi 229, 
de 28-2-67. É a hipótese também do Decreto-lei ns 691, de 18-7-69, que versa sobre os 
técnicos estrangeiros.

Edita o Poder Executivo medidas provisórias, que têm força de lei no período de 60 
dias (art. 62 da Constituição), prorrogável uma vez por igual período.

O Poder Executivo também tem competência para expedir decretos e regulamentos (art. 
84, I\£ da Constituição). Nesse ponto, foram editados vários decretos, visando ao cumprimen
to da legislação, como o Decreto na 27.048/49 (repouso semanal remunerado), o Decreto na 
57.155/65 (132 salário), o Decreto nB 71.885/73 (empregado doméstico), entre outros.

O Ministério do Trabalho também expede portarias, ordens de serviço etc. (art. 87, 
parágrafo único, n  da Constituição). Exemplo é a Portaria n2 3.214/78, que especifica 
questões sobre medicina e segurança do trabalho.

2.4 Sentença normativa

A sentença normativa constitui realmente uma das fontes peculiares do Direito do 
Trabalho. Chama-se sentença normativa a decisão dos tribunais regionais do trabalho 
ou do TST no julgamento dos dissídios coletivos. O art. 114, caput, e seu § 2a, da Cons
tituição, dão competência à Justiça do Trabalho para estabelecer normas e condições de



Fontes do Direito do Trabalho 41

trabalho. É, portanto, por meio da sentença normativa em dissídio coletivo que serão 
criadas, modificadas ou extintas as normas e condições aplicáveis ao trabalho, gerando 
direitos e obrigações a empregados e empregadores. A sentença normativa terá efeito 
erga omnes, valendo para todas as pessoas integrantes da categoria econômica e profis
sional envolvidas no dissídio coletivo.

2.5 Convenções e acordos coletivos

Outra fonte peculiar, do Direito do Trabalho são as convenções e os acordos coletivos, 
que vêm exteriorizar a autonomia privada dos sindicatos nas riegociáções coletivas..

Reconhece o inciso XXVI do art. 7B da Constituição as convenções e os acordos co
letivos de trabalho. As convenções coletivas são os pactos firmados entre dois ou mais . 
sindicatos -  estando de um lado o sindicato patronal e do outro o sindicato profissional 
(dos trabalhadores) -  à respeito de condições dé trabalho, para. a categoria (art; 611 da 
CLT). Ós acordos coletivos são os pactos.celebrados entre uma ou mais de uma empresa 
e o sindicato da categoria, profissional a respèito de. condições de trabalho (§ l fi do art. 
611 da CLT).

Assim, as règràs que forem estabelecidas em convenções e acordòs coletivos serão 
de observância nas categorias rèspectivas, sendo; poitánto, uma das fóntes de Direito do 
Trabalho.

2.6 Regulamentos de empresa

Discutem os doutrinadores se o regulamento de empresa pode ser considerado como 
fonte dé Dirèitò do Trabalho. Ò empregador está fixando condições de tràbálho hò regu
lamento, disciplinando as relações entre os sujeitos do contrato de trabalho. O regula
mento de empresa vai vincular hão só os empregados atuais da empresa, como também 
aqueles que forem sendo admitidos nos seus quadros. É, por conseguinte, .uma fonte 
formal de elaboração de normas trabalhistas, uma fóíma coiho se manifestam as normas 
jurídicas, de origem extraestatal, autônoma, visto que não são impostas por agente ex
terno, mas: são organizadas pelos próprios interessados. Geralmente, p regulamente» de 
empresa é preparado unilateràlmente pelo empregador, más é possível a participação do 
empregado na sua éláboraçãó. Evaristo de Moraes FilhO (1991:141) ensina que, pelo fato 

. de serem estabelecidas condições de trabalho no regulamento, èste veiii a ser uma fonte 
normativa dò Direito do Trabalho, pois as siias cláusulas aderem ao contrato de trabalho.

2.7 Disposições contratuais

O art. 82 da CLT faz menção expressa às disposições contratuais còmo fonte do Di
reito do Trabalho. São as determinações inseridas no contrato de trabalho, ou seja, no 
acordo bilateral firmado entrè os convenentes a rèspeito dè condições de trabalho, que 
irão dar origem a direitos e deveres do empregado e do empregador.
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Determina o art. 444 da CLT que as relações contratuais de trabalho podem ser 
objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às 
disposições de proteção ao trabalho, às convenções e aos acordos coletivos e às decisões 
das autoridades competentes.

2.8 Usos e costumes

Na reiterada aplicação de certo costume pela sociedade é que se pode originar a 
norma legal.

Antecedeu o costume à lei, pois os povos não conheciam a escrita. O direito costu
meiro era ligado à religião .e as modificações eram feitas muito lentamente. ■

Nos países que adotam o sistema da commoti law, não existe lei escrita. As normas 
sãò decorrentes dos costumes e dã tradição. Há ós precedentes judiciais, que infhiènciam 
outras decisões. É um direito originário das decisões judiciais: juãe made law.

As sociedades modernas passaram a se utilizar das leis, sendo que o costume passou 
a ocupar posição secimdária entre as fontes'do" Direito.

Os romanos usavam a palavra consuetudo para significar costume. Empregavam tam
bém a palavra mores, que indica os costumes em geral e mores maiorum pará designar os 
costumes dos antepassados.

Em muitas legislações usam-se indistintamente as palavras uso e costume. Em outras 
legislações, utiliza-se a expressão usos e costumes, como na brasileira e na espanhola.

O costume é a vontade social decorrente de'uma prática reiterada, de certo hábito, 
de seu exercício.

Ó uso envolve o elemento objetivo do costume, que é a reiteração em sua utilização. 
A observância do uso não é, porém, sempre garantida. No uso neih sempre há ò elémehto 
subjetivo da opinio iuris, da convicção dé suà obrigatoriedade pelas pèssoas. O costumè 
tem valor normativo é existe Sanção por seu descumprimento, que pode até mesmo ser 
moral. O uso não é fonte dó direito objetivo, enquanto o costume tem essa característica, 
não podendo deixar de ser observado. Na Espanha, o uso de empresa é considerado como 
condição do coütrato de trabalho ou serve de interpretação da declaração de vontade, 
mas não tem natureza de fonte (art. í a,n s 3, dõ Código Civil).

Distingue-se a lei do costume, pois a primeira é escrita.
Surge o costume da prática de certa situação. Não tem forma prevista ou é escrito, 

nem é controlado. Perde sua vigência pelo desuso, pois esta é decorrência de sua eficácia. 
Não tem prazo certo de vigência.

O costume é espontâneo. É elaborado e cumprido pelo grupo.
A lei é decorrente do Poder Legislativo, tem um processo técnico para sua elabora

ção, sendo escrita. O costume não se promulga, é criado, formado no curso do tempo.
Adapta-se o costume à realidade, correspondendo a ela, pois, do contrário, desapa

rece. A lei, de modo geral, é, rígida diante da realidade social evolutiva, e perde, muitas 
vezes, correspondência com a realidade.
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Havendo um conflito entre a lei e o costume, prevalece a primeira.
Se o ato deve ser observado por sua consciência, sujeita-se a uma regra moral. Se 

deve ser observado por todos, é uma regra jurídica ou costume com eficácia jurídica.
Só haverá o costume jurídico quando: (a) seja habitual um comportamento durante 

certo período; (b) esse comportamento obrigue a consciência social.
No costume há dois fatores: (a) objetivo: que é seu uso prolongado; (b) subjetivo: 

a convicção jurídica e a certeza de suá imprèscindibilidade (opinio iuris est neçessitatis).
Toma-se o costume Direito quando as pessoas que o praticam reconhecem-lhe a obri

gatoriedade, como se fosse uma lei.
Não basta, porém, que haja um uso prolongado do costume, mas que seja Observado 

pelas pessoas obrigatoriamente.
Muitas vezes, é do costume que acaba surgindo a norma legal, servindo de base para 

a criação desta última regra.
Classifica-se o costume em: (a) extra legem (fora da lei) ou praeter legem, que atua na 

hipótese da lacuna da lei (art. 4a do Decreto-lei n2 4.657/42); (b) secundum legem, segun
do o que dispõe a lei e que a interpreta; (c) contra legem, qüe contraria o disposto na nor
ma legal, como pelo desuso da norma diante da realidade ou pelo costume ab-rogatório, 
que cria uma nova regra.

Pode o costume ser proveniente de determinado lugar, onde é observado, ou de certo 
ofício ou profissão, tendo característica profissional.

As funções do costume isão: (a) supletiva ou integrativa, em que serve para suprir ás 
lacunas da lei; (b) inteipretativa, aclarando o conteúdo da norma legal.

Dispõe o art. 4a da Lei de Introdução ao Código Civil que, sendo à lei omissa, ò juiz 
decidirá o caso de acordo còm os costumes.

O art. 8a da CLT. permite que as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, 
na falta de disposições legais e contratuais, decidirão, confoime o caso, de acordo com ps 
usos e costumes, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular 
prevaleça sobre o interesse público. Indica o a r t 8a da CLT que os usos e costumes são 
fontes supletivas, na falta de disposições legais é  contratuais sobre questões trabalhistas.

Muitas vezes, dos usos e costumes, na sua reiterada aplicação pela sodedade, é que 
se origina a norma legal. Mesmo na empresa costumam aparecer regras que são aplicadas 
reiteradamente, mas que não estão disciplinadas na lei. A gratificação é um pagamento 
feito pelo empregador que tem por natureza o costume. De tanto os empregadores paga
rem uma gratificação natalina, ela passou a ser compulsória, dando origem ao atual 13a 
salário (Lei na 4.090/62).

O próprio contrato de trabalho não precisa ser necessariamente feito por escrito, po
dendo ser regido por aquelas regras do costume, ou seja, do que foi acordado tadtamente 
pelas partes (art. 443 da CLT).

As horas extras passaram a integrar outras verbas (férias, 13a salário, FGTS, DSR’s, 
aviso-prévio etc.) por força do costume, da habitualidade no seu pagamento. Nesse senti
do, é tranqüila a jurisprudência (S. 45,63 e 172 do TST). Inidalmente, não havia previsão
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sobre tais fatos na.legislação, que posteriormente passou a adotá-la. Logo, naquele pri
meiro momento havia um costume praeter legem, qüe veio suprir as lacunas da legislação.

Ás parcelas do salário pagas em utilidades (alimentação, vestuário, habitação, trans
porte etc.) só integrarão o salário se houver habitualidade no seu pagamento, ou seja, por 

. força do còstuine (art. 458 da CLT). São costumes diamados de secundum legem: aqueles 
que a lei manda observan . '

O § 3S do art. 270 da CLT, que foi revogado pela Lei ns .8.630/93, tratava de uma hi
pótese èrnque ó salário poderia sér estabeleddp dé acordo com á praxe (leia-se costümé) 
adotada, em cada região, em relação aos trabalhadores das ..embarcações.
, . Iriexistindò. a estipulação de salário, o empregado terá direito de perceber iinportân-. 
da. igual a daquele qué fizer serviço equivalèntè na mesma empresa, òu do que for pago 
habitualmente (cpstuméiramente) para serviço semelhante (art. 460 da CLT).. .- ....

. 2.9 Normas internacionais

As normas internacionais são fontes de direitos ê obrigações, como ocorre com os
• tratados e as convenções da ÒIT, quie obrigam seus signatários.

Pode a norma intemadonal estabelecer condições de trabalho mais benéficas do que 
as previstas èm nossa legislaçaol

’ A hierarquia das normas intemadonais pode sér analisada sob o ângulo de duas 
' teorias: á-teoria monista, que prega a unidade- do sistema do Direito Intèmàdònàl e dó 

Direito'interno do país, e a teoria dualista, que entende que existem duas ordens jurídicas 
. distintas, a internacional é  a.interna. ..

Na corrénte monista, séria possível sustentar duas situações: (a) a que entende que 
. hàveria primazia dà ordem mtemádonàlspbré o direito interno, tese .defendida por Ha- 
roldo Valladão (1971:95); (b) à que equipará o direito.intemadonal ao direito interno, 
“dependendo a prevalência de.uma fonte sóbreà outra da órdem cronológica de süa. cria- 
ção” (Dolingér, 1994:83), isto ê, o direito intemò prevalece sobre o direito intemadonal, 
se aquele for posterior, a este.

Á Constituição de 1988 não é clara nò sentido de que observou tuna teoria ou outra. 
I\ido indica que adotou a teoria monista, em virtude da qual o tratado ratificado comple- 
menta, altérà ou révògá o direito interno, desde que se trate de norma autóaphcável e já 
èsteja em vigor no âmbito intèmàdonal. O Brasil, em suas relaçõès intemadonais, rege- . 
-se pelo princípio da independêndá nadonai (art; 4a, I), não podendo havei; portanto; a 

. coexistência de duas ordens aò mesmo tempo. .O § 2a do ait. 5a da Lei Maior determina 
que os diréitos e garantias expressos ná Constituição não exduem outros decorrentes do 
regime e dos prindpiòs por ela adotados, ou dos tratados intemadonais em que o Brasil - 
seja parte. O indso Vin do art. 84 da Lei Magna determina que compete privativamente 

. ao Presidente da República celebrar tratados, convenções e àtos interhadonais, sujeitos 
a refereridò dó Congresso Nácionál. A Convenção da OIT tém natureza de lei federal, 
tanto que o Congresso Nadonal tem compètênda éxdusiva para resolver definitivamente 

.. sóbre tratados intemadonais (art. 4 9 ,1), o que é feito por meio de decreto legislativo, 
que também tem natureza de lei federal (art. 59, VI, da Constituição). A alínea b, do 
indso m, do art: 102 da Constituição esdarece que compete ao STF, em grau de recurso
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• extraordinário, julgar as causas em única ou última instância, para declarar a inconsti- 
tucionalidade de tratado, mostrando que o tratado fica hierarquicamente logo abaixo da 
Constituição. Se o tratado é deciarado inconstitucional (art. 102, III, b, da Constituição), 
é porque ele tem hierarquia de lei ordinária. A alínea a do inciso ni do art. 105 da Lei 
Maior dispõe que compete ao STJ julgar, em recurso especial, as decisões que contrariem 

. tratado, ou negar-lhes vigência, indicando que o tratado tem hierarquia de lei federal. 
Adotam a teoria monista a Alemanha, o México, o Uruguai, os Estados Unidos, a França 
e outros países.

A teoria dualista afirma que não há a aplicação da norma internacional sem que a 
norma interna a regulamente. O país tem o compromisso de legislar na conformidade do 
diploma internacional. Amflcar de Castro (1995:123), que é adepto de tal teoria, afirma 
que o tratado “só opera na ordem internacional, que é independente da nacional, e entre 
ordens independentes não podem as normas de uma provir da outra. É aceitável, por isso, 
a opinião de Azilotti no sentido de que ‘as normas internacionais não podem influir sobre 
o valor obrigatório das normas internas, e vice-versa’”. A Argentina adota esse sistema, 
em que a norma internacional e a interna vigoram ao mesmo tempo. Adotam, ainda, esse 
sistema a Austrália, o Canadá e a Inglaterra, entre outros.

Inicialmente o STF entendia que os tratados internacionais tinham prevalência so
bre a legislação infraconstitudonal (AC 7.872/1943, Rei. Min. Philadelpho Azevedo; AC 
9.587/1951, Rei. Min. Orozimbo Nonato).

Embora o § 18 do art. Í9 da Constituição da OIT declare que a adoção de convenção 
não importa ná revogação ou alteração de qualquer lei, sentença, costume ou acordo que 
garanta aòs trabalhadores condições mais favoráveis, o STF, em 1977, entendeu que a 

. norma posterior ao tratado prevalece sobre o instrumento internacional, ainda que não 
tenha sido ele denunciado pelo Brasil.1 Sua natureza é de lei ordinária federal. O STF 
entendeu que “os tratados concluídos pelo Estado Federal possuem, em nosso sistema 
normativo, o mésinò grau de autoridade e de eficácia das leis mencionadas”.2 Não há 
necessidade, portanto, de aprovação de uma lei ordinária para que o tratado tenha Va
lidade interna nò país. Entretanto, é possível justificar que a norma internacional tem 
sua forma própria de revogação, a denúncia, e só pode ser alterada por outra norma de 

. categoria igual ou superior, internacional ou supranacional, e jamais pela inferior, interna 
ou nacional.

Se o tratado for anterior à Constituição, prevalece a Constituição se esta for mais 
recente. Se o tratado for posterior à Constituição, o primeiro é inconstitucional, tanto 
que é cabível o recurso extraordinário para declarar sua inconstitudonalidade (art. 102, 

. in , b, da Constituição). Nesse sentido, foi acolhida representação do Procurador-Geral 
da República para afirmar a ineficácia jurídica de determinadas normas da Convenção n2 
110 da OIT, por se atritarem com disposições da Constituição no momento da ratificação 
(STF, Pleno, Representação na 803, j. 14-6-74, Rei. Min. Djad Falcão). Estabelece o art. 60 

, da Constituição o processo de emenda à Constituição, e o tratado não está nele induído.
Determina o art. 98 do CTN que os tratados e as convenções intematíonais revogam 

ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobreve- 
. nha, justamente porque têm hierarquia de lei federal.

1 (STF, Pleno, RE 80.004, j. P-6-77, Rei Min. Cunha Peixoto, M J  83/809).
2 (STF, ADIn na 1.347-5, Rei. Min. Celso de Mello, DJU1,1=-12-1995, p. 41.685).
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O STF já entendeu, ao analisar a aplicação da Lei Cambiária Uniforme, que, se a 
norma internacional foi promulgada, passa a integrar o direito positivo, inclusive naquilo 
em que modifique a legislação interna da mesma hierarquia, havendo igualdade de hie
rarquia entre a lei ordinária e o tratado internacional incorporado a nosso ordenamento 
jurídico (RE 71.154-PR, RTJ 58/70).

Em 1995, o STF entendeu que, embora os tratados tenham hierarquia infraconstitu- 
cional, cuidavam de temas gerais e não revogavam leis especiais, assim como os tratados 
especiais não eram revogados pela nova lei géral (HC 72.131/RJ, Red. p/o ÁC, Min. Mo
reira Alves, DJU l s-8-2003). Nesse caso, entenderam que o Pacto de Sãò José da Costa 
Rica tem natureza geral e não poderia revogar disposições específicas da legislação ordi
nária, pennitindo a prisão civil do depositário infiel na alienação fiduciáriá.

Estabelece o § 3fi do art. 5a da Constituição que os tratados e convenções internacio
nais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes 
às emendas constitucionais.

O STF atualmente entende que os tratados éstão acima da lei e abaixo da Constitui
ção. O tratado internacional sobre direitos humanos tem posição hierárquica supralegal 
(RE 466.343/SÇ Rei. Min. Cezar Pelluso, DJ 5-6-09).

3 Hierarquia

O art. 59 da Constituição dispõe quais são as normas existentes no sistema jurídico 
brasileiro. Nãó menciona que haja hierarquia entre umas e outras. A hierarquia entre as 
normas somente viria.a ocorrer quando a validade de determinada norma dependesse de 
outra, em que esta regularia uiteiramente a fonna de criação da primeira norma. É certo 
que a Constituição é hierarquicamente superior às demais normas, pois o processo de 
validade destas é regulado na primeira. Abaixo da Constituição, estão os demais preceitos 
legais, cada qual com campos diversos de atuação: leis complementares, leis ordinárias, 
decretos-leis (nos períodos em que existiram), medidas provisórias, leis delegadas, decre
tos legislativos e resoluções.

Há hierarquia entre normas quando a norma inferior tem seu fundamento de vali
dade em regra superior O conteúdo de validade ou não de uma norma decorre da com
paração segundo o critério de localização na hierarquia das normas, no sentido de que 
a regra inferior retira seu fundamento de validade da norma superior, sem contrariá-la, 
pois, se houver contrádição, considera-se inválida a norma inferior. A lei devè ser ela- 
boradà conforme as regras formais previstas na norma superior; seu cõntèúdo material 
devè conformar-se com ò modelo previsto na regra superior e deve ser editado pelo Poder 
Legislativo competente. Entre a lei complementai; ordinária, delegada e a medida provi
sória não existe hierarquia, uma vez que todas retiram seus fundamentos de validade da 
própria Constituição; somente são inferiores hierarquicamente à Constituição. Cada; uma 
tem campo próprio ou função própria a ser observada, de acordo com o que determina 
a Constituição. A diferenciação que existe entre elas seria da iniciativa, do quorum de 
aprovação, formalidades a observar



Fontes do Direito do Trabalho 4 7

Não há dúvida de que os decretos são hierarquicamente inferiores às leis, até pòrque 
não são emitidos pelo Poder Legislativo, mas pelo Poder Executivo. Após os decretos, há 
as normas internas da Administração Pública, como portarias, circulares, ordens de servi
ço etc., que são hierarquicamente inferiores aos decretos. O próprio TST expede também 
provimentos, instruções normativas, normalmente visando dar o correto entendimento 
da norma no tribunal e a sua respectiva aplicação. Temos também acordos, convenções 
coktivas e sentenças normativas (proferidas em dissídios coletivos) que vão ser hierar
quicamente inferiores à lei.

O art. 619 da CLT determina que “nenhuma disposição do contrato individual de 
trabalho que contrarie normas de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho poderá 
prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito”.

No caso, o contrato de trabalho está posicionado hierarquicamente abaixo da con
venção e do acordo coletivo; se houver disposição que contrariar aquelas normas, não 
poderá ser observada. O art. 623 da CLT também dispõe que não terá validade o acordo 
ou a convenção coletiva de trabalho que contrariar a política salarial governamental, o 
que mostra que aquelas normas são inferiores hierarquicamente à lei.

O ápice da pirâmide da hierarquia das normas trabalhistas é a nonna mais favorável 
ao trabalhador. i

Os princípios constitucionais, embora alguns sejam mais abrangentes e importantes 
do que outros, também estão hierarquizados dentro do sistema, coni à prevalência do 
princípio de hierarquia superior sóbre o de hierarquia inferior. Os direitos e garantias 
fundamentais previstos'na Constituição trazem indicação fundamental, pois outras re
gras devem ser analisadas è interpretadas a partir dos direitos e garàntias fundamentais, 
como, por exemplo, o sistema tributário. O princípio da legalidade tributária é um prin
cípio decorrente, ou um desdobramento do princípio da legalidade genérica (art. 5a, n, 
da Constituição).

4 Classificação das normas trabalhistas

Podem as normas trabalhistas ser classificadas da seguinte forma: normas de ordem 
pública, que podem ser absolutas ou relativas; normas dispositivas e normas autônomas 
individuais ou coletivas.

As normas de ordem pública absoluta são as que não podem ser derrogadas por 
convenções das partes, em que prepondera um interesse público sobre o individual. Há 
o interesse do Estado em estabelecer regras mínimas para o trabalhador e em que essas 
regras sejam cumpridas pelo empregador. São regras de natureza tuitiva, tutelaç que 
tratam, por exemplo, do interesse psicossomático do trabalhador, sendo indisponíveis por 
parte do obreiro, nem poderão deixar de ser cumpridas pelo empregador, sob pena de 
multa. São as normas que tratam de medicina e segurança do trabalho, da fiscalização 
trabalhista, do salário-mínimo, das férias, do repouso semanal remunerado.

Normas de ordem pública relativa são as que, embora haja interesse do Estado em ver 
cumpridas as determinações, podem ser flexibilizadas. Exemplo é a possibilidade de redu
ção de salários por meio de convenções ou acordos coletivos (art. 7a, VI, da Lei Fundamen
tal); da compensação e redução da jornada de trabalho mediante acordo ou convenção
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coletiva (art. 7a, Xm, da Lei Maior); do aumento da jornada nos tumos ininterruptos de 
revezamento por intermédio de negociação coletiva (art. 7a, XI\£ da Constituição).

As normas dispositivas são aquelas em que o Estado tem interesse em tutelar os direi
tos do empregado, porém esse interesse é menoi; podendo haver a autonomia da vontade 
das partes em estabelecer outras regras. Pode-se dizer que a legislação apenas estabelece 
um mínimo, que pode ser complementado pèlas partes. Não dispondo as partes de modo 
diverso, prevalece o mínimo previsto na lei. É possível exemplificar com dispositivos pre
vistos na própria Constituição, como o adicional de horas extras de 50% (art. 7a, XVI), 
aviso-prévio de no mínimo 30 dias (art. 72, XXI); ou na CLT, como o adicional noturno 
de pelo menos 20% (art. 73) etc. Mediante negociação coletiva ou individual pode ser

..estabelecido porcentual superior de horas extras, de adicional noturno ou aviso-prévio
maior do que 30 dias.

As normas autônomas são aquelas em que o Estado não interfere estabelecendo 
regras de conduta no campo trabalhista; as partes é que estabelecem preceitos, fruto do 
entendimento direto entre elas. No campo coletivo, seria a hipótese de o acordo ou con
venção coletiva estabélecer regras não previstas na lei, como cesta básica para toda a ca
tegoria. No campo individual, seria a contratação mediante cláusula inserida no contrato 
de trabalho a respeito de complementação de aposentadoria. Como se vê, são regras que 
atuam no vazio deixado pela lei e que com ela não colidem.

Normas autônomas que vierem a colidir com regras de ordem pública, sejam absolu
tas, sejam relativas, não são válidas. Exemplo seria a hipótese de uma convenção coletiva 
que viesse a contrariar a política governamental de salários, pois o art. 623 da CLT de
termina a nulidade de disposição de acordo ou convenção coletiva que contrarie norma 
disdplinadora da política econômico-financeira do governo ou concernente à política 
salarial vigente, não produzindo qualquer efeito.
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Aplicação  das N orm as 

DE DIREITO DO 
Trabalho

Havendo duas ou mais normas sobre a mesma matéria, comèça a surgir o problema 
de qual delas deve ser aplicâda.

1 Interpretação

A interpretação decorrè da análise da norma jurídica que vai ser aplicada aos casos 
concretos. Várias são as formas de interpretação da norma jurídica:

a) gramatical ou literal (verba legis): consiste em verificar qual o sentido do texto 
gramatical da norma jurídica. Analisa-se o alcance das palavras encerradas no 
texto da lei;
lógica (mens legis): em que se estabelece conexão entre vários textos legais a 
serem interpretados;
teleológimoufinaMsticai a interpretação será dada ao dispositivo legal de acor
do com o fim colimado pelo legislador;
sistemática: a interpretação será dada ao dispositivo legal conforme a análise 
do sistema no qüal está inserido, sem se ater à interpretação isolada de um 
dispositivo, mas a seu conjunto;
extensiva ou ampliativa: em que se dá um sentido mais amplo à norma a ser 
interpretada do que ela normalmente teria;
restritiva ou limitatíva: dá-se um sentido mais restrito, limitado, à interpre
tação da norma jurídica. Mostra o art. 114 do Código Civil que os negócios 
jurídicos benéficos e a renúncia devem ser interpretados restritivamente;
histórica: o Direito decorre de um processo evolutivo. Há necessidade de se 
analisar, na evolução histórica dos fatos, o pensamento do legislador não só à 
época da edição da lei, mas também de acordo com a sua exposição de moti
vos, mensagens, emendas, as discussões parlamentares etc. O Direito, portan
to, é uma forma de adaptação do meio em que vivemos em razão da evolução 
natural das coisas;

h) autêntica: é a realizada pelo próprio órgão que editou a norma, que irá decla
rar seu sentido, alcance e conteúdo, por meio de outra norma jurídica. Tam
bém é chamada de interpretação legal ou legislativa;

b)

c)

d)

e)

Q

g)
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i) sociológica: em que se verifica a realidade e a necessidade social na elaboração 
da lei e em sua aplicação. O juiz, ao aplicar a lei, deve ater-se aos fins sociais 
a que ela se dirige e às exigências do bem comum (art. 5S da LICC e § l s, art. 
852-1 da CLT).

Não há apenas uma única interpretação que pode ser feita, mas devem-se seguir os 
métodos de interpretação mencionados nas alíneas a a i  supra.

Muitas vézes, a interpretação literal do preceito legal, ou a interpretação sistemática 
(ao se analisar o sistema no qual está inserida a lei, em seu conjunto), é que dará a me
lhor solução ao caso que se pretenda resolver.

Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever- 
-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente (art. 423 do Código Civil). Ao 
empregado deve ser feita a interpretação mais favorável, pois ele é o aderente.

Ao se interpretarem as diversas normas jurídicas aplicáveis ao caso concreto, deve-se 
levar em conta a norma mais favorável ao empregado. O art. 620 da CLT demonstra essa 
linha de pensamento ao dizer que “as condições estabelecidas em convenção, quando 
mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo”. Ao contrário, ás normas 
estabelecidas em acordo prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva, se 
fórem mais favoráveis ao empregãdo.:

O mesmo raciocínio pode ser levado em consideração em relação a outras normas: se 
o regulamento de empresa prevê melhores condições de trabalho do que a lei ou a norma 
coletiva, ele irá prevalecer sobre estas últimas.

2 Integração

Integrar tem o significado de completa, inteirar. O intérprete fica autorizado a suprir 
as lacunas existentes na norma jurídica por meio da utilização de técnicas jurídicas. As 
técnicas jurídicas são a analogia e a equidade, podendo também ser utilizados os princí
pios gerais do Direito e a doutrina.

O art. 8a da CLT autoriza o juiz, na falta de expressa disposição legal ou convencio
nal, a utilizar a analogia ou a equidade. Inexistindo lei que determine a solução para cer
to caso, pode o juiz utilizar, por analogia, outra lei que verse sobre questão semelhante.

. , A analogia não é um meio de interpretação da norma jurídica, mas de preencher os 
claros deixados pelo legislador. Consiste na utilização de uma regra semelhante para o 
caso em exame. A Súmula 229 do TST mostra a aplicação da analogia das horas de sobre
aviso do ferroviário (§ 2Q do art. 244 da CLT) em relação ao eletricitário. '

Em grego, equidade chama-se epieikeia, tendo o significado de complemento da lei 
lacunosà; porém, era vedado julgar, contra a lei. Para Aristóteles, equidade é sinônimo 
dé justiça. Era o processo de retificação das injustiças da lei. Tem por objetivo corrigir 
a lei, quando está incompleta. Seria a justiça do caso particular. No Dirèitò Romano, a 
equidade (aequitas) era um processo de criação da norma jurídica para sua integração 
no ordenamento jurídico. Tem também um significado de igualdade, de benignidade, de 
proporção, de equilíbrio.
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A decisão por equidade só poderá, porém, ser feita nas hipóteses autorizadas em lei 
(art. 127 do CEC). A equidade é a possibilidade de suprir a imperfeição da lei ou tomá-la 
mais branda de modo a moldá-la à realidade. Daí por que os romanos já advertiam que a 
estrita aplicação do Direito poderia trazer conseqüências danosas à Justiça (summusjus, 
summa injuria). Assim, o juiz pode até praticar injustiça num caso concíeto quando segue 
rigorosamente o mandamento legal, razão pela qüal haveria, também, a necessidade .de 
se temperar á lei, pará aplicá-la ao caso concrètò é fazer justiça. Õ juiz, no procedimento 
sumaríssimo, adotará em cãda caso a decisão que reputar mais justa è equânime (§ 1- do 
art. 852-1 da CLT). ^

Dispõe o art. 766 da CLT que nos dissídios na estipulaçãq de salários sejam estabe
lecidas condições que, assegürando justos salários aos trabalhadores, permitam também 
justa retribuição às empresas interessadas. Nos dissídios coletivos ao serem fixados salá
rios, é usado um juízo de equidade.

3 Eficácia

Eficácia significa aplicação ou execuçãpi da norma jurídica.
É a produção de efeitos jurídicos concretos ao regular as relações. Tal conceito não se 

confunde com validade, qiie é a força imponível que a norma tem, isto é,. a possibilidade 
de ser observada. A vigência da norma diz respeito ao seu tempo de atuação, i

Aplicabilidade tem o sentido de pôr a norma em contato com fatos e atos.
A eficácia compreende a aplicabilidade da norma é se ela é obedecida ou não pelas 

pessoas. ' : ■’ "
Eficácia global ocorre quando a nórmá é aceita por todos.
Diz respeito a eficácia parcial ao fato de,a norma ser aceita parcialmente, implicando 

ineficácia parcial. ;
A eficácia da norma jurídica pode ser dividida em relação ao tempo e ao espaço.

3.1 Eficácia no tempo

A eficácia no tempo refere-se à entrada d.a lei ém vigon Normalmente, as disposições 
do Direito do Trabalho entram em vigor a partir da dáta da publicação da lei, tendo eficá
cia imediata. Inexistindo disposição expressa na lei, esta começa a vigorar 45 dias dèpois 
de oficialmente publicada (art. I a do Decreto-lei na 4.657/42). Nos Estados estrangeiros, 
a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, inida-se três meses depois de ofi- 
tíalmente publicada (§ I a do art: I a do Decreto-lei ns 4.657/42).

O § I a do art. 5a da Constituição dispõe que os direitos e garantias fundamentais 
previstos na Constituição, entre os quais se arrolam os direitos sodais, têm aplicação 
imediata.

É daro, porém, que, se um contrato de trabalho já  está terminado, a lei nova não 
vai irradiar efeitos sobre o referido pacto, pois no caso deve-se observar o prmtípío da 
irretroatividade das normas jurídicas. .



5 2  Direito do Trabalho • Martins

Se o ato, contudo, ainda não foi praticado, deve-se observar a lei vigentè à época de 
sua prática. O art. 142 da CLT é daro nesse sentido, dizendo que o empregado percèberá 
a remuneração de férias que lhe for devida na data de sua concessão, ou seja: de acordo 
com a legislação que estiver em vigor nessa época.

As leis, de maneira geral, entram em yigor na data de sua publicação no Diário 
Oficial. Entretanto, quando inexistir determinação em contrário, entra a norma legal em 
vigor 45 dias após sua publicação. Algumas normas têm um espaço de tempo que levam 
para entrar em vigor, a vacatio legis. A Lei do FGTS (Lei nfi 5.107, de 13-9-66) somente 
entrou em vigor a partir de l s de janeiro de 1967. As convenções ou acordos coletivos 
entram em vigor três dias após o depósito na DRT (§ I a do art. 614 da CLT) - O art. 867 da 
CLT dispõe-que-a-sentença-normatiya entra em vigor, de maneira gerai, depois de publi
cada, salvo se as negociações tiverem se iniciado 60 dias antes do término da data-base, 
quando vigorarão a partir da data-base.

3.2 Eficácia no espaço

A eficácia da lei trabalhista no espaço diz respeito ao território em que vai ser apli
cada a norma. Nossa lei trabalhista irá aplicar-se no Brasil tanto para os nacionais como 
para os estrangeiros que se socorrerem das vias judiciais trabalhistas em nosso país. Tanto 
o empregado nacional como o estrangeiro que laborar em nosso país poderão socorrer-se 
da legislação trabalhista brasileira.

O Decreto-lei na 691, de 1969, determina que aos técnicos estrangeiros residentes 
e domiciliados no exterior que vierem a prestar serviços no Brasil deverá ser aplicada a 

. referida norma. Os arts. 352 a 358 da CLT regulam a proporcionalidade entre emprega
dos brasileiros e estrangeiros que deve existir na empresa brasileira, sendo que 2/3 dos 
empregados serão brasileiros e 1/3 poderá ser de estrangeiros, mas a referida legislação 
será aplicável ao estrangeiro que preste serviços em nosso país.

O § 2a do a r t  651 da CLT dá competência à Justiça do Trabalho para resolver ques
tões ocorridas em empresa que possua agência ou filial no estrangeiro, desde que o em
pregado seja brasileiro e não haja convenção internacional em sentido contrário.

O art. 114 da Constituição dá competência à Justiça do Trabalho para resolver ques
tões dos entes de Direito público externo 0), o que mostra também que a lei trabalhista 
brasileira será a eles aplicável, desde què existam empregados sujeitos às determinações 
da CLT no Brasil.

A OIT preocupa-se em pretender estabelecer um critério mínimo uniforme por inter
médio das convenções e recomendações em matéria de Direito do Trabalho, apesar de ha
ver disparidade muito grande de condições sociais e econômicas existentes em cada país.

Há vários elementos de conexão que podem ser observados para a solução do con
flito trabalhista no espaço. Entre eles podem ser destacados: lei do local da prestação de 
serviços, lei do local da contratação, nacionalidade, norma mais favorável etc.

O critério mais aceito pelas legislações é o da lei da execução do contrato de trabalho 
(lex lod laboris ou lex hei executionis). Importa, segundo esse critério, onde o empregado 
efetivamente presta serviços, sendo-lhe aplicável a respectiva lei do local.
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A antiga Lei de Introdução ao Código Civil, revogada em 1942, previa no parágrafo 
único do art. 13 que “sempre se regerão pela lei brasileira: II -  as obrigações contraídas 
entre brasileiros, em país estrangeiro”. Clóvis Bevilacqua criticava a referida norma di
zendo que a imposição da lei nacional, sem espaço para a adoção da lex loci contractus, 
não “se harmoniza com a pureza da doutrina do direito internacional (...) em matéria 
de contratos”.1

À primeira vista, dever-se-ia aplicar o art. 7a do Decreto-lei nfi 4.657/42, dizendo 
que “a lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e 
o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família”. Entretanto, essa 
regra não se aplica ao contrato de trabalho. O art. 9fi da mesma norma esdarece que, 
“para qualificar e!reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem”, 
e, “destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essendal, 
será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira, quanto aos requisitos 
extrínsecos do ato. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em 
que residir o proponente”.

Esdarece o art. 198 do Código de Bustamante que “também é territorial a legisláção 
sobre addentes do trabalho e proteção sodal do trabalhador”. O contrato de trabalho é 
regido pela lei do local da prestação do serviço. Não se observa, portanto, a vontade das 
partes na celebração do contrato. Foi o Código de Bustamante ratificado pelo Brasil e 
promulgado pelo Decreto na 18,871, de 13 de agosto de 1929. Importante lembrar que
0 Código de Bustamante só se aplica nos casos em que haja interesses de nadonais dos 
Estados Americanos que o ratificaram, não sendo observado se houver interessados na
donais de um mesmo Estado. Ensina Octavio Bueno Magano que “a regra básica é, por
tanto, a da lex lod laboris’, cuja justifícátiva repousa na ideia de que trabalhadores de um 
mesmo território não devem estar sujeitos a regimes jurídicos diferentes”.2 Seria, assim, 
aplicável a lei do local da prestação dos serviços tanto no curso do contrato de trabalho, 
como em razão do término da relação laboral. Normalmente, utiliza-se a lex loci laboris, 
entre vários elementos de conexão, porque o Estado de origem não iria permitir que seus 
súditos viessem a submeter-se a condições de trabalho inferiores ao padrão mínimo por 
ele determinado.3 Com isso, há igualdade de tratamento em relação aos empregados que 
prestam serviços numa mesma localidade. Na maioria das vezes, as prestações redprocas 
entre empregado e empregador, compreendendo direitos e obrigações, induem o local 
da prestação dos serviços.

A atual Lei de Introdução ao Código Civil não teria revogado o art. 198 do Código 
de Bustamante, pois a lei geral não revoga a espedal (§ 2a, do art. 2a do Decreto-lei na 
4.657/42). Assim, prevalece a regra contida no art. 198 do Código de Bustamante para 
efeito da solução de conflitos de leis no espaço, aplicando-se a lei do local da prestação 
dos serviços.

A doutrina entende que deve ser aplicada a lei da execução do contrato de trabalho 
para a solução dos conflitos de lei no espaço.

1 BEVILACQUA, Clóvis. Código Civã. São Paulo: Francisco Alves, 1944. v. 1, p. 145. Tinha o mesmo entendimen
to J. M. de Carvalho Santos (Código ChriL brasileiro interpretado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1937. p. 165).
2 MAGANO, Octavio Bueno. Conflito de leis trabalhistas no espaço: lineamentos. São Paulo: LTr 51-8/917.
3 RODIERE, Pierre, Conflits de lois en droit du travail: étude comparative. Droit Social, Paris, na 2, p. 125, 
fév. 1986.
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Ressalte-se que não é apenas a legislação trabalhista que é territorial. O art. 5a do 
Código Penal também mostra a territorialidade da aplicação da lei brasileira, sem pre
juízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no 
território nacional.

A Convenção de Roma, de 19-6-1980, também explicita que “o contrato de trabalho 
regula-se: a) pela lei do país no qual o trabalhador; em execução de seu contrato, desen
volva habitualmente o seu trabalho”.

A jurisprudência trabalhista firmou-se no sentido da aplicação da lei do local da 
execução do contrato de trabalho, surgindo a Súmula 207 do TST. O verbete tem funda
mento no Código de Bustamante Cart. 198). Sua redação é a seguinte: “a relação jurídica 
trabalhista é regida pelas leis vigentes no país da prestação de serviço e não por aquelas 
do local da contratação”.

Nossa jurisprudência tomou por base a orientação de Henri Batiffol, no sentido de 
que “a jurisprudência foi levada a decidir que a evidente intenção do legislador era a 
aplicação de seus preceitos a todo contrato de trabalho executado em seu território. As 
ideias de proteção da pessoa humana que inspiram esta legislação exigem que ela seja, 
em princípio, imposta em benefício de qualquer indivíduo que trabalhe no país”.4

Não trata, porém, o § 2a do art. 651 da CLT de conflitos de leis trabalhistas no espa
ço, apenas fixa a competência da Justiça do Trabalho brasileira para resolver os conflitos 
entre empregados brasileiros contratados para trabalhar no exterior; salvo se houver tra
tado internacional dispondo em sentido contrário. Na jurisprudência brasileira, á regra 
não seria a aplicação da legislação brasileira caso o empregado trabalhe no exterior, mas 
sim a lei do local da prestação dos serviços, segundo a orientação da Súmula 207 do TST.

É de se ressaltar, contudo, que a Súmula 207 do TST não resolve todos os proble
mas jurídicos existentes da aplicação da lex lod laboris. O exemplo seria o caso de um 
empregado brasileiro que tivesse trabalhado dois anos no Brasil, posteriormente passou 
seis meses no Uruguai, dois meses na Itália, cinco meses na Inglaterra e por fim foi dis
pensado na França, onde trabalhou um ano. Qual a lei trabalhista a ser aplicada a tal 
trabalhador? Segundo a orientação da Súmula 207 do TST, seria aplicável ao trabalhador 
cada lei do respectivo país em que houvé a prestação dos serviços, isto é, nos dóis pri
meiros anos seria aplicada a lei brasileira, nos seis meses seguintes a lei uriiguaiá, nos 
dois meses seguintes a lei italiana, nos cinco meses subsequentes a lei inglesa e no último 
ano a lei francesa. Isso porque a maioria dos países adota o entendimento de que se deve 
aplicar a lei do local da prestação de serviços, em se tratando de questões trabalhistas. 
A Convenção de Roma de 1980 estabelece, porém, que o contrato de trabalho regula-se 
alternativamente “pela lei do país em que se situa a sede da empresa responsável pela 
contratação do trabalhador, quando este não desenvolva habitualmente o seu trabalho 
em determinado país”.

Admite a doutrina que se o trabalhador domiciliado no país é contratado por empre
sa nacional, visando à prestação de serviços no exterior; devem ser asseguradas as garan
tias mínimas decorrentes da lei do país das partes contratantes, sem prejuízo da aplicação 
das condições de trabalho mais favoráveis do país da prestação de serviço.5

4 BXTIFOL, Henri. Les confUts de lois en matiire ãe contrats. Sirey. Paris, 1938. p. 262.
5 RODIÈRE, Pierre. Conflits de lois en droit du travail: étude comparatíve. Droit Social, Paris, n2 2, p. 126, fév. 
1986.
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Informa Felice Morgenstem que na jurisprudência européia os trabalhadores satis
feitos de trabalhar sob as condições de um contrato de trabalho regido pela lei norte- 
-americana buscam a proteção de um direito europeu quando da cessação do contrato.de 
trabalho.6 Isso se justifica porque a legislação americana não traz proteção ao trabalha
dor dispensado. Seria mais vantajosa, por exemplo, a aplicação da lei brasileira do que 
a americana na rescisão do contrato de trabalho, pois há direito a aviso-prévio, férias 
proporcionais, 13s salário proporcional, indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS, 
liberação dos depósitos fundiários e seguro-desemprego.

Na Espanha, o Estatuto dos Trabalhadores dispõe que “a legislação do trabalho es
panhola será aplicada no trabalho prestado pelos trabalhadores contratados na Espanha 
a serviço de empresas espanholas no exterior, sem prejuízo das normas de ordem pública 
aplicáveis no lugar do trabalho” (art. I a, alínea 4a). Leciona Manuel Alonso Olea qúé “a 
lei espanhola atua como condição mínima, o que significa que as partes podem optar, se 
mais favorável para o trabalhâdoi; pela lei do lugar da execução”.7 !

Gérard Lyon-Caen menciona que na Comunidade Econômica Européia é aplicável o 
princípio da lei mais favorável, como forma de solucionar os conflitos de leis no espaço 
em matéria trabalhista.8

No Brasil, a Lei na 7.064, de 6-12-1982, regulamentada pelo Decreto ns 89.339, de 
31-1-1984, traz orientação diferente da contida na Súmula 207 do TST. Essa norma aplica- 
-se aos trabalhadores contratados no Brasil ou transferidos para prestar serviçqs no exte
rior (art. I a). A Lei nfi 7.064/82 não se aplica apenas a empregados de empresas de en
genharia, projetos e obras, mas a qualquer empresa. O sentido da palavra trabalhador no 
caput do art. 1" da Lei na 7.Ò64 é de empregado, pois a lei faz referência que o empregador 
é que faz transferência. Não dispõe a referida norma que o empregado deve serbrasüeiro, 
o que dá a entender que pode ser qualquer trabalhador, inclusive o estrangeiro, desde que 
seja contratado no Brasil. Ò art. 3a dò citado mandamento legal estabelece que “a empresa 
responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, indepen
dentemente da observância da legislação do local dá execução dos serviços: ÍI -  â aplica
ção da legislação brásileirá de proteção ào trabalho, naquilo que não for incompatível com 
o disposto nèsta Lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, nó conjunto de 
normas e em relação a cada matéria”.

É certo que nossa legislação ou a estrangeira pode conter regras menos favoráveis, 
sendo que a última não possui o FGTS, o PIS etc. Assim, dever-se-ia verificar çàdà insütiltq 
para constatar o mais benéfico áo empregado, isto e, cada conjunto de regras relativas à 
mesma matéria, ide modo a observar a disposição legal que se refere “ao conjunto de nor
mas e em relação a cada matéria”. A legislação aplicável ao empregado será a legislação 
brasileira de proteção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto na Lei 
na 7.064, quando mais favorável do que a legislação do local da prestação dos serviços, no 
conjunto de normas e em relação a cada matéria (art. 3a, n, da Lei na 7.064). Assim, pode
mos dizer que a regra é a aplicação da norma mais benéfica em seu conjunto è em reláção 
a cada matéria. Em princípio, sé o trabalhador brasileiro é contratado em nosso país para 
trabalhar para empresa estrangeira no exterior seria aplicável a lex loci executionis.

6 MORGENSTERN, Felice. Les conflits de lois en droit du travaiL Genebra: BIX 1986. p. 2.
7 ALONSO OLEA, ManueL El estatuto de hs trabqjadores: texto y comentário breve. Madri: Civitas, 1980. p, 21.
8 IYON-CAEN, Gérard. Droit social intemationaL et européen. 3. ed. Paris: Dalloz, 1974. p. 97.
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Não seria possível deixar de aplicar aos trabalhadores domiciliados no Brasil a lei 
brasileira, que seria mais favorável do que a estrangeira, ainda que a prestação de servi
ços estivesse se desenvolvendo no exterior.

A aplicação da norma mais favorável objetiva evitar que o empregador imponha ao 
empregado no contrato de trabalho norma menos vantajosa, que seria um abuso na for
ma de contratação. '

Mostra a Orientação Jurisprudencial 232 da SBDI-1 do TST que o FGTS incide sobre 
todas as parcelas de natureza salarial pagas ao empregado em virtude de prestação de 
serviços no exterior.

Felice Morgenstem apresenta a orientação jurisprudencial na Itália, , indicando que 
em decisão de 6-9-1980, a Corte de Cassação italiana decidiu que, se a lei aplicável a um 
trabalho executado na Itália for menos favorável para o trabalhador do que a lei italiana, 
é esta que deve ser aplicada. Em decisão de 9-Í1-1981, a Corte de Cassação aplicou a lei 
italiana a um contrato celebrado entre nacionais italianos, que deveria ser executado na 
Argentina e para o qual as partes haviam escolhido a lei argentina a ser observada, em 
razão de que a lei italiana era mais favorável para o trabalhador9

Exemplo seria o caso do empregado transferido do Brasil para os Estados Unidos. 
Neste país, não há praticamente direitos trabalhistas, que ficam a cargo da negociação 
entre as partes, salvo, por exemplo, salário-mínimo. Não é possível que a legislação tra
balhista seja fracionada, sendo aplicada a cada período uma lei diferente, mas deve ser 
aplicada a mesma: a brasileira, por ser mais favorável.

Vários fundamentos podem indicar que deve ser aplicada a lei brasileira quando o 
empregado é transferido, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos: (a) nos casos 
em que o empregado for brasileiro; (b) se o obreiro sempre teve residência no Brasil; 
(c) por ser mais benéfica que a americana; (d) porque os americanos não iriam querer 
aplicar a lei brasileira, caso aqui prestassem serviços.

Se houver várias leis trabalhistas a aplicar, que se observe a mais favorável. Não tem 
sentido o autor prestar serviços no Brasil com certos direitos trabalhistas e passar a pres
tar serviços para a mesma empresa no exterior com outros direitos, principalmente tendo 
prejuízo nesses direitos.

Em certos casos, surge o problema de saber qual a lei mais favorável e como aplicá- 
-la: se em seu conjunto ou instituto por instituto. Deveria ser aplicada a norma que em 
seu conjunto representasse máis vantagens ao empregado e não instituto por instituto, 
de forma a pinçar cada um deles. Haroldo Valladão bem esclarece sobre como identifi
car a norma mais favorável: “basta perguntar ao empregado ou ao empregador e eles o 
dirão logo”.10

O fato de o empregado ser transferido para o exterior para trabalhar para o grüpo da 
mesma empresa não quer dizer que o contrato de trabalho brasileiro fica extinto, mas há 
a continuidade do contrato de trabalho, pois o empregador é o grupo de empresas (§ 2S 
do art. 2a da CLT). Existe, portanto, uniddade do contrato de trabalho.

A norma coletiva brasileira não pode, porém, ser aplicada no estrangeiro, pois a 
empresa estrangeira não foi parte na relação, tendo observância apenas no território bra

9 MORGENSTERN, Felice. Op. cit. p. 55-56 (nota 42).
10 VALLADÃO, Haroldo. Direita intemnnonaL privado. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, [s.d.]. v. 3, p. 100.
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sileiro. É uma norma de aplicação territorial, circunscrita ao local que está sendo prestado 
o serviço e não no estrangeiro. Ressalte-se que os sindicatos têm base territorial e é nessa 
base que a norma coletiva é aplicada.

Os empregados da embaixada são regidos pela CLT se forem brasileiros ou residirem 
rio Brasil, pois aplica-se, no caso, a lei nacional.

Se o empregador cumprir espontaneamente a legislação trabalhista brasileira, es
tará acordado tacitamente o cumprimento da referida legislação, que será aplicada ao 
empregado.

Para a aeronave, vale a lei do país da sua matrícula ou registro, conforme Con
venção de Paris, de 1919 Cart. 6B), Convenção de Chicago de 1944 (art. 17), art. 8S do 
Oódigo Brasileixo do-Ar (Lei na 7.565, de 1986).

Em relação a tripulantes de embarcações, a orientação geral é a utilização da lei da 
bandeira do navio (arts. 274 e 281 do Código de Bustamante e art. 91, 1, 2a parte da 
Convenção sobre Direitos do Mar -  Montenego Bay, de 10-12-1982). A lei da bandeira do 
navio não será o critério absoluto a ser observado, pois a relação de emprego se estabe
lece entre a empresa que explora a embarcação ou aeronave e o empregado-tripulante e 
não entre este e o proprietário do navio ou aeronave,

O pavilhão também poderia ser mudado constantemente. Nesse sentido, seria obsèr- 
vadaa lei do pavilhão definitivo do navio ou aeronave. Se a transferência do navio ou aero
nave é provisória, aplica-se a lei anterion Se é definitiva aplica-se a lei do pavilhão novo.

Seria possível navegar sob bandeira falsa, para aplicar a lei de determinado país, 
visando fraudar os direitos do trabalhador e pagar valores inferiores aos devidos. Poderia 
também o navio ser matriculado ou inscrito em país que tenha deficiente legislação tra
balhista, sendo desfavorável aos empregados. O empregador teria por objetivo fraudar a 
aplicação das leis trabalhistas, sendo observado o art. 9a da CLT. Nesses casos, adinitem- 
-se a aplicação da lex lod contractus e a observância de norma de ordem pública sobre a 
lei do pavilhão.11

Os grupos intemadonais operam em vários países. Em certos casos, há muitas fusões 
dé empresas intemadonais, pertencentes a países diversos. Há, portanto, uma multipli- 
ddade dos grupos intemadonais e das sodedades multinádonais, com a transformação 
dás relações de trabalho, como assevera Michel Buy.12

Òctavio Bueno Magano afirma que a lex lorí executionis deve deixar de prevalecer 
para os grupos de empresas, pois a situação de fato mostra mais conexão com a lei do país 
de origem do empregado do que com a lei do local de trabalho.13 O contrato de trabalho 
não mais ficaria vinculado à lei do local de prestação dos serviços, mas à do local em que 
se encontre o centro de direção econômica do grupo empregador. O grupo de empresas é 
que fixa a remuneração do empregado, pois a direção do grupo é que dá as regras gerais 
na empresa, havendo diretriz uniforme da gestão de pessoal e de como devem desenvol

11 Nesse sentido é o entendimento de Atílio Malvagni -  Derecho laboral de la navegaciân. Buenos Aires, 1949. 
p. 390.0  Uatado sobre Navegação Comerdal de Montevidéu, de 1940, tém a mesma previsão nos arts. 20 e 21.
u BUY, Michel. Le structure juridique de Vexpatriation en le salarié expatrie. Aix-en-Provence: Presses Universi- 
taires d’Aix-Marseille, 1990. p. 11.
13 MAGANO, Octavio Bueno. Internacionalização das relações de trabalho. In: Direito e comércio intemadonal: 
tendências e perspectivas -  Estudos em homenagem ao pro£ Irineu Strengen São Paulo: L3V, 1994. p. 211.
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ver o serviço, o que é feito por determinação de sua sede e não muitas vezes da filial no 
país da prestação dos serviços. Quem dirige o empregado é a matriz da empresa, daí por 
que seria aplicável a lei da matriz do grupo de empresa. A exceção seria a observância da 
lei trabalhista mais favorável ao trabalhador, a do local da prestação dos serviços ou a do 
local da contratação.

Leciona Pietro Magno que “a lei aplicável ao contrato de grupo é a lei da sede. No 
caso de ser mudada a sede, pode mudar a lei aplicável”.14

A Convenção de Roma prevê que no caso de inexistir prestação habitual de serviços 
pelo trabalhador em determinado país, deve ser aplicada a lei da sede da empresa. OII 
Congresso Internacional de Direito do Trabalho, realizado em Genebra, em 1957, já havia 
entendido pela submissão do contrato de trabalho à lei da sede da empresa na hipótese 
de prestação de serviços apenas “ocasionais ou temporários em outro país ou, interina
mente, nos dois territórios”.15

Em caso de trabalho ocasional, provisório, eventual, seria possível aplicar a lei do 
local da contratação. Exemplo seria o trabalhador prestar serviços eventualmente, em 
outro país, mas trabalhar de forma habitual em certo país. Nesse caso, não se aplicaria á 
lei do local da prestação de serviços provisórios, pois estes serão eventuais, mas a do locial 
em que os serviços são prestados com habitualidade. É o caso da aplicação da lei onde 
o serviço é normalmente prestado, onde o trabalhador reside com ânimo permanente. .

A exceção à regra ocorreria emrelação a dispositivos relativos à saúde e segurança 
do trabalhador, duração do trabalho, proteção do trabalho das mulheres e crianças.16 
O art. 17 do Decreto-lei n“ 4.657/42 dispõe que se deve observar a lei brasileira em se 
tratando de normas de prdem pública, como ocorre com as anteriormente mencionadaSi 
pois a lei estrangeira não poderia ser aplicada em razão de ofender normas de ordem 
pública. A soberania do Estado em relação a seu nacional leya à aplicação da lei do 
referido país e não da norma do local da prestação dos serviços, principalmente se for 
mais benéfica ao empregado. No âmbito internacional, Felice Morgenstem tem o. mesmo 
entendimento, de que é universalmente admitido que o Estado do foro pode recusar a 
aplicação de certas disposições de uma lei estrangeira, quer tenha ela sido escolhida pe
las partes quer seja aplicável por outro fundamento, se for contrária à ordem pública.1* 
Exemplo no Brasil seria se a legislação estrangeira permitisse que menor de 18 anos, 
contratado no estrangeiro para prestar serviços em nosso território, trabalhasse em pe
ríodo noturno, quando o inciso XXXIII, do art. 7B da Constituição veda o trabalho notur
no do menor nessa idade. Nesse caso, por força até da Constituição, teria déser aplicada 
a lei brasileira, e não a estrangeira.

São vários os elementos de conexão utilizados na prática: lei do local da prestação 
dos serviços, lei do local da contratação, lei da sede da empresa, lugar da celebração 
do contrato, lugar de onde são emitidas as ordens de serviço, moeda utilizada para o

14 MAGNO, Pietro. II lavoro AllTEstero. Pádua: Cedam, 1990. p. 140-141.............
15 Apud SÜSSEKIND, Arnaldo. Comentários à consolidação das lei do trabalho e à legislação complementar. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos, 1960. v. 1, p. 46-47.
16 BUY, Michel. Le structure juridique de rexpatriation. In: Le salarié expatrie. Ain-en-Provence: Prèsses Uni- 
versitaires de D’Aix-Maiseille, 1991. p. 17.
17 MORGENSTERN, Felice. Les conflits de lois en droit du travaiL Genebra: BTÇ 1986. p. 2.
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pagamento do salário, língua na qual foi redigido o contrato, nacionalidade comum, 
autonomia da vontade, norma mais favorável. Em certos casos, não se aplica apenas um 
dos elementos de conexão, mas a combinação de vários deles, com critérios flexíveis. A 
observância da autonomia da vontade nem sempre pode ser utilizada, pois o empregador 
pode impor ao empregado a norma a ser aplicada, daí a necessidade de proteção do tra
balhador. Entretanto, a aplicação da lei mais favorável é que irá trazer maiores vantagens 
ao empregado, fazendo, muitas vezes, a verdadeira Justiça.

Dépeçage é a possibilidade de fradonamento do contrato de trabalho. Tem, previsão 
no artigo 3 ,1 , da Convenção de Roma de 1980 e no art. 7 da Convenção do México de 
1994.

O dépeçage não pode ser observado quando a norma é de ordem pública, como sa- 
lário-mínimo, férias, repouso semanal remunerado, normas de segurança e medicina do 
trabalho etc. As contribuições sodais inddentes sobre o salário, como FGTS e contribui
ção previdenciária, têm de ser observadas no local da prestação de serviços.

A Lei n2 7.064, de 6-12-1982, dispõe sobre a situação de trabalhadores contratados 
ou transferidos para prestar serviços no exterior. Ela foi editada com objetivo de resolver 
casos de contratação de brasileiros para trabalhar em obras de construção dvil no Iraque, 
em razão de que havia muita demanda nesse sentido na época.

Reza o art. I 2 da Lei n2 7.064 que a referida regra regula a situação de trabalhadores 
contratados no Brasil ou transferidos para prestar serviços no exterior.

A dtada norma não se aplica ao empregado designado para prestar serviços de natu
reza transitória, por período não superior a 90 dias, desde que: a) tenha tíência expressa 
dessa transitoriedade. A dênda não pode ser tádta, mas expressa, porém pode ser verbal 
ou escrita, como o contrato de trabalho; b) receba, além da passagem de ida e volta, diá
rias durante o período de trabalho no exterior, as quais, seja qual for o respectivo valor, 
não terão natureza salarial.

Os arts. 12 a 20 da Lei ns 7.064/82 versam sobre a contratação do trabalhador por 
empresa estrangeira, mas não sobre transferênda de empregados para o exterior.

De modo geral, aplica-se a lei do local da prestação de serviços em matéria trabalhis
ta Q.ex loci láboris) ou lei do local da execução do contrato (lex loci executàonis).

Estabelece o art. 14 da Lei ne 7.064 orientação no mesmo sentido: “sem prejuízo da 
aplicação das leis do país da prestação dos serviços, no que respeita a direitos, vantagens 
e garantias trabalhistas e previdendárias, a empresa estrangeira assegurará ao trabalha
dor os direitos a ele conferidos neste Capítulo”.

Em prinrípio, poderia o intérprete entender que, em se tratàndo de contratação no 
Brasil para trabalhar no exterioi; seria aplicável o art. 32 da Lei n2 7.064, que determina 
a aplicação da legislação trabalhista brasileira, mesmo havendo a prestação de serviços 
no exterior.

Entretanto, o art. 14 da Lei n2 7.064 é bastante daro no sentido de que não se ob
serva todo o contido na referida lei para o contratado no Brasil para prestar serviços nò 
exterior, mas apenas o previsto no capítulo no qual está inserido o a r t 14 .0  capítulo é o 
M, que compreende apenas os arts. 12 a 20 e não toda a lei. Logo, não é observado o art. 
32 da mendonada norma.
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A contratação de trabalhador, por empresa estrangeira, para trabalhar no exterior 
está condicionada a prévia autorização do Ministério do Trabalho (art. 12 da Lei na 
7.064). A contrario sensu, a contratação de trabalhador no Brasil por empresa brasileira 
não estará condicionada a autorização do Ministério do Trabalho.

A autorização somente poderá ser dada a empresa de cujo capital partidpe com, pelo 
menos, 5% pessoa jurídica domiciliada no Brasil.

A empresa estrangeira manterá no Brasil procurador bastante, com poderes especiais 
de representação, indusive o de receber dtação (art. 18 da Lei ns 7.064).

Correrão obrigatoriamente por conta da empresa estrangeira as despesas de viagem ■ - 
de ida e volta do trabalhador ao exterior, indusive a dos dependentes com ele residentes.

A permanênda do trabalhador no exterior não poderá ser ajustada-por período su
perior a três anos, salvo quando assegurado a ele e a seus dependentes o direito de gozar 
férias anuais no Brasil, com despesas de viagem pagas pela empresa estrangeira (art. 16 
da Lei nB 7.064/82).

Dentro do período de três anos, poderá haver o ajuste de qualquer prazo, desde que 
seja inferior a 90 dias, quando o empregado é designado para.prestar serviços de nature
za transitória (parágrafo único do art. 1B da Lei ns 7.064).

A contratação poderá ser superior a três anos desde que o empregado e seus depen
dentes tenham direito de gozar férias anuais no Brasil, com despesas de viagem pagas 
pela empresa estrangeira.

A empresa estrangeira assegurará o retomo definitivo do trabalhador ao Brasil:
a) quando houver terminado o prazo de duração do contrato, ou o pacto for résçmdido;
b) por motivo de saúde do trabalhador devidamente comprovado por laudo médico ofi- 
dal que o recomende. A empresa estrangeira não estará obrigada a assegurar ò retomo 
em definitivo do trabalhador ao Brasil por motivo de saúde do seu dependente.

A pessoa jurídica domiciliada no Brasil será solidariamente responsável com a em
presa estrangeira por todas as obrigações decorrentes da contratação do trabalhador (art. 
19 da Ld ns 7.064). A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das 
partes (art. 265 do Código Civil). No caso, d a  resulta de dispositivo dè lei. O objetivo da. 
solidariedade é fazer com que o trabalhador possa adonar empresa no Brasil e dela rece
ber o que lhe é devido, pois o recebimento no exterior seria bastante dificultado. .

Alguns dispositivos da Lei na 7.064/82 são comuns à transferênda do trabalhador 
para o exterior e à contratação por empresa estrangeira, que são os arts. 21 e 22. Inde
pendentemente do trabalhador ser transferido do Brasil para. o exterior ou ser contratado 
aqui para trabalhar no exterior as disposições abaixo serão observadas.

As empresas devem fazer seguro de vida e addentes pessoais a favor do trabalhador, 
cobrindo o período do embarque para o exterior até o retomo ao Brasil (art. 21 da Lei 
ns 7.064/82).

O valor do seguro não poderá ser inferior a 12 vezes o valor da remuneração mensal 
do trabalhador (parágrafo único do art. 21 da Lei na 7.064). A base de cálculo é a re
muneração e não. apenas o salário, que é o valor pago diretamente pdo empregador ao 
empregado em decorrênda da prestação de serviços.

As empresas deverão garantir ao empregado, no local de trabalho no exterior ou 
próximo a de, serviços gratuitos e adequados de assistênda médica e sodal.
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d o  Trabalho

1 Conceito de princípio

Como é iam ramo específico do Direito, o Direito do Trabalho também tem princípios 
próprios.

Antés de se examinarem os princípios propriamente ditos do Direito do Trabalho, 
cabe dar uma breve noção sobre o conceito de princípio.

Inicialmente, poder-se-ia dizer que princípio é onde começa algo. É o início, a ori
gem, o começo, a causa. O princípio de uma estrada seria seu ponto de partida. É o 
momento em que algo tem origem; Todavia, não é esse conceito geral de princípio que é 
preciso conhecei; mas seu significado perante o Direito.

Princípio vem do latim principium, princippi, com o significado de origem, começo, 
base. Num contexto vulgar, quer dizer o começo da vida ou o primeiro instante. Na lin
guagem leiga, é o começo, p ponto de partida, a origem, a base. São normas elementares, 
requisitos primordiais, proposições básicas.

Princípio é, portanto, começo, alicerce, ponto de partida, “vigas mestras”, requisito 
primordial, base, origem, ferramenta operacional.

Evidentemente, não é essè o conceito geral de princípio que é necessário conhecei; 
mas seu significado perante o Direito.

Platão, usava a palavra princípio no sentido de fundamento do raciocínio. Para Aris
tóteles, era a premissa maior de uma demonstração. Kant seguia aproximadamente essa 
última orientação; dizendo que ‘̂ princípio é toda proposição geral que pode servir como 
premissa maiarhumsilogismo”.1

Seria possível indicar princípios morais, religiosos e políticos, com base num con
texto moral, religioso ou político em determinado período. É uma forma de entender o 
mundo contemporâneo ou como a sociedade vê esse mundo nos dias de hoje, resultantes 
da prática cotidiana observada nesse meio. Servem de parâmetros de como agir nesse 
contexto.

Os princípios poderiam ser considerados como fora do ordenamento jurídico, per
tencendo à ética. Seriam regras morais, regras de conduta que informariam e orientariam

1 KANT, ImmanueL Crítica da razão pura. Dialética, D, A.
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o comportamento das pessoas. Entretanto, os princípios do Direito têm características 
jurídicas, pois se inserem no ordenamento jurídico, inspiram e orientam o legislador e o 
aplicador do Direito. Os princípios podem originar-se da ética ou da política, mas acabam 
integrando-se e tendo aplicação no Direito.

Outra corrente entende que os princípios estão no âmbito do Direito Natural, do 
jusnaturalismo. Seriam ideias fundantes do pireito, que estariam acima do ordenamento 
jurídico positivo. Seriam regras oriundas do Direito Natural. Os princípios estariam adma 
do direito positivo, sendo metajurídicos. Prevaleceriam sobre as leis que os contrarias
sem. Expressam valores que não podem ser contrariados pelas leis.

São os princípios as proposições básicas que fundamentam as ciências. Para o Direi
to, o princípio é seu fundamento, a base que irá informar e inspirar as normas jurídicas.

São os princípios como as vigas ou alicerces que dão sustentação ao edifício. Este é 
o ordenamento jurídico, que é subdividido em tantos andares quantos são seus ramos.

A norma é prescrição objetiva e obrigatória por meio da qual organizam-se, direcio- 
nam-se ou impõem-se condutas. Também não deixa a norma de ser prescrição de vontade 
impositiva para estabelecer disciplina a respeito de uma conduta dirigida ao ser humano. 
O conceito de norma não é, contudo, pacífico. A norma tem um sentido de orientação, de 
regular conduta, tendo caráter imperativo (de superioridade, que mostra quem ordena e 
quem recebe a ordem, que pode compreender obrigação ou proibição). Jhering entende 
que a norma jurídica é imperativo abstrato dirigido ao agir huinailo. A norma não deixa 
de ser uma proposição -  proposição que diz como deve ser o comportamento. De maneira 
geral, toda norma define comportamento. As normàs, geralmente, têm sanção por seu 
descumprimento, porém há normas interpretativas, por exemplo, que não têm sanção.

Em determinado sistema jurídico, não se encontram apenas normas, mas também 
princípios, que podem estar ou não positivados, isto é, previstos na legislação.

Os princípios e as normas são razões de juízo concreto do dever-ser.
Princípios são standards2 jurídicos. São gerais. As normas são atinentes, geralmente, 

a uma matéria.
Têm os princípios grau de abstração muito maior do que o da nórma. São as normas 

gerais, visando ser aplicadas para um número indeterminado de atos e fatos, que são es
pecíficos. Não são editadas para uma situação específica. Os princípios servem para uma 
série indefinida de aplicações.

Trazem os princípios estimações objetivas, éticas, sodais, podendo ser positivados. 
Exemplo no Direito do Trabalho seria o princípio da irredutibilidade salarial, que não era 
expresso em nosso ordenamento jurídico e hoje está explicitado no inciso ;VI; do art. 1- 
da Constituição da República. Os princípios em forma de norma jurídica são, entretanto, 
regras, pois estão positivados, mas não deixam também de ser princípios, como ocorre 
com o princípio da irredutibilidade salarial.

Norma jurídica é gênero, englobando como espécies regras e princípios. Princípios 
são normas jurídicas.

Os princípios diferenciam-se das regras por vários aspectos. As regras estão previstas 
no ordenamento jurídico. Os princípios nem sempre estão positivados, expressos no or

2 DWORÍON, Ronald. Taking right seriousfy. Londres: Duckworth, 1987. p. 22.
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denamento jurídico, pois em alguns casos estão implícitos nesse ordenamento, contidos 
em alguma regra. Decorrem os princípios de estimação ética e social.

A regra serve de expressão a um princípio, quando, por exemplo, este é positivado, 
ou até como forma de interpretação da própria regra, que toma por base o princípio. Os 
princípios não servem de expressão às regras. As regras são a aplicação dos princípios, ou 
operam a concreção dos princípios sobre os quais se apoiam.

Sustentam os princípios os sistemas jurídicos, dando-lhes unidade e solidez. São, 
portanto, vigas mestras do ordenamento jurídico. Princípio é a bússola que norteia a ela
boração da regra, embasando-a e servindo de forma para sua interpretação. Òs princípios 
influenciam as regras.

Os-princípiosinspiram, orientam, guiam, fundamentam a construção do ordenamen
to jurídico. Sob certo aspecto, podem até limitar o ordenamento jurídico, erigido de acor
do com os princípios. Não são, porém, axiomas absolutos e imutáveis, pois pode haver 
mudança da realidade fatica, que implica a necessidade da mudança da legislação, do 
Direito em face da realidade histórica em que foi erigido.

As regras são instituídas tomando por base os princípios. Orientam os princípios 
a formação de todo o sistema, enquanto a regra está inserida nele, sendo influenciada 
pelos princípios. O princípio pode ser levado em consideração para a interpretação da 
regra, enquanto o inverso não ocorre. A aplicação dos princípios é um modo de harmo
nizar as regras.

Tem o princípio acepção filosófica, enquanto a regra tem natureza técnica.
É o princípio o primeiro passo na elaboração das regras, pois dá sustentáeulo a 

elas. O princípio é muito mais abrangente que uma simples regra; além de estabelecer 
certas limitações, fornece fundamentos que embasam tuna ciência e visam a sua correta 
compreensão e interpretação. Violar um princípio é muito mais graye do que violar uma 
regra. A não observância de um princípio implica ofensa não apenas a específico dispo
sitivo, mas a todo o sistema jurídico.

As vigas que dão sustentação ao sistema são abaladas pela violação dos princípios.
Têm os princípios grau de abstração relativamente elevado. Podem ser vagos, inde

terminados, amplos. São standards juridicamente vinculantes, fundados na exigência de 
justiça ou na ideia de direito. Fundamentam regras e permitem verificar a ratio legis. As 
regras podem ser normas vinculativas, com conteúdo meramente funcional, prescreven
do imperativajnénte uma exigência (de imposição, permissão ou proibição).

A!n® ^?M íl^M ^ferística genérica, enquanto a regra tem natureza específica. As
■wtf^rrtfrX-sSp oi--:' :regras trazem mmtas vezes a concreção dos princípios.

As regras aplicam-se diretamente, não comportando exceções. Ou são aplicadas por 
completo ou não são aplicadas.

Havendo situação de fato que se encaixa no pressuposto fático, a norma é aplicada. 
Determina o inciso II do art. 1.864 do Código Civil que há necessidade de que duas tes
temunhas presenciem o testamento público. Apenas uma testemunha não poderá presen
ciá-lo, pois o requisito básico não foi observado.

Coexistem os princípios entre si. Permitem interpretação de valores e de interesses, 
de acordo com seu peso e ponderação. Os princípios devem ser interpretados da mesma
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maneira como se interpretam as leis, inclusive sistematicamente. Quando os princípios 
se entrecruzam, deve-se verificar o peso relativo de cada um deles. A adoção de um 
princípio implica o afastamento do outro, porém o último não desaparece do sistema. 
Um princípio pode ser hierarquicamente superior a outro, por ser mais abrangente, ou 
por ser desdobramento do primeiro ou de outro. Não se pode negar que há uma hierar
quia entre os princípios. Se há conflito entre um e outro, a solução decorre sempre da 
interpretação que faz prevalecer o mais recente sobre o anterior, o de maior grau sobre 
o de menor grau. Entretanto, os princípios especiais de certa disciplina, quando existen
tes, devem prevalecer sobre um princípio geral. O intérprete somente irá socorrer-se dos 
princípios gerais de direito, caso não existam princípios de certa matéria. Òs princípios 
constitucionais, apesar de alguns serem mais abrangentes e importantes do que outros, 
também estão hierarquizados dentro do sistema, com a prevalência do princípio de hié- 
rarquia superior sobre o de hierarquia inferior. Nos jogos de princípios, deve-se observar 
a preponderância do princípio do interesse público sobre o particular, ou a prevalência do 
princípio do interesse público sobre o princípio do direito adquirido.

Em relação às regras, não há como verificar a que tem mais importância, pois, sé há 
conflito entre duas regras, uma delas não é válida, deixando de existir. As regras anti- 
nômicas exduem-se. O ordenamento jurídico pode ter critérios para resolver o conflito 
de regras. Dependendo do caso, a regra de maior hierarquia tem preferência sòbreà de 
menor hierarquia, ou a mais nova tem preferênda sobre a mais antiga (§ l 2, do art. 22 do 
Decreto-lei nE 4.657/42) ou a mais específica sobre a mais genérica.

A regra, de modo geral, é instituída para ser aplicada a uma situação'jurídica de
terminada, embora aplique-se a vários atos ou fatos. O prindpio acaba, porém, sendo 
aplicado a uma série indeterminada de situações. Não tem por objetivo o prindpio ser 
aplicado apenas a determinada situação jurídica.

Os prindpios não têm sanção por intermédio da lei, por seu descumprimènto. A san
ção que pode existir é moral.

As regras são normas fundamentais que informam a elaboração e a interpretação 
do Direito, sendo identificadas, portanto, nos textos legais, nas teorias e na doutrina. A 
regra tem por objetivo ordenação, pôr ordem, regrar, espelhando uma regulamentação 
de caráter geral. Prindpios são construções que servem de base ao Direito como fontes de 
sua criação, aplicação ou interpretação.

Os prindpios e as regras são razões de juízos concretos de
Permitem os prindpios o balanceamento de valores e in t á r e ^ e s ^ f ^ ^ ^ ^ ò iá  seu 

peso e a ponderação de outros prindpios conflitantes. As regras não deixam espaço para 
óutra solução, pois ou têm validade ou não têm. Os prindpios compreendem problemas 
de validade e peso, de acordo com sua importânda, ponderação, valia. As regras colocam 
apenas questões de validade. Têm os prindpios função sistemática.

Aplicam-se os prindpios automática e necessariamente quando as condições previs
tas como sufídentes para sua aplicação manifestam-se. A regra é geral porque estabele- 
dda para número indeterminado de atos ou fatos, não sendo editada para ser aplicada a 
uma situação jurídica determinada. O prindpio é geral porque comporta série indefinida 
de aplicações, não admitindo hipóteses nas quais não seria aplicável, porém não contém 
nenhuma especificação de hipótese de estatuição.
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Princípios distinguem-se de diretrizes. Diretrizes são objetivos almejados, que podem 
ou não ser atingidos. É uma pretensão desejada. Princípios não são objetivos, pois funda
mentam o sistema jurídico.

Diferenciam-se os princípios das peculiaridades. Princípios são gerais, enquanto as 
peculiaridades são restritas. Princípios informam, orientam e inspiram regras legais. Das 
peculiaridades não são extraídos princípios, nem derivam outras normas. Os princípios 
sistematizam e dão organiddade a institutos. As pecuíiaridades esgotam-se num âmbito 
restrito. Princípios são as regras. Peculiaridades são as exceções.

Para o Direito, o prindpio é observado dentro de um sistema. O papel dos prindpios 
nesse sistema seijá fundamental, pois irá informar e orientar tanto o legislador como o 
intérprete.

Dentro da Ciênda do Direito, o prindpio é uma proposição diretora, um condutor 
para efeito da compreensão da realidade diante de certa norma. Os princípios do Direi
to não são, porém, regras absolutas e imutáveis, que não podem ser modificadas, mas a 
realidade acaba mudando certos conceitos e padrões anteriormente verificados, formando 
novos prindpios, adaptando os já existentes e assim por diante. Têm, também, de ser os 
prindpios examinados dentro do contexto histórico em que surgiram. Dentro da dinâmi
ca histórica, podem ser altèrados ou adaptados diante da nova situação.

Atuam os prindpios no Direito inidalmente antes de a regra ser feita, ou numa fase 
pré-jurídica ou política. Nessa fase, os prindpios acabam influendando a elaboração da 
regra, como proposições ideais. Correspondem ao fecho de luz que irá iluminar o legis
lador na elaboração da regra jurídica. São fontes materiais do Direito, pois muitas vezes 
são observados na elaboração da regra jurídica.

2 Funções dos princípios

Os prindpios têm várias funções: informadora, normativa e interpretativa.
A função informadora serve de inspiração ou orientação ao legislador, dando base à 

criação de preceitos legais, fundamentando as normas jurídicas e servindo de sustentácu- 
lo para o ordenamento jurídico. São descrições informativas qué irão inspirar ò legislador. 
Num segundo momento, os prindpios informadores servirão também de auxílio ao intér
prete da norma jurídica positivada.

Atua a função normativa como fonte supletiva, nas lacunas ou omissões da lei, quan
do mexistam outras liõrmas jurídicas que possam ser utilizadas pelo intérprete. Irão atuar 
em casos concretos em que inexista uma disposição específica para disdplinar determina
da situação. Nesse caso, são utilizados como regra de integração da norma jurídica, preen
chendo as lacunas existentes no ordenamento jurídico, completando-a, inteirando-a. Seria 
também uma espéde de função integrativa, como instrumentos de integração das normas 
jurídicas, como ocorre, por exemplo, nas lacunas.

A interpretação de certa norma jurídica também deve ser feita de acordo com os 
prindpios. Irá a função interpretativa servir de critério orientador para os intérpretes e 
aplicadores da lei. Será uma forma de auxílio na interpretação da norma jurídica e tam
bém em sua exata compreensão. De modo geral, qualquer prindpio acaba cumprindo
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também uma função interpretativa da norma jurídica, podendo servir como fonte subsi
diária do intérprete para a solução de um caso concreto.

Têm ainda os princípios função construtora. Indicam a construção do ordenamento 
jurídico, os caminhos que devem ser seguidos pelas normas.

O art. 8a da CLT autoriza o intérprete a utilizár-se da analogia, da equidade, dos 
princípios gerais de Direito, principalmente do Direito do Trabalho, dos usos e costumes, 
na falta de disposições legais ou contratuais específicas, porém desde que nenhum inte
resse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O art. 4 - do Decreto-lei 
ns 4.657/42 permite ao juiz, quando a lei for omissa, decidir o caso concreto que lhe foi 
submetido de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. O art. 
126 do CPC dispõe que o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna 
ou obscuridade da lei. No julgamento da lide, caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as 
havendo, recorrerá à analogia, aos costumes è aos princípios gerais de direito. O juiz, po
rém, só decidirá por equidade nos casos previstos em lei (art. 127 do CPC), como ocorre 
no Direito do Trabalho com a autorização do art. 8a da CLT. Da forma como o art. 8a da 
CLT está redigido, os princípios têm função integratíva da norma jurídica, pois apenas na 
falta de disposições legais ou contratuais é que serão aplicados. Isso significa que serão 
utilizados quando houver lacuna na lei, completando a norma jurídica. Poderão também 
ser utilizados como forma de interpretação, quando a norma não seja suficientemente 
dara para o caso a ser dirimido.

Em nosso sistema, os princípios não têm função retificadora ou corretiva da lei, pois 
só são aplicáveis em caso de lacuna da lei. À finalidade dos princípios é de integração .da 
lei. Se há norma legal, convencional ou contratual, os princípios não são aplicáveis.

Os princípios serão o último elo a que o intérprete irá se socorrer para a solução do 
caso que lhe foi apresentado. São, portanto, os princípios espécies de fontes secundárias 
para aplicação da norma jurídica, sendo fundamentais na elaboração das leis e na aplica
ção do direito, preenchendo lacunas da lei.

Os princípios são usados como critérios de interpretação e de integração.

3 Princípios gerais de direito

Existem princípios que são comuns ao Direito em geral. É de se destacar, por. exem
plo, que ninguém poderá alegar a ignorância do Direito. O art. 3a da Lei de Introdução 
ao Código Civil é daro no sentido de que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando 
que não a conhece.

O prindpio do respeito à dignidade da pessoa humana é hoje encontrado até mesmo 
na Constituição (art. I a, m), como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, 
como um Estado Democrático de Direito. Há de se respeitar a personalidade humana, 
como um direito fundamental. O inciso X do art. 5a da Lei Maior assegura a inviolabilida
de à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurando o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

O prindpio da proibição do abuso de direito ou do lídto exerddo regular do próprio 
direito é fundamental no Direito. O inciso I do art. 188 do Código Civil mostra que não
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constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito reconhecido. Logo, 
se o ato é praticado mediante seu exercício irregular, estar-se-á diante de um ato ilícito. 
Silvio Rodrigues afirma que o abuso do direito constitui uma das dimensões do ilícito.3

Veda também o Direito o enriquecimento sem causa. Uma pessoa não poderá locii- 
pletar-se de outra, enriquecendo às custas dela, sem que haja causa para tanto.

Tem ainda o Direito função social, que é regular a vida humana na sociedade, esta
belecendo regras de conduta que devem ser respeitadas por todos. No Direito Romano já 
se dizia que, onde existe sociedade, aí existirá Direito (ubi societas, ibi ius) e, reciproca
mente, onde existe Direito, aí existirá sociedade (ubi ius, ibi societas). Entretanto, pode-se 
dizer que o Direito é que está a serviço da sociedade e não esta a serviço do Direito. Não 
há como negar, porém, que o Direito desempenha função social, que é fundamental para 
regular a vida humana em sodedade.

As pessoas devem agir com razoábilidade. Na aplicação da norma isso também deve 
ocorrer.

O princípio da proporcionalidade deve ser entendido no sentido de que não se pode 
impor condutas a não ser para o estrito cumprimento do interesse público. Não se pode agir 
com excessos, nem de modo insuficiente.

O princípio da segurança jurídica mostra a necessidade da manutenção das relações 
jurídicas.

É aplicável o princípio da boa-fé, inclusive nos contratos (art. 422 do Código Civil), 
seja no Direito Civil ou no Comercial, mas também no Direito do Trabalho. É obsèrvado 
inclusive no processo civil (art. 14, n, do CPC). Presume-se a boa-fé. A má-fé deve ser 
provada. Assim, não se pode dizer que se trata de um princípio específico de Direito do 
Trabalho, como quer Américo Piá Rodriguez (1990:305). Todo e qualquer contrato deve 
ter por base a boa-fé. O empregado deve cumprir sua parte lio contrato de trabalho, 
desempenhando normalmente suas atividades, enquanto o empregador também deve 
cumprir com suas obrigações, daí se falar numa lealdade recíproca.

Não se pode alegar a própria torpeza como forma de deixar de cumprir certa rela
ção. Determinada situação não pode ser considerada como nula em razão dé a própria 
parte lhe ter dado causa. É a aplicação da regra latina nemo suam propriam turpitudmem 
profitare potest.

Ulpiano entendia que são preceitos do Direito: viver honestamente, não lesar a ou
trem e dar a cada um o que Ihè pertence (iuris praecepta sunt haec -  honest vivere, allerum 
non suum cuique tribuere').

Os prindpios gerais cumprem, assim, função primordial de assegurar a unidade do 
sistema, como um conjunto de valores e partes coordenadas entre si.

Há também princípios relativos a contratos, como o de que o contrato faz lei entre 
as partes, ou da força obrigatória dos contratos. Disso decorre o pacta sunt servanda, ou 
seja: os acordos devem ser cumpridos.

É claro que o pacta sunt servanda sofre certas atenuações, como da cláusula rebus 
sic stantibus contractus qui habent tractum sucessivum et dependentiam de futuro, rebus sic

3 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. São Paulo: Max Limonad, 1962. p. 338.
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stantibus intélligentur. Enquanto as coisas permanecerem como estão, devem ser obser
vadas as regras anteriores. Se houver alguma modificação substancial, deve haver revisão 
da situação anterior. É o que ocorreria com o empregador que se obriga a pagar adicional 
de insalubridade ao empregado que presta serviços em condições prejudiciais a sua saú
de. Entretanto, esse pagamento pode .ser revisto em decorrência da utilização de equipa
mentos de proteção individual que eliminem a insalubridade existente no ambiente de 
trabalho. O mesmo se pode dizer quando há mudança na realidade econômica, que pode 
implicar grave desequilíbrio contratual entre as partes, que não era previsto na relação 
inicial, necessitando também haver revisão das condições anteriormente pactuadas.

Lembre-se, ainda, do princípio da exceptio non adimpleti contractus, du seja: nenhum 
dos contraentes pode exigir o implemento de sua obrigação antes de cumprir sua parte 
no pactuado (art. 476 do CC). Existe também o sinalagma inerente a qualquer contrato, 
em que há uma reciprocidade de direitos e obrigações.

O empregado só recebe salários se prestar serviços. Existe, também, o sinalagma 
inerente a qualquer contrato, em que há uma reciprocidade de direitos e obrigações. O 
contrato tem função social (art. 421 do CC), gerando direitos e obrigações para as partes, 
assim como busca-se a paz social com o referido pacto, acertando as partes suas divergên
cias, em que cada uma cede para chegar a um resultado.

4 Princípios de direito do trabalho

No art. 427 do Tratado de Versalhes foram mencionados os princípios fundamentais 
do Direito do Trabalho. O primeiro princípio é que o trabalho não pode ser considerado 
como mercadoria ou artigo de comércio.

Hoje existe liberdade de trabalho (art. 5fi, Xm, da Constituição), pois não impera a 
escravidão ou a servidão, sendo as partes livres para contratar, salvo em relação a dispo
sições de ordem pública.

O inciso m  do art. I 2 da Constituição prevê que um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana e, portanto, da dignidade do traba
lhador. A dignidade da pessoa humana é trabalhar livremente.

Dispõe o indso IV do art. l fi da Lei Maior sobre os valores sodais do trabalho. O art. 
170 da Constituição faz referênda à valorização do trabalho humano.

No âmbito doutrinário, porém, são poucos os autores que tratam dos prindpios do 
Direito do Trabalho. Mesmo entre os poucos autores que versam sobre o tema não há 
unanimidade sobre quais seriam os prindpios da disdplina, dependendo da ótica de 
cada autor.

O autor que melhor estudou o assunto foi o uruguaio Américo Piá Rodriguez. EÍenca 
o dtado autor (1990:18) seis prindpios como do Direito do Trabalho: (a) prindpio da 
proteção; (b) prindpio da irrenundabilidade de direitos; (c) prindpio da continuidade 
da relação de emprego; (d) prindpio da primazia da realidade; (e) prindpio da razoabi- 
lidade; (f) prindpio da boa-fé. O prindpio da boa-fé nos contratos não se aplica apenas 
ao Direito do Trabalho, mas também a qualquer contrato.

O prindpio da razoabilidade esdarece que o ser humano deve proceder conforme 
a razão, de acordo como procederia qualquer homem médio ou comum. Estabelece-se, 
assim, um padrão comum que o homem médio teria em qualquer situação.
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O empregador é que deve fazer a prova de que a despedida foi por justa causa, pois 
normalmente o empregado não iria dar causa à extinção do contrato de trabalho, justa
mente porque é a forma de obter o sustento de sua família.

Da mesma forma, o empregador é que deve fazer a prova de que o empregado presta 
serviços embriagado, pois o homem comum não se apresenta nessas condições. O mesmo 
se pode dizer do abandono de emprego. O empregado, por presunção, não tem interesse 
em abandonar o emprego, visto que é dele que irá conseguir seus proventos, com os quais 
sobreviverá. Assim, cabe ao empregador provar que o empregado abandonou o emprego, 
pois o homem médio não abandonaria o emprego sem nenhum fundamento.

Entretanto, essa regra da razoabiüdade diz respeito à interpretação de qualquer 
ramo-do-Direito, e não apenas do Direito do Trabalho. Lógico que é aplicada ao Direito 
do Trabalho, mas não se pode dizer que se trata de um princípio do Direito Laboral^ pois 
é aplicada à generalidade dos casos, como regra de conduta humana.

Assim, ficam excluidos os princípios da razoabilidade e da boa-fé em relação àqueles 
que entendo ser os específicos do Direito do Trabalho.

4.1 Prindpio da proteção

Como regra, deve-se proporcionar uma forma de compensar a superioridade eco
nômica do empregador em relação ao empregado, dando a este último superioridade 
jurídica (Galart Folch, 1936:16). Esta é conferida ao empregado no momento emqué se 
dá ao trabalhador a proteção que lhe é dispensada por meio da lei.

O princípio protetor protege o empregado e não qualquer trabalhador
Pode ser desmembrado o princípio da proteção em três: (a) o in dúbio pro operário; 

(b) o da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador; (c) o dá aplicação da condi
ção mais benéfica ao trabalhador.

Na dúvida, deve-se aplicar a regra mais favorável ao trabalhador ao se analisar um 
preceito que encerra regra trabalhista, o in dúbio pro operário.

O in dúbio pro operário não se aplica integralmente ao processo do trabalho, pois, 
havendo dúvida, à primeira vista, não se poderia decidir a favor do trabalhador, mas ve
rificar quem tem o ônus da prova no caso concreto, de acordo com as especificações dos 
arts. 333, do CPC, é 818, da CLT.

A regra da norma mais favorável está implícita no caput do art. 72 da Constituição, 
quando prescreve “além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. O art. 
7- da Constituição estabelece direitos mínimos, que são completados ou melhorados pela 
legislação ordinária ou pela vontade das partes. O objetivo não é piorar, mas melhorar as 
condições de trabalho.

A aplicação da norma mais favorável pode ser dividida de três maneiras: (a) a elabo
ração da norma mais favorável, em que as novas leis devem dispor de maneira mais bené
fica ao trabalhador. Com isso se quer dizer que as novas leis devem tratar de criar regras 
visando à melhoria da condição social do trabalhador; (b) a hierarquia das normas jurídi
cas: havendo várias normas a serem aplicadas numa escala hierárquica, deve-se observar 
a que for mais favorável ao trabalhador. Assim, se o adicional de horas extras previsto
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em norma coletiva for superior ao previsto na lei ou na Constituição, deve-se aplicar o 
adicional da primeira. A exceção à regra diz respeito a normas de caráter proibitivo; (c) a 
interpretação da norma mais favorável: da mesma forma, havendo várias normas a obser
var, deve-se aplicar a regra mais benéfica ao trabalhador. O art. 620 da CLT prescreve que 
“as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis, prevalecerão sobre 
as estipuladas em acordo”. A contrario sensu, as normas estabelecidas em acordo coletivo, 
quando mais favoráveis, prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva.

A condição mais benéfica ao trabalhador deve ser entendida como o fato de que 
vantagens já conquistadas, que são mais benéficas ao trabalhador, não podem ser mo
dificadas para pior. É a aplicação da regra do direito adquirido (art. 5a, XXXVI, da Cons
tituição), do fato de o trabalhador já ter- conquistado certo-direito, que não pode ser 
modificado, no sentido de se outorgar uma condição desfavorável ao obreiro. Ao menor 
aprendiz é garantido o salário-mínimo horário, salvo condição mais favorável (§ 2a do 
art. 428 da CLT).

Esclarece a Súmula 51 do TST que “as cláusulas regulamentares, que revoguem ou 
alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após 
a revogação ou alteração do regulamento”. Assim, uma cláusula menos favorável aos 
trabalhadores só tem validade em relação aos novos obreiros admitidos na empresa e não 
quanto aos antigos, aos quais essa cláusula não se aplica.

4.2 Prindpio da irrenundabilidade de direitos

Temos como regra que os direitos trabalhistas são irrenunciáveis pelo trabalhador: 
Não se admite, por exemplo, que o trabalhador renuncie a suas férias. Se tal fato ocorrer, 
não terá qualquer validade o ato do operário, podendo o obreiro redamá-las na Justiça 
do Trabalho.

Dispõe o art. 3a da Lei do Trabalho da Venezuela que “em nunhum caso serão re- 
nundáveis as normas e disposições que favoreçam os trabalhadores”. O parágrafo único 
prevê que “a irrenundabilidade não exdui a possibilidade de conciliação ou transação 
sempre que se realize por escrito e contenha uma relação drcunstandada dos fatos que a 
motivem e os direitos nela compreendidos”.

O art. 9a da CLT é daro no sentido de que “serão nulos de pleno direito ps atos 
praticados com o objetivo de desvirtuai; impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos 
trabalhistas”.

Poderá, entretanto, o trabalhador renundar a seus direitos se estiver em juízo, dian
te do juiz do trabalho, pois nesse caso não se pode dizer que o empregado esteja sendo 
forçado a fazê-lo. Estando o trabalhador ainda na empresa é que não se poderá falar em 
renúnda a direitos trabalhistas, pois poderia dar ensejo a fraudes. É possível, também, 
ao trabalhador transigir, fazendo concessões redprocas, o que importa um ato bilateral.

Feita a transação em juízo, haverá validade em tal ato de vontade, que não poderá 
ocorrer apenas na empresa, pois, da mesma forma, há a possibilidade da ocorrênda de 
fraudes. Em determinados oasos, a lei autoriza a transação de certos direitos com a assis- 
tênda de um terceiro.
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A transação pressupõe incerteza do direito para que possam ser feitas concessões 
mútuas.

Para haver transação é preciso que exista dúvida na relação jurídica (res dubia). Se 
não há dúvida, uma das partes faz doação para outra, dependendo do caso.

Não se pode falar em transação quanto ao direito às verbas rescisórias, que são, 
inclusive, irrenundáveis pelo trabalhador. Nesse caso, não há res dubia, pois as, verbas 
rescisórias são devidas. A Súmula 276 do TST mostra que aviso-prévio é irrenundável 
pelo trabalhador.

Inexiste transação em relação às verbas que estão sendo pagas no termo de rescisão 
do contrato de trabalho por adesão a plano de desligamento ou de aposentadoria, pois 
inexiste res dubia. Da mesma forma, inexiste coisa julgada em relação ao referido termo, 
pois não foi homologado em juízo.

A transação interpreta-se restritivamente (art. 843 do CC), assim como os negódos 
jurídicos benéficos interpretam-se estritamente (art. 114 do CC); porém, a assistênda 
na rescisão do contrato de trabalho não importa transação, pois inèxistem res dubia e 
concessões mútuas no pagamento das verbas rescisórias (art. 840 do CC), apenas são sal
dadas as importândas devidas ao empregado. Assim, a transação tem de ser interpretada 
restritivamente (art. 114 do CC), mas não pode implicar renúnda de direitos trabalhistas.

Compreende a transação concessões reríprocas. Por isso, é bilateral. A renúndà é 
unilateral. Objetiva a transação prevenir litígios.

A transação compreende direito duvidoso. A renúnda diz respeito à extinção do di
reito. A transação concerne à extinção da obrigação.

Direitos de indisponibilidade absoluta são, por exemplo, os direitos relativos à segu
rança e medicina do trabalho.

Direitos de indisponibilidade relativa são os que podem ser alterados desde que não 
causem prejuízo ao empregado (art. 468 da CLT) ou haja expressa autorização constitu- 
donal (reduzir salários -  art. 7-, VI) ou legal (reduzir intervalo -  § 3- do art. 71 da CLT).

A Orientação Jurisprudendal ns 270 da SBDI-1 do TST mostra que a transação ex- 
trajudidal que importa resdsão do contrato de trabalho ante a adesão do empregado a 
plano de demissão voluntária implica quitação exdusivamente das parcelas e valores 
constantes do redbo.

4.3 Princípio da continuidade da relação de emprego

Presume-se que o contrato de trabalho terá validade por tempo indeterminado, ou 
seja, haverá a continuidade da relação de emprego. A exceção à regra são os contratos 
por prazo determinado, indusive o contrato de trabalho temporário. A ideia geral é a de 
que se deve preservar o contrato de trabalho do trabalhador com a empresa, proibindo- 
-se, por exemplo, uma sucessão de contratos de trabalho por prazo determinado.

A Súmula 212 do TST adota essa ideia ao dizer que “o ônus de provar o término 
do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do 
empregador, pois o prindpio da continuidade da relação de emprego constitui presunção 
favorável ao empregado”.
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São exemplos da continuidade do contrato de trabalho encontrados na legislação: 
a transferência do empregado (art. 469 da CLT), que preserva a relação de emprego; a 
estabilidade ou a garantia de emprego, que impedem a dispensa do trabalhador por parte 
do empregador; a suspensão e a interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, especial
mente a suspensão para qualificação profissipnal (art. 476-A da CLT), pois o empregado 
tem os efeitos de seu contrato de trabalho suspensos, recebe prestações do FAT, mas man
tém seu posto de trabalho; a mudança na estrutura e na propriedade da empresa (arts. 
10 e 448 da CLT), que não alteram o contrato de trabalho; as hipóteses de redução de 
salários (art. 7a, VI, da Constituição) e de redução da jornada (art. 7a, XBDÍ, da Lei Maior), 
que promovem flexibilização de condições de trabalho temporárias com a fiscalização do 
sindicato de trabalhadores, evitando dispensas nas crises econômicas.

4.4 Princípio da primazia da realidade

Os fatos prevalecem sobre a forma. A essência se sobrepõe à aparência (Piá, Princí
pios. 3. ed. São Paulo: LTr, 2000, p. 339 e 341).

No Direito do Trabalho os fatos são muito mais importantes do que os documentos. 
Por exemplo, se um empregado é rotulado de autônomo pelo empregador* possuindo 
contrato escrito de representação comercial com o último, o que deve ser observado real
mente são as condições fáticas que demonstrem a existência do contrato de trabalho. 
Muitas vezes, o empregado assina documentos sem saber o que está assinando. Em sua 
admissão, pode assinar todos os papéis possíveis, desde o contrato de trabalho até seu 
pedido de demissão, daí a possibilidade de serem feitas provas para contrariar os docu
mentos apresentados, que irão evidenciar realmente os fatos ocorridos na relação entre 
as partes.

São privilegiados, portanto, os fatos, a realidade, sobre a forma ou a estrutura em
pregada.



Parte II

DIREITO 
INTERNACIONAL 

PÚBLICO DO TRABALHO



11
Dir e it o  Internacional

PÚBLICO DO TRABALHO

1 Introdução

O Direito Intemadonal Público do Trabalho não faz parte do Direito do Trabalho, mas 
é um dos segmentos do Direito Internacional, Há necessidade, entretanto, de se.estudar o 
Direito Intemadonal do Trabalho para serem compreendidas certas regras intemadonais 
que abrangem o trabalho, prindpalmente as emanadas da Organização Internàdonal do 
Trabalho (OIT).

É o momento de tratar do Direito Intémadonal Público do Trabalho, pois dele advi
rão certos conceitos que empregarei daqui ém diantè, prindpalmente os decorrentes de 
convenções e recomendações da OIT.

Em português, são usadas as palavras acordo, ajuste, arranjo, ata, ato, carta, a5digo, 
compromisso, constituição, contraio, convenção, convênio, declaração, estatuto, memoran
do, pacto, protocolo e regulamento. São termos de uso livre e aleatório, segundo Francisco 
Rezek.1, r. /

Carta e constituição vêm a ser usados nos tratados constitutivos de organizações 
intemadonais, como a OIT.

Ajuste, arranjo e memorando são empregados na denominação de tratados bilaterais 
de importânda reduzida.

Concordata é utilizado para o tratado bilateral em que uma das partes é a Santa Sé e 
que tem por objeto a órganizáção do culto, a disdplina edèsiástica, missões apostólicas, 
relações entrè a Igreja católica local e o Estado copactuante.

O inciso I do art. 49 da Constituição faz referênda à tratados, acordos ou atos inter
nacionais. O inciso VIU do art. 84 da mesma norma mendona tratados, convenções e atos 
internacionais. O § 2a do art. 5S usa a expressão tratados internacionais. O § 3a do art. 5a 
usa a expressão tratados e convenções intemadonais. Em prindpio, poderia se entender 
que seriam institutos diversos.

Convenção parece ter um sentido específico, pois é empregado para as determinações 
oriundas da Conferênda da OIT.

1 REZEK, José Frandsco. Direito intemadonal público. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 17.
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Tratado é uma norma jurídica escrita celebrada entre Estados, para solucionar ou 
prevenir situações ou estabelecer certas condições. No âmbito trabalhista, seria o estabe
lecimento de regras de trabalho ou a solução de certas situações de trabalho. Exemplo: 
o tratado que o Brasil mantém com o Paraguai, no que diz respeito a Itaipu, quanto a
questões de natureza trabalhista e previdendária.

l
O inciso I do art. 49 da Constituição dedàra que é de competênda exdusiva do Con

gresso Nadonal resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos intemadonais 
que venham a acarretar encargos ou compromissos ao patrimônio nadonal. Ao Presiden
te da República compete privativamente celebrar tratados, convenções e atos intemado- 
nais, sujeitos a referendo do Congresso Nadonal (art. 84, VIII, da Constituição). Assim, o 
Presidente da República tem a inidativa de celebrar os tratados, que serão submetidos à 
apredação do Congresso Nadonal, que resolverá definitivamente sobre o tema.

Implica o tratado direitos e obrigações.
Consiste a ratificação no “ato pdo qual o poder executivo, devidamente autorizado 

pelo órgão para isso designado na lei interna, confirma um tratado ou dedara que este 
deve produzir seus devidos efeitos”.2

O tratado não se confunde com o costume, pois o tratado é um ajuste formal, segue 
certas formas. Não precisa necessariamente ser escrito.

Distingue-se o tratado de gentleman agreement porque este não compreende sujeitos 
de direito intemadonal. É um mero acordo de cavalheiros.

Os tratados podem ser dassificados em bilaterais, que abrangem duas partes, ou 
multilaterais ou plurilaterais, em que há várias partes. E também encontrada a expressão 
tratado coletivo, quando as partes são muito numerosas.

Hildebrando Acdoly prefere a dassificação de tratados-contratos e tratados-leis oú 
tratados normativos. Os tratados normativos são cdebrados entre muitos Estados, fi
xando normas de direito intemadonal, podendo ser comparados a verdadeiras leis. Os 
tratados-contratos regulam interesses redprocos dos Estados convenentes, resultando de 
concessões mútuas, tendo aparênda de contratos. Alguns tratados têm as duas qualida
des, de contrato e de lei, como acontece com os tratados de paz.

A aprovação é feita por decreto legislativo do Senado Federal.
Há quem entenda que as normas intemadonais teriam vigênda imediata, por com

preenderem direitos e garantias fundamentais, tendo por fundamento o § l 2 do art. 5a da 
Constituição. Seria desnecessária a promulgação da nonna intemadonal.

Quem faz menção aos tratados intemadonais são os §§ 2“ e 3a do art. 5a da Lei Mag
na, e não o § I a do mesmo artigo. Outros direitos podem ser especificados em tratados 
intemadonais que o Brasil tenha ratificado.

Ledona Hildebrando Acdoly que promulgação “é o ato jurídico, de natureza intema, 
pelo qual o govemo de um Estado afirma ou atesta a existênda de um tratado por ele 
celebrado e o preenchimento das formalidades exigidas para sua condusão e, além disso,

2 ACaOIÍ Hildebrando. Uatado de direito intemadonal público. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1956. v. 1, p. 574.
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ordena sua execução dentro dos limites aos quais se estende a competência estatal”.3 
Menciona ainda o mestre que “essa publicação tem em vista apenas a produção de efeitos 
na ordem interna e é regulada pelo direito público interno de cada Estado”.4

A vigência da norma internacional exige publicidade, tomando público o texto ofi
cial, o que é feito por intermédio de decreto de promulgação, isto é, por decreto do pre
sidente da República.

Não existe determinação constitucional no sentido de a promulgação ser feita por de
creto. Assevera Francisco Rezek que é uma praxe “tão antiga quanto a Independência e os 
primeiros exercícios convencionais do Império”. Vale o decreto “como ato de publicidade 
da existência do tratado, norma jurídica de vigência atual ou iminente. Publica-os, pois, 
o órgão oficial, para que o tratado -  cujo texto completo vai em anexo -  se introduza na 
ordem legal, e opere desde o momento próprio. A simples publicação no Diário Oficial, 
autorizada pelo Ministro das Relações Exteriores e efetivada pela Divisão de Atos Interna
cionais do Itamaraty, garante a introdução no ordenamento jurídico nacional dos acordos 
celebrados no molde ‘executivo’ -  sem manifestação tópica do Congresso oü intervenção 
formal, a qualquer título, do Presidente da República”.5

A Constituição da OIT não dispõe, porém, que a convenção deve ser promulgada.
A norma internacional só vige “depois de oficialmente publicada” (art. l s,da Lei de 

Introdução ao Código Civil), o que é feito com o decreto de promulgação publicado no 
Diário Oficial da União. Com isso, a norina internacional é tradúzida para o português, é 
tomada pública, sendo indicada a data de sua vigência.

A publicação do texto da norma internacional no Diário do Congresso Nacional não 
tem o condão dé tomá-la obrigatória, o que só é realizado com a publicação no Diário 
Oficial da União, quando é fixada a data do início de sua vigência.

2 OIT

. O estudo do Direito Internacional do Trabalho passa a assumir especial importância 
com ò Tratado de Versalhes, de 1919. A OIT é constituída na Parte XIII do referido tra
tado, tendo sido complementada posteriormente pela Declaração de Filadélfia, de 1944.

É composta a OIT de três órgãos: a Conferência ou Assembleia Geral, o Conselho de 
Administração e a Repartição Internacional do Trabalho.

A Conferência ou Assembleia Geral é o órgão de deliberação da OIT, que se reúne no 
local indicado pelo Conselho de Administração. As reuniões são realizadas em junho de 
cada ano em Genebra, mas podem ser realizadas em outro país, como já  ocorreu em São 
Francisco (Convenção 87). A Conferência é constituída de representantes dos Estados- 
-membros. São realizadas sessões, pelo menos uma vez por ano, em que comparecem as 
delegações de cada Estado-membro, compostas de membros do govemo e representantes

3 ACCIOIY, Hildebrando. Tratado de direito internacional público. 2. ed. Rio de Janeiro: Ministério das Relações 
Exteriores, 1956. v. 1, p. 602.
4 Idem, ibidem. p. 601.
5 REZEK, José Frandsco, Direito internacional público. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 84.
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dos trabalhadores e dos empregadores. A Conferência traça as diretrizes básicas a serem 
observadas no âmbito da OU quanto à política social. É na Conferência que são elabora
das as convenções e recomendações internacionais da OIT.

O Conselho de Administração exerce função executiva, administrando a OIT, sendo 
também composto de representantes de empregados, empregadores e do governo. O 
Conselho de Administração fixa a data, local é ordem do dia das reuniões da Conferência, 
elege o Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho e institui comissões perma
nentes ou especiais. Reúne-se o Conselho de Administração três vezes por ano em Gene
bra, e é composto, atualmente, de 56 membros. São 28 representantes dos governos, 14 
dos empregadores e 14 dos empregados. Dos 28 representantes governamentais, dez são 
nomeados pelos Estados-membros de maior importância industrial e 18 são nomeados 
pelos Estados-membros designados para esse fim pelos delegados governamentais da 
conferência.

A Repartição Internacional do Trabalho é a secretaria da OIT, dedicando-se a docu
mentar e divulgar suas atividades, publicando as convenções e recomendações adotadas, 
editando a Revista Internacional do Trabalho e a Série Legislativa, de maneira a expor as leis 
trabalhistas dos países-membros. A Repartição Internacional do Tirabalho é dirigida pelo 
Diretor-Geral nomeado pelo Conselho de Administração, de quem receberá instruções.

A OIT é uma organização especializada. A ONU é uma organização geral.
O protocolo é a forma em que é feito o acordo entre os negociadores a respeito de 

um tratado.
A ratificação é a maneira de se dar validade ao tratado, mostrando que o governo 

aprova o pacto, que passa a integrar sua ordem jurídica. No Brasil, os tratados e conven
ções internacionais são considerados normas supralegais pelo STF.

As convenções da OIT são normas jurídicas provenientes da Conferência da OIT, que 
têm por objetivo determinar regras gerais obrigatórias para os Estados que as ratificarem, 
passando a fazer parte de seu ordenamento jurídico interno. São aprovadas as conven
ções da OIT pela Conferência Internacional por maioria de dois terços dos delegados 
presentes na conferência (art. 19.2, da Constituição da OIT). Para terem validade, devem 
ser ratificadas pelos países signatários. Os Estados, porém, não são obrigados a ratificá- 
-las, só o fazendo quando assim têm interesse. Têm por objetivo determinar regrais gerais 
obrigatórias para os Estàdos que as ratificarem, passando a fazer parte de séu ordena
mento jurídico intemo. É obrigatória a convenção depois de ratificada. Firma direitos e 
obrigações. As Convenções da OIT têm natureza de tratados multilaterais, pois podem 
ter várias partes, pois geram direitos e obrigações para as partes acordantes. São abertas, 
pois permitem a ratificação sem qualquer limite de prazo. Todos os países-membros da 
ONU são automaticamente membros da OIT. É objeto de ratificação. E considerada fonte 
formal de Direito. O não cumprimento da Convenção por um país implica sanção moral 
aplicada pela OIT. Na prática, certos países podem impor limitações ou sanções econô
micas a outros pelo fato de não ratificarem as Convenções da OIT, como opor embargos 
comerciais a produtos do referido país por tér trabalho escravo ou infantil etc.

Dispõe o § 3fi do art. 5a da Constituição que os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.
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As convenções da OIT podem ser divididas em:

a. autoaplicáveis, que dispensam qualquer regulamentação;
b. de princípios, que apenas estabelecem normas gerais dirigidas aos Estados, 

que irão regular a matéria;
c. promocionais, que estabelecem programas a ser disciplinados pela legislação 

nacional a médio e longo prazos.

Até 1939, as convenções eram detalhistas. Após esse ano, são convenções de direitos 
humanos fundamentais. Posteriormente, convenções de princípios, de acordo com condi
ções sodoeconôniicas. Eram acompanhadas de recomendações detalhistas.

A vigência internacional de uma convenção da OIT passa a ocorrer geralmente a 
partir de 12 meses após o registro de duas ratificações por Estados-membros na Reparti
ção Intemadonal do Trabalho. Normalmente, no campo intemadonal a Convenção tem 
vigênda por prazo indeterminado. Se a Convenção hão estiver em vigor no país que a 
ratificou, não terá eficáda nesse país.

Após ser a Convenção aprovada pela Conferênda Intemadonal do Trabalho, o go
verno do Estado-membro deve submetê-la, no prazo máximo dè 18 meses, ao órgão na
donal competente (art. 19, § 5a, b, da Constituição da OIT), que, em nosso caso, é o 
Congresso Nadonal (art. 49 ,1, da Constituição). Ò chefe de Estado poderá ratificá-la em 
ato formal dirigido ao Diretor-Geral da Repartição Intemadonal do Trabalho (art. 19, 
§ 52, d, da Constituição da OIT). A Convenção entrará em vigor no país, depois de certo 
período da data em que haja sido registrada na OIT suá ratificação, e que normalmente é 
especificado na referida norma intemadonal. A ratificação tem validade decenal. Nò Bra
sil, a Convenção é aprovada por meio de decreto legislativo. Há necessidàde, ainda, de que 
a Convenção seja tomada pública, para efeito de divulgação de seu texto, o que é feito por 
meio de decreto do Presidente da República, pois a ld  ou a norma intemadonal só vige 
“depois de ofidalmente publicada” (art. I a do Decreto-ld nQ 4.657/42) no Diário Oficial.

As Convenções têm natureza de tratado-lei, de trátado intemadonal e não de trata- 
do-contrato, pois formulam regras, condições ou princípios de ordem geral, destinados a 
reger certas relações intemadonais, estabelecendo normas gerais de ação, como ocorre 
còm a Convenção sobre o mar territorial. As Convenções da OIT não correspondem, po
rém, a leis supranadonais, pois a Conferênda da OIT não tem natureza de um Parlamen
to Universal com a possibilidade de impor normas aos Estados. O ato-regra é a Convenção 
aprovada pela Conferênda. O ato-condição é a ratificação pelo Estado-membro.

Para a OIT, são prindpios fundamentais: (a) livre assodação sindical e negodação 
coletiva; (b) abolição do trabalho forçado; (c) não discriminação ou igualdade; (d) aboli
ção do trabalho infantil (item 2 da Dedaração sobre os prindpios fundamentais e direitos 
ao trabalho da OIT, de 1998).

A OIT considera as convenções que promovem trabalho decente: (1) 87, sobre liber
dade sindical; (2) 98, sobre negodação coletiva; (3) 29, trabalho forçado; (4) 105, abo
lição do trabalho forçado; (5) 138, idade mínima para o trabalho; (6) 182, piores formas 
de trabalho infantil; (7) 100, igualdade de remuneração; (111) não discriminação. Essas 
convenções também são consideradas pela OIT como fundamentais.5

6 Freedom ofassociation in practice: lessons leamed. Genebra: Ofidna Intemadonal do Trabalho, 2008. p. 8.
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São consideradas prioritárias para a OIT certas convenções: 81, sobre Inspeção do 
Trabalho; 129, sobre Inspeção do Trabalho na Agricultura; 144, sobre consulta tripartite; 
122, sobre Política de Emprego. O órgão encoraja os países a ratificá-las, em razão da 
sua importância para o funcionamento de um sistema intemadonal de padrões para o 
trabalho.7

Atualmente, 75 convenções da OIT são consideradas relevantes pela organização. 
As demais não são consideradas relevantes, pois perderam interesse no curso do tempo, 
foram revistas por outras mais recentes. Exemplo é a Convenção número 3 que foi revista 
pela de número 103.

O Trabalho 3-D não deve ser permitido: dirty (sujo), dcmgerous (perigoso) e degra- 
ãing (degradante).

A livre assodação sindical e a negodação coletiva são consideradas direitos funda
mentais pela OIT.8 Elas têm raízes na Constituição da OIT e na Dedaração de Filadélfia 
anexada à Constituição da OIT. A Convenção 87 da OIT não trãta de pluralismo sindical. 
Cabe ao trabalhador escolher livremente entre pluralismo ou monopólio, ingressando ou 
saindo livremente do sindicato. A lei não pode impor nada.

Recomendação é uma norma da OIT em que não houve número sufidente de adesões 
para que ela viesse a transformar-se numa Convenção. Para tanto, passa a ter validade 
apenas como sugestão ao Estado, como mera indicação, de modo a orientar seu direi
to interno. Ela não é ratificada pelo Estado-membro, ao contrário do que ocorre com a 
Convenção, mas é submetida à autoridade competente no direito interno. É facultativa 
a recomendação, não obrigando os países-membros da OIT, servindo apenas como indi
cação ou orientação, de guia (guideline). Normalmente, a recomendação tem a finalidade 
de completar as disposições de uma Convenção da OIT. Antecede, muitas vezes, a elabo
ração de uma convenção. É precária. Não cria direitos e obrigações. Não existe entrada 
em vigor, denúncia e revisão. O tema é incerto para adoção pelos países de convenção. A 
matéria ainda não está madura para ser adotada sob a forma de Convenção. Precisa ser 
melhor debatida. É considerada mera fonte material de Direito, servindo de inspiração 
para o legislador nadonal tratar de seu conteúdo. Trata de tema que hão tem solução a 
ser aplicada de maneira geral nós países, que ainda não é aceita ou é controversa. Deve 
haver informação periódica para a OIT sóbre o estado da legislação interna sobre o tema.

Apesar de a recomendação não precisar ser aprovada ou promulgada, o Decreto na 
3.597, de 12-1-2000, promulgou a Recomendação ns 190 da OIT. O Decreto Legislativo 
na 51, de 30-6-1974, aprovou a Recomendação nB 139 da OIT.

Tanto para a Convenção como para a Recomendação, há necessidade de que sejam 
aprovadas pela Conferênda em duas sessões seguidas, que são realizadas em dois anos 
seguidos, visando, assim, à maior segurança.

A Conferênda poderá pronundar-se pela aceitação de uma convenção ou de uma 
recomendação, quando não for possível adotar a primeira. Não é, portanto, aprovada au
tomaticamente a recomendação se não for aprovada a convenção (art. 19 da Constituição 
da OIT). Em ambos os casos, há necessidade de voto de dois terços dos presentes.

7 Rides ofthe game. A brief introductíon to International Labour Standards. Genebra: Ofidna Intemadonal do 
Trabalho, 2005. p. 13.
8 Freedom o/association in practice: lessons leamed. Genebra: Ofidna Intemadonal do Trabalho, 2008. p. 5.
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A OIT prega universalidade, pois suas normas devem ser observadas no mundo todo. 
Não pretende criar uniformidade de procedimentos nos países. Não tem por objetivo 
impor determinações, mas persuadir os países a aplicarem certos procedimentos; flexibi
lidade, em razão de que remete à legislação de cada país ou a Convenção permite que o 
país escolha a idade mínima para o trabalho (C. 138); tripartismo, com participação do 
governo, trabalhadores e empregadores nas discussões e decisões. Objetiva a OIT promo
ver justiça social, por meio de padrões internacionais de trabalho.

As resoluções da OIT servem para dar seguimento aos procedimentos das normas 
internacionais, como se fossem decisões ordinatórias.

Denúncia é q aviso-prévio dado pelo Estado de que não tem interesse em continuar 
aplicando -uma- norma internacional. No caso da Convenção da OIT, é o ato pelo qual o 
Estado avisa a OIT que já não tem interesse em continuar observando aquela norma em 
seu ordenamento jurídico interno. Só é possível denunciar uma Convenção da OIT no 
decurso do dédmo ano, sendo que há prorrogação por iguais períodos se o Estado não 
observar a referida faculdade.

Revisão é o ato pelo qual a norma internacional vai ser adaptada à realidade econô
mica e social do país acordante. Geralmente, as próprias convenções já tratam da forma 
como serão revistas. A Convenção 3 foi revista pela Convenção 103 da OIT.

Reclamação é a forma de que dispõem as organizações profissionais de trabalhado
res ou de empregadores para mostrar o não cumprimento de convenção ratificada por 
parte de um Estado-membro. A reclamação é dirigida ao Conselho de Administração.

Queixa é o processo instaurado contra Estado-membro que não adotou as medidas 
necessárias ao cumprimento de uma convenção por ele ratificada. Pode ser feita por qual
quer Estado-membro que tenha ratificado a convenção, como, ex offldo, pelo Conselho de 
Administração ou pela representação de qualquer delegação à Conferência Internacional 
do Trabalho. A queixa é apresentada à Repartição Internacional do Trabalho, que a enca
minha ao Conselho de Administração, no caso do Estado-membro.

O sistema de controle de aplicação das Convenções ratificadas pelos países é feito 
por meio da Comissão de Peritos em Aplicação de Convenções e Recomendações da Con
ferência Internacional do Trabalho.

A Comissão de Peritos é um órgão técnico, composto por pessoas independentes e 
que se reúnem anualmente para verificar, com base em relatórios apresentados pelos 
governos, se estes efetivamente cumprem as convenções ratificadas. As observações dos 
peritos são submetidas anualmente à Comissão da Conferência que discute com as de
legações dos governos envolvidos as discrepândas observadas pela Comissão de Peritos, 
visando a sua eliminação.

A Comissão de Peritos é formada de 20 membros de diferentes nadonalidades e não 
tem composição tripartite.

A ideia de se estabdecer um padrão intemadonal para o trabalho é válida pára'a 
resolução de problemas decorrentes da globalização, mas tem de ser analisada de acordo 
com a soberania de cada pais, que precisa submeter a matéria ao seu parlamento. Existem 
diferentes legislações em cada país. Cada um adota um sistema trabalhista. O ideal seria 
se fazer harmonização entre as legislações e não padronização, como se tenta fazer no 
Mercosul, em que os sistemas são diversos.
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Alguns problemas podem ser resolvidos pelo estabelecimento de certos padrões, 
como entre imigrantes, que saem de um país e vão trabalhar em outro; de se considerar 
como direitos mínimos ou direitos fundamentais; papel dos salários-mínimos combinado 
com emprego condicional de benefícios, como foi feito no Reino Unido e na Manda; ou 
então se estabelecer certas Convenções da OIT como princípios mínimos, como de liber
dade sindical, de negociação coletiva etc.

Outros problemas não são resolvidos pelo estabelecimento de padrões intemadonais 
de trabalho, como a pobreza, a desigualdade, .o fluxo de capital, o desemprego ou a cria
ção de empregos, a economia informal, pois são questões que dependem da Economia.

A Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas Multinacionais e Política Social 
afirma que devem ser respeitadas as soberanias dos Estados, obededdas as .leis e jegula- 
ções nadonais. Deve haver a estimulação do desenvolvimento e do crescimento econômi
co visando à promoção do emprego. A promoção da igualdade de oportunidade e trata
mento no emprego objetiva eliminar qualquer discriminação baseada em cor, raça, sexo, 
religião, opinião política, nadonalidade ou origem sodal. O govemo deve propordonar 
treinamento vocadonal. Os salários, benefícios e condições de trabalho ofereddos pela 
multinadonal não podem ser menos favoráveis para os trabalhadores em relação àquelas 
que são ofereddas a empregados do seu país de origem. O govemo deve assegurar segu
rança e saúde adequadas como padrões para os referidos empregadores.

Propõe a OIT agenda de trabalho decente, consistente em promover o diálogo sodal, 
proteção sodal e criação de empregos. Esdarece que o trabalho não é mercadoria, pois 
não pode ser negodado pelo maior lucro ou pelo menor preço. Deve haver política de 
resultados nos países, com distribuição de renda, fiscalização trabalhista, permitindo que 
as pessoas possam trabalhar com dignidade.

A Dedaração fundamental de prindpios e direitos no trabalho, de 1998, verifica os 
desafios da globalização, que tem sido o foco em debate na OIT desde 1994. Há necessi
dade de se observar certas regras sodais de piso, fundada em valores comuns. O objetivo 
é estimular esforços nadonais para assegurar que o progresso sodal caminha de mãos 
dadas com o progresso econômico e precisa respeitar as diversidades das drcuristândas, 
possibilidades e preferêndas nos países. Foi estabeletido um mínimo sodal para respon
der às realidades da globalização.

A OIT editou em 2008 a Dedaração de Justiça Sodal para uma globalização mais 
justa. É a terceira dedaração de prindpios e políticas adotada pela Conferênda desde á 
Constituição de 1919. Expressa a visão atual da OIT a respeito da era da globalização. 
É enfatizado que a chave da questão é a organização tripartite. A Dedaração foi editada 
num momento crudal politicamente importante, refletindo o consenso de se trabalhar 
uma dimensão sodal para o aperfeiçoamento contínuo da relação trabalhista. É ò com
passo para a promoção de uma globalização justa fundada no trabalho decente, como 
uma prática ferramenta para acelerar o progresso e implementar uma agenda para o 
trabalho decente nos países.

Os países devem apresentar anualmente relatório sobre as medidas por eles tomadas 
para execução das convenções a que aderiram (art. 22 da Constituição da OIT). Podem 
ser bienais os relatórios a respeito do cumprimento das Convenções: 87, sobre liberdade 
sindical; 98, sobre negodação coletiva; 29, sobre trabalho forçado; 105, sobre abolição 
de trabalho forçado; 100, sobre igualdade de remuneração; 111, sobre discriminação
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no emprego e ocupação; 138, sobre idade mínima para o trabalho; 182, sobre as piores 
formas de trabalho das crianças; 122, sobre política de emprego; 81, sobre inspeção do 
trabalho; 129, sobre inspeção do trabalho na Agricultura; 144, sobre consultas tripartites. 
Para as demais convenções os relatórios devem ser apresentados a cada cinco anos.

O Conselho de Administração poderá recomendar à Conferência a adoção de qual
quer medida que lhe pareça conveniente para assegurar a execução das recomendações 
da Comissão de Inquérito (art. 33 da Constituição da OIT).

3 Declarações internacionais

As declarações intemadonais são atos que indicam regras genéricas, geralmente ins
piradas por critérios de justiça, de modó à servir dé base a um sistema jurídico. De certa 
forma,’seriam equiparadas a uma norma programática, que traçaria critérios gerais. Nãò 
são regras imperativas, mas apenas uma orientação geral. Não criam direitos e obrigações. 
Exemplos: a Dedaração Universal dos Direitos do Homem, a Carta Sodal Européia etc.

A Dedaração Universal dos Direitos do Homem foi aprovada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 1948. Prevê alguns direitos trabalhistas:

‘Art. XXm. 1. Todó homem tem direito áo trabalho, à livre escolha de empre
go, a condições justas e favoráveis de trabalho, é à proteção contra o desemprego. 
2. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por 
igual trabalho. 3. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa 
e satisfatória, que lhe assegure,-assim como a sua família, uma existêndá compatí
vel com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros ineíós 
de proteção sodal. 4. Todo homem tem direito a organizar sindicatos e a neles 
ingressar para proteção de seus interesses”; “Art. XXIV Todo homem tem direito 
a repouso e lazer, indusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias 
remuneradas periódicas”. Não se diz qual é a jornada de trabalho nem quantos 
são os dias de férias. “Art. XXV 1. Todo homem tem direito a um padrão de vidà 
capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, indusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sodais indispensáveis, e di
reito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, 
ou outros casos de perda dos meios de subsistênda em cireunstândas fora de 
seu controle. 2. A maternidade e a infânda têm direito a cuidados e assistêndas 
espedais. Todas as crianças, nasddas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da 
mesma proteção sodal.”

O Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22 de novem
bro de 1969, promulgada pelo Decreto ns 678, de 6-11-1992. A referida norma intema
donal proíbe a escravidão e a servidão (art. 6a). Todas as pessoas têm o direito de as- 
sodar-se livremente com fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, 
sodais, culturais, desportivos ou de qualquer outra natureza. O exerrído de tal direito só 
pode estar sujeito às restrições, previstas pela lei, que sejam necessárias, numa sodedade 
democrática, no interesse da segurança nadonal, da segurança ou da ordem pública, ou 
para proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas.
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Não se priva do exercido do direito de associação aos membros das Forças Armadas e da 
Polícia (art. 16).

4 Tratados internacionais

Na Comunidade Econômica Européia, os Regulamentos, ao serem publicados no Diá
rio Ofiáal da Comunidade, têm alcance geral e obrigatório, sendo aplicáveis diretamente 
em cada Estado-membro. As Diretivas são obrigatórias para o Estado-membro, porém as 
autoridades nacionais escolherão a forma e os meios próprios para sua consecução. As De
cisões são atos particulares para determinado caso concreto, sendo consideradas normas 
individualizadas.

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sodais e Culturais foi aprovado na 
XXI Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, em 19-12-1966. Foi 
aprovado pelo Decreto Legislativo ns 226, de 12-12-1991, e promulgado por meio do De
creto na 591, de 6-7-1992. Prevê, entre outras coisas, que não pode haver discriminação 
por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, situação econômica (art. 
2a, 2). Deve-se assegurar uma remuneração que propordone, no mínimo, a todos os tra
balhadores, um salário equitativo e uma remuneração igual por trabalho de igual valor; a 
segurança e higiene do trabalho; descanso, lazer e limitação razoável das horas de traba
lho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados (art. 7a) etc.

O Tratado de Itaipu foi firmado em Brasília, em 26-4-1973, para tratar de direitos e 
obrigações da usina hidrelétrica de Itaipu, pertencente ao Brasil e ao Paraguai. Trata de 
normas jurídicas relativas a Direito do Trabalho e Previdênda Sodal para os trabalhado
res da usina.

O Mercosul foi criado em 26-3-1991, em Assunção, por Argentina, Brasil, Uruguai 
e Paraguai. Foi promulgado o tratado do Mercosul pelo Decreto na 350, de 21-11-1991. 
Trata do livre comérdo entre os países, mas prevê a livre drculação dos trabalhadores. Ob
jetiva-se a harmonização das legislações, em virtude da impossibilidade de sua unificação. 
Seriam ratificadas as prindpais Convenções da OIT, que valeriam como normas mínimas.
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1 Conceito

O Direito Individual do Trabalho é o segmento do Direito do Trabalho que estuda o 
contrato individual do trabalho e as regras legais ou normativas a ele aplicáveis.

. Como se vê, o Direito Individual do Trabalho não é. um ramo autônomo, mas parte 
do Direito do Trabalho, ou mais precisamente uma de suas divisões.:

O Direito Individual do Trabalho estuda a relação individual do trabalho e não as 
relações coletivas de trabalho, que ficam a cargo do Direito Coletivo do Itabalho. Não va
mos tratar aqui de regras em que há interesse primordial do Estado, assegurando direitos 
mínimos ao trabalhador, que serão estudadas no Direito Tutelar do Trabalho: No Direito 
Individual do Trabalho, são verificadas muitas regras de natureza privada, contratuais, ou 
decorrentes do contrato de trabalho mantido entre empregado e émpregador.: Constata-se 
a incidência da lei ou das normas toletivas sobre o pacto laboral. :

2 Divisão

Na análise do Direito Individual do Trabalho, observa-se a formação do contrato de 
trabalho, sua natureza jurídica, suas partes, suas modalidades, sua transformação e ex
tinção e os limites ao poder dé despedimento do empregador.

A matéria a ser analisada é vasta, sendo encontrada na Constituição, na ÇLT e na 
legislação esparsa.
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DE TRABALHO

1 Denominação

O contrato de trabalho era anteriormente denominado de locação de serviços, sendo 
que eram utilizados os arts. 1.216 a 1.236 do Código Civil de 1916.

A doutrinajá usava a referida denominação, como se verifica em 1905, com Evaristo 
de Moraes, em Apontamentos de Direito Operário.

A denominação contrato de trabalho surge com a Lei n2 62, de 5-6-1935, que tratou 
da rescisão do pacto laboral. V

No exame de nossa legislação, será encontrada tanto a expressão contrato de traba
lho como relação de emprego. O termo mais correto a ser utilizado deveria ser contrato de 
emprego (Cathârino, 1982:218) e relação de emprego, porque não será tratada da relação 
de qualquer trabalhador, mas do pacto entre o empregador e o empregado, do trabalho 
subordinado. Para a reláção entre empregado e empregador, deve-se falar em contrato 
de emprego. Não se usa a expressão empregado autônomo ou empregado eventual. Se o 
indivíduo é empregado, não é autônomo ou eventual, pois tem subordinação e presta 
serviços com continuidade. A legislação brasileira não faz distinção entre empregado e 
operário, no sentido de que o contrato de trabalho compreenderia o trabalho manual e o 
de emprego, o trabalho intelectual.

Relação de trabalho é o gênero, que compreende o trabalho autônomo, eventual, 
avulso etc. Relação de emprego trata do trabalho subordinado do empregado em relação 
ao empregador.

A CLT disciplina a relação de empregados. A Justiça do Trabalho, de modo geral, 
julga questões de empregados.

Contrato de trabalho é gênero, e compreende o contrato de emprego. Contrato de 
trabalho poderia compreender qualquer trabalho, como o do autônomo, do eventual, do 
avulso, do empresário etc. Contrato de emprego diz respeito à relação entre empregado 
e empregador e não a outro tipo de trabalhador. Daí por que se falar em contrato de em
prego, que fornece a noção exata do tipo de contrato que estaria sendo estudado, porque 
o contrato de trabalho seria o gênero e o contrato de emprego, a espécie.

Entretanto, a denominação corrente é contrato de trabalho, indusive encontrada no 
art. 442 da CLT, que será utilizada.
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A CLT usa mesmo a expressão contrato individual de trabalho em contraposição ao 
que existia na época (1943), que era o contrato coletivo de trabalho, hoje correspondente 
à convenção e ao acordo coletivo de trabalho (art. 611 da CLT).

2 Conceito

Na Argentina, a Lei nQ 20.744, de 20-9-1974, ordenada pelo Decreto na 390, de 13- 
5-1976, estabelece que haverá contrato de trabalho, qualquer que seja sua denominação, 
sempre que uma pessoa física se obrigue a realizar atos, executar obras ou prestar servi
ços em favor da outra é sob a dependência desta-última,-durante período determinado ou 
indeterminado de tempo, mediante o pagamento de uma remuneração (art. 21). Haverá 
relação de trabalho quando uma pessoa realize atos, execute obras ou preste serviços em 
favor de outra, sob a dependência desta última, em forma voluntária e mediante o paga
mento de uma remuneração, qualquer que seja o ato que lhe dê origem (art. 22).

A Lei Federal dó Trabalho do México, de 1970,‘esclarece que “entende-se por relação 
de trabalho, qualquer que seja o ato que lhe dê origem, a prestação de um trabalho pessoal 
subordinado a uma pessoa, mediante o pagamento de um salário. Contrato individual de 
trabalho, qualquer que seja sua forma ou denominação, é aquele em virtude do qual uma 
pessoa se obriga a prestar a outra um trabalho pessoal subordinado, mediante o paga
mento de um salário. A prestação de um trabalho a que se refere o parágrafo primeiro e 
o contrato celebrado produzem os mesmos efeitos” (art. 20).

Em Portugal, “contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, median
te retribuição, a prestar á  sua atividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organiza
ção, sob a autoridade e direção destas” (art. 11 do Código do Ttabalho).

Estabelece o art. 442 da CLT que contrato individual de trabalho é o acordo, tácito 
ou expresso, correspondente à relação de emprego.

Critica-se falar em contrato individual do trabalho, pois poderia existir o contrato 
plurilateral ou plúrimo, com vários empregados, como ocorre com o contrato de equipe.

Não se pode dizer que contrato de trabalho é algo que corresponde à relação de em
prego. Se o contrato de trabalho corresponde à relação de emprego, não é igual à relação 
de emprego, pois a lei emprega o verbo corresponde. Se corresponde, não representa a 
mesma coisa. Ou é a relação de emprego ou não é. Uma coisa não pode ser e deixar de ser 
ao mesmo tempo. A referida definição nada explica, representando, na verdade, üm cír
culo vicioso. O contrato cria uma relação jurídica, não podendo a ela corresponder. Aliás, 
não é função da lei estabelecer definições, que já são indusive discutíveis na doutrina. O 
contrato é, indusive, fonte de obrigações, gerando, em consequênda, direitos.

A CLT ajuda a confundir o assunto, ora usando a expressão relação de emprego (§ l s 
do art. 2S, art. 6°), ora empregando contrato de trabalho (arts. 443,445, 448, 451, 468, 
477, § 3S do art. 651), ora relação de trabalho (art. 477).

Octavio Bueno, Magano (1993, v. 2:47) conceitua o contrato de trabalho como “o ne- 
gódo jurídico pelo qual uma pessoa física se obriga, mediante remuneração, a prestar ser
viços, não eventuais, a outra pessoa ou entidade, sob a direção de qualquer das últimas”.
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Não é o caso de indicar no conceito quais os elementos caracterizadores do contrato 
de trabalho, mas mostrar do que se trata. Assim, contrato de trabalho é o negócio jurídico 
entre uma pessoa física (empregado) e uma pessoa física ou jurídica (empregador) sobre 
condições de trabalho. No conceito é indicado o gênero próximo, que é o negócio jurídi
co, como espécie de ato jurídico. A relação se forma entre empregado e empregador. O 
que se discute são condições de trabalho a serem aplicadas à relação entre empregado e 
empregador.

Representa o contrato de trabalho um pacto de atividade, pois não se contrata um 
resultado. Deve haver continuidade na prestação de serviços, que deverão ser remunera
dos e dirigidos por aquele que obtém a referida prestação. Tais características evidenciam 
a existência de um acordo de vontades, caracterizando a autonomia privada das partes.

3 Diferenciação

O contrato de trabalho não se confunde com vários outros contratos de natureza civil.
Camelutti entendia que o contrato de trabalho tinha natureza de venda e compra. O 

salário era o preço do serviço e o trabalho a energia ou mercadoria vendida, como ocorria 
com a energia elétrica. O objeto do contrato de trabalho seria a energia despendida pelo 
trabalhador, que dele se desprende com o exercício do mister, não retomando, como a 
energia elétrica, à fonte de que se originou. Na verdade, não se trata de venda e compra, 
pois o trabalho não é mercadoria. Deve-se considerar a dignidade da pessoa humana que 
trabalha. O contrato de venda e compra tem natureza instantânea, que se aperfeiçoa com 
o pagamento do preço e a entrega da mercadoria,' enquanto o contrato de trabalho e um 
pacto de trato sucessivo.

Planiol e Josserand viam o contrato de trabalho como um arrendamento, em que o 
trabalhador arrendava sua força de trabalho por meió de um contrato comum. No con
trato de arrendamento não existe subordinação, ènqüanto nó contrato de trabalho este 
elemento é essencial. O contrato de trabalho é feito, necessariamente, com a participação 
de uma pessoa física, que é o empregado. O arrendamento pode ser realizado entre duas 
pessoas jurídicas. No contrato de trabalho não se pode restituir o empregado à situação 
anterior, devolvendo-lhe a energia de trabalho. No arrendamento, é possível, em que se 
devolve a terra a seu dono.

Na locação de serviços ílocatio .operarum), atual prestação de serviços, contrata-se 
uma atividade e não um resultado, inexistindo subordinação entre o locador dos serviços, 
e o locatário. Contrata-se uma atividade profissional ou um serviço, mas nunca um resul
tado. Normalmente, a locação de serviços tem por preponderância atividade intelectual, 
enquanto a empreitada compreende atividade braçal. Na locação de serviços, há autono
mia, independência em sua prestação. Inexiste subordinação. Temos como exemplo de 
locação de serviços o trabalho do advogado ao cliente, do médico ao paciente, do arqui
teto que faz a planta de uma casa a seu diente etc. A locação de serviços pode ser feita 
por pessoas jurídicas, enquanto o contrato de trabalho só pode ser realizado por pessoas 
físicas. Na locação de serviços não há subordinação, há autonomia em sua prestação, en
quanto no contrato de trabqlho o requisito subordinação é elemento essendal. O diente 
contrata o advogado, em prindpio, para um resultado, que é ganhar o processo. Issó,
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porém, nem sempre é possível, por independer especificamente da vontade do advogado 
para esse fim. O contrato é de meio, de prestação de serviço, e não de resultado.

A empreitada (locatio operis) é o contrato pelo qual uma das partes vem a fazer certa 
obra para outra pessoa, mediante o pagamento de tuna remuneração fixa ou proporcional 
ao serviço realizado.

A empreitada se distingue da locação de serviços pelo fato de na primeira contratar- 
-se um resultado e na segunda uma atividade, embora em ambas haja independência e 
autonomia na prestação de serviços. Exemplo de empreitada é o pedreiro que constrói 
uma casa ou levanta um muro. Na empreitada, o empreiteiro tanto pode ser pessoa física 
quanto jurídica, enquanto empregado só pode ser pessoa física (art. 3a da CLT). O em
preiteiro não é subordinado, enquanto o empregado deve subordinação ao empregadon 
A empreitada é um contrato de resultado; por exemplo, compreende a construção de um 
muro, a pintura de tuna casa. No contrato de trabalho, não se contrata um resultado, 
mas uma atividade, em que o empregador exerce seu poder de direção sobre a atividade 
do trabalhador de prestar serviços. O empreiteiro não está submetido a poder de direção 
sobre seu trabalho, exercendo-o com autonomia, livremente.

A diferença entre o contrato de trabalho e o contrato de sociedade é feita principal
mente pela inexistência do elemento affectio societatis,. ou seja, o interesse dos sócios para 
a realização de um mesmo fim, na colaboração que há entre eles para alcançar um obje
tivo comum. Seus sujeitos são diversos. Enquanto no contrato de trabalho os sujeitos são 
empregado e empregador, no contrato de sociedade seus sujeitos são os sócios. O objeto 
do contrato dé trabalho é a prestação de serviços subordinados do empregado ao émpre- 
gadoç enquanto no contrato de sodedade é a obtenção de lucros, que é o fim comum al
mejado pelos sócios, que têm tuna relação de igualdade entre si e não de subordinação. 
No contrato de sodedade, os sódós podem ter prejuízos; no contrato dé trabalho, não, 
pois os riscos da atividade econômica devem ser do empregador. O trabalhador pode, 
entretanto, receber partidpação nos lucros, mas essa não é a regra. No contrato de tra
balho, há uma relação de credor e devedor entre as partes, pois o empregado deve pres
tar serviços, sendo credor do salário fixado; o empregador deve remunerar o empregado 
para receber a prestação de serviços. Na sodedade não existe essa relação de devedor e 
credor, que pode haver em relação aos sódos com a sodedade. O salário do empregado 
deve ser normalmente um valor fixo e periódico, não podendo deixar de receber o refe
rido valor, enquanto a remuneração dos sódos nem sempre é fixa, podendo sér variável. 
Os sódos recebem lucro, quando há resultado positivo na empresa, mas podem nada 
receber durante meses, se a sodedade tem prejuízo. Não é a forma de remuneração do 
trabalho que irá déterminar sua natureza jurídica. Os sódos têm relação de igualdade 
e partidpam ativamente na direção do empreendimento. O empregado tem relação de 
subordinação em relação ao empregadon

A ideia prindpal do contrato de mandato é a representação que o mandatário faz em 
relação aos poderes que lhe foram outorgados pelo mandante. No contrato de trabalho 
pode até haver a representação do empregador pelo empregado, como ocorre nos cargos 
de confiança, mas não é a regra. O mandato é geralmente gratuito, porém o contrato de 
trabalho é sempre oneroso. No mandato, não há subordinação, enquanto no contrato 
de trabalho esse é o requisito fundamental. O mandato objetiva um resultado, que é a 
realização do ato pretendido pelo mandante; no contrato de trabalho não se pretende um 
resultado, mas a atividade do empregado. A relação existente no mandato envolve três
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pessoas: o mandante, o mandatário e a terceira pessoa; no contrato de trabalho existem 
apenas duas partes: empregado e empregador, inexistindo uma terceira pessoa nessa 
relação. O mandato é revogável, enquanto no contrato de trabalho em certos casos não é 
possível sua rescisão, como ocorre em relação aos empregados estáveis.

Distingue-se o contrato de trabalho do'contrato de parceria. No contrato de traba
lho, existe subordinação. Na parceria, há autonomia na prestação dos serviços. Se existir 
subordinação na parceria, provavelmente o contrato firmado entre as partes será de tra
balho. No contrato de parceria, há divisão de lucros e prejuízos pelas partes, enquanto no 
contrato de trabalho o empregado não assume prejuízos. Parceria é um contrato de risco. 
O trabalhador assume os riscos de sua atividade. Aquele que vai explorar a terra pode ser 
pessoa jurídica. O contrato de parceria pode ser escrito ou verbal. O inciso V do art. 127 
da Lei n2 6.015/73 exige que o contrato de parceria agrícola ou pecuária seja inscrito no 
Registro de Títulos e Documentos. O contrato de parceria pode ser celebrado entre pes
soas jurídicas. No contrato de trabalho, o empregado necessariamente tem de ser pessoa 
física e não assume riscos de atividade.

4 Natureza jurídica

Analisar a natureza jurídica de um instituto é procurar enquadrá-lo na categoria à 
que pertence nò ramo do Direito. É verificar a essência do instituto analisado, no que ele 
consiste, inserindo-o no lugar a que pertence no ordenamento jurídico. ,

Léon Duguit (1926:76-81) classifica os atos jurídicos em ato-regra, ato-condição e 
ato jurídico subjetivo. O ato-regra se observa quando se pretende modificar a ordem 
jurídica, com a criação de novas disposições que irão substituir as anteriores, como na 
assembleia de acionistas de uma sociedade ou na convenção coletiva de trabalho. O atõ- 
-condição implica a observância da lei existente, como no caso da nomeação de üm fun
cionário público. O ato jurídico subjetivo decorre de situações especiais momentânèàs, 
que dizem respeito às partes interessadas, como no contrato ou no quáse-contrato. Geor- 
ges Scelle menciona que o ato-condição originário seria o engajamento do empregado na 
empresa, que não geraria uma situação contratual, subjetiva, mas colocaria o empregado 
em situação objetiva. Trouxe Georges Scelle as ideias de Duguit para o campo do Direito 
do Trabalho, informando que à efetividade da relação de trabalho depende de um atò 
original, chamado por elé embauchage (engajamento), que dtórespeito à vontade do 
trabalhador de passar a prestar serviços ao empregador e qúe pode ou não ter natureza 
contratual, produzindo automaticamente os efeitos determinados pela legislação traba
lhista (Scelle, 1922:109), com livre discussão de cláusulas e consideração subjetiva dos 
agéntés. O alistamento é o ato-condição por força do qual “um indivíduo se tomará um 
assalariado, um operário, poderá efetuar prestações de trabalho que criarão para ele ó 
crédito de salário”. É o alistamento “a mola essencial do pseudo contrato de trabalho” 
(Scelle, 1927:174).

Antônio de Lemos Monteiro Fernandes (1976:60) afirma que o contrato de trabalho 
é o fato gerador da relação de trabalho. O contrato faz nascer a relação entre as partes. 
É a dinâmica dessa relação.
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Outros entendem que o contrato não é a fonte que produz a relação de emprego. O 
contrato e a relação de emprego podem dar origem ao vínculo entre as partes. Quando as 
partes estabelecem o contrato, há ajuste de vontades. Quando o vínculo decorre de um 
fato, que é a prestação dos serviços, há relação de emprego, mesmo que não tenha havido 
o ajuste de vontades.

O contrato de trabalho compreende obrigação de fazer por parte do empregado, de 
prestar serviços.

As teorias mais modernas que pretendem explicar a natureza jurídica do contrato de 
trabalho são a teoria contratualista e a teoria anticontratualista.

4.1 Teoria anticontratualista.

A teoria anticontratualista ou acontrualista defende que não existe relação contra
tual entre empregado e empregador. A referida teoria pode ser dividida em: da insti
tuição, defendida por autores franceses, e da relação de trabalho ou da incorporação, 
preconizada pelos autores alemães.

4.1.1 Teoria da instituição

A teoria da instituição é defendida por Georges Renard, Maurice Hauriou e, no Bra
sil, por Luiz José de Mesquita (1991:13-14). Maurice Hauriou (1925:10) afirma que 
a instituição é “uma ideia de obra ou de empreendimento que se realiza e dura juridi
camente num meio social; para a realização dessa ideia um poder se organiza, o qual 
se investe de órgãos; de outro lado, entre os membros do grupo social interessado na 
realização da ideia, produzem-se manifestações de comunhão, que são dirigidas pelos ór
gãos investidos do poder e que são reguladas por processos adequados”. Georges Renard 
esclarece que a instituição se impõe a terceiro, escapa à vontade de seus fundadores, é 
feita para durar. Na instituição, a regra é a hierarquia (Renard, 1930:363-364). Informa 
Renard (1930:331) que o estatuto é o reflexo da instituição. MichelDespax (1970:93) as
severa que a empresa é uma comunidade de trabalho, marcada por um interesse superior 
comum a todos os seus membros, havendo, em consequência, uma situação estatutária 
e não contratual entre as partes do referido pacto, em que o estatuto prevê as condições 
do trabalho, mediante o poder de direção e disciplinar do empregador. Na verdade, o 
trabalhador entraria na empresa e começaria a prestar serviços, inexistindo a discussão 
em tomo das cláusulas do contrato de trabalho.

Savatiér (1948:58) afirma que “a existência de um contrato tomou-se quase indi
ferente. As relações existentes entre as partes ligadas por uma relação de trabalho são 
quase totálmente idênticas às que surgiriam se tivesse havido contrato. É, nada mais, do 
que uma relação de fato paracontratual”.

Na CLT, a concepção institucional é encontrada no art. 2a, quando menciona que o 
empregador é a empresa, quando, na verdade, o empregador é a pessoa física ou jurídi
ca. O mesmo se observa nos arts. 10 e 448 da CLT, quando mencionam que a mudança 
na estrutura jurídica da empresa ou em sua propriedade não alteram os direitos adqui
ridos pelos empregados ou seus contratos de trabalho, justamente porque o empregador 
é a empresa.
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4.1.2 Teoria da relação de trabalho

A natureza jurídica do contrato de trabalho seria estatutária. E a chamada teoria dà 
relação de trabalho (Arbeitsverhaltnis), que nega a existência da vontade na constituição 
e desenvolvimento da relação de trabalho. Há um fato objetivo independente de qual
quer manifestação subjetiva quanto à relação jurídica trabalhista. O trabalhador teria de 
se submeter a um verdadeiro estatuto, que compreenderia a previsão legal, os regula
mentos da empresa, o contrato de trabalho e.a negociação coletiva. O estatuto é que vai 
estabelecer as condições de trabalho, como ocorre em relação ao funcionário público. O 
empregador tem o poder disciplinar, dirigindo a prestação de serviços do empregado. Não 
são discutidas as condições de trabalho.

Os autores alemães defendem a teoria da incorporação, em que o contrato nada mais 
cria do que uma relação obrigacional, sujeita aos princípios gerais do direito das obriga
ções. É a teoria da relação de ocupação fática (faktische Beschaeftigimgsverhaéltnis),

Heinz Potthof estabeleceu a oposição entre o contrato e a relação de trabalho. A rela
ção de trabalho não se vincula à relação de troca. O empregado não promete uma prestação 
material, mas presta serviços por si próprio. Na verdade, os membros de uma empresa for
mam uma associação de trabalho (Arbeitsverband), como se fosse a organização da família. 
A empresa forma um conjunto orgânico, submetido a um estatuto pelo Direito do Trabalho. 
Existem regras decorrentes do contrato de trabalho e outras ditadas pela sociedade. A rela
ção de fato no trabalho é verificada pelo Direito. Existem normas atinentes à regulamenta
ção do trabalho que são aplicáveis independentemente da existência de contrato ou até em 
razão de o contrato ser nulo.

Siebert e Nikisch desenvolveram as ideias de Potthof. O ajuste preliminar não cria 
a relação de trabalho, que depende da efetiva prestação de serviços. A comunidade da 
empresa é criada a partir do momento em que o trabalhador é incorporado ao estabele
cimento. Nesse momento, deixa de existir o ajuste preliminar e surge a relação de tra
balho. A relação jurídica é decorrente da sociedade profissional. Para Wolfgang Siebert 
(1935:19), há a incorporação do trabalhador na comunidade de exploração, pressupondo 
certo acordo de vontades, porém, sem força suficiente para transformá-lo em contrato. 
Nessa comunidade só existe relação de trabalho e não relações contratuais.

Molitor (1925:4) afirma que o empregado passa a fazer parte da empresa, quando 
nela se insere (Eingliederung), se incorpora (Einordnung). O empregador tem o dever de 
oferecer ocupação efetiva ao trabalhador e o empregado tem a obrigação dé prestar o 
serviço. Nikisch (p. 137) menciona que a relação só se constituí quando surge o elemento 
fatual da ocupação (Bechaejfigimgsverhaeltnis), da instalação do empregado no trabalho, 
a incorporação na organização da empresa, não sendo decorrente do contrato.

Talvez a base da relação estatutária seja a lei alemã do trabalho nacional (Gesetz zur 
Ordnung der nationalenArbeit), de 30-1-1934.0  § l s menciona que, “em toda empresa, o 
empregador, como chefe da empresa, e os empregados e operários, como pessoal (Ge/oZ- 
gschafi), trabalham de acordo com os fins da empresa e para o bem comum do povo e do 
Estado. § 2a O chefe da empresa decide a respeito do pessoal sobre todas as matérias de in
teresse da empresa regulamentadas pela presente lei. Ele vela pelo bem-estar do pessoal. 
Este deve-lhe a fidelidade que se acha fundada na continuidade da empresa”.
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Na Alemanha nazista, o trabalhador era recrutado pelo poder público e imposto às 
empresas. Estas eram estabelecidas num sistema de hierarquia e de comunidade, confe- 
rindo-se a seu chefe QFuéhrer) a plenitude da direção e prodamando-se sua responsabi
lidade frente ao Estado (Deveaü, 1948:240). A incorporação à comunidade representa o 
mesmo que a adesão à instituição. A teoria da incorporação desapareceu na Alemanha 
após 1945 (Dáubler, 1994:543).

Na Itália, ainda se falava no regulamento da empresa como a origem da relação de 
trabalho, pois a empresa é um ente dotado de soberania. Nos regimes totalitaristas e cor
porativos, o trabalhador se incorpora à comunidade de trabalho, visando cumprir os ob
jetivos almejados pela produção nadonal, sem existir autonomia de vontade na discussão 
das dáusulas contratuais. Messineo afirma que a relação de trabalho pode estruturar-se 
sem a existênda prévia de um contrato.

Mario Deveali ledona que as normas constitutivas do Direito do Trabalho dizem 
respeito mais a sua execução, à prestação de serviços, do que ao ato jurídico, a sua es- 
tipulação. Mais vale a forma de prestação de trabalho do que a dáusula contratual. As 
normas prescindem da existênda e da validade do contrato de trabalho, sendo aplicadas 
mesmo que ocorra nulidade. Define relação de emprego como o conjunto de “direitos e 
obrigações que nascem entre as partes pelo fato do trabalho, por aplicação das normas 
legais e das contratuais, enquanto existam estas e sejam compatíveis com aquelas” (De
veali, 1948:163).

Mario de la Cueva (1954:349) ensina que o pacto laboral é um contrato-realidade, 
pois não existe um acordo abstrato de vontades, mas o próprio trabalho como determina
ção do ajuste entre as partes. Há a inserção do trabalhador na empresa, mesmo não ha
vendo contrato. “Os efeitos fundamentais do direito do trabalho prindpiam unicamente 
a produzir-se a partir do momento em que o trabalhador inida a prestação de serviço, de 
maneira que os efeitos que derivam do direito do trabalho se produzem, não pelo simples 
acordò de vontades entre o trabalhador e o patrão, senão quando aquele cumpre, efetiva
mente, a obrigação de prestar um serviço” (Cueva, 1954:471). Na origem, há um contra
to. Indica vontade de contratar. A relação compreende a realidade. Suas afirmações são 
uma adaptação da teoria institudonal, prindpalmente das ideias dos autores alemães.

Difere a teoria da incorporação da teoria institudonal. Na teoria da incorporação, 
há o desprezo pelo ajuste de vontades para o estabelecimento da relação de trabalho, 
importando a incorporação do trabalhador à empresa a partir da prestação dos serviços. 
Na teoria institudonal, o elemento vontade não é desprezado.

4.2 Teoria contratualista

A teoria contratualista considera a relação entre empregado e empregador um 
contrato.

Na primeira fase dessa teoria, procurava-se explicar o contrato de trabalho com base 
nos contratos do Direito Civil, sendo chamada de fase dássica, compreendendo os con
tratos de: arrendamento, pois o empregado arrenda seu trabalho ao empregador; venda e 
compra, porque o empregado vende seu trabalho ao empregador, mediante o pagamento 
de um preço, que é o salário; sodedade, porque o empregado e o empregador combinam 
esforços em comum para a produção de bens e serviços para o mercado; mandato, em
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que o empregado é o mandatário do empregador. Essas teorias, porém, não mais preva
lecem, estando, assim, superadas, pois hoje se considera que a relação entre empregado 
e empregador é contratual, com forte intervenção do Estado, pois as leis trabalhistas se 
aplicam automaticamente aos contratos de trabalho, vindo a restringir a autonomia da 
vontade das partes.

Huedc e Nipperdey (1963:105) afirmam* que a relação jurídica de trabalho é consti
tuída e modelada pelo contrato. A celebração do pacto investe empregado e empregador 
em direitos e deveres. A relação de trabalho corresponde a uma situação de fato, resul
tante da efetiva prestação do serviço, e é chamada de relação de trabalho fática (Hueck 
e Nipperdey, 1963:84). Dedaram que a teoria preponderante é a do contrato, por ser 
mais coerente com a teoria geral do Direito, harmonizando-se com as idéias de liberdade, 
enquanto a teoria da incorporação pode conduzir a resultados insustentáveis (1963:86).

A teoria predominante entende que o contrato de trabalho tem natureza contratual. 
Urata-se de um contrato, pois depende única e exclusivamente da vontade das partes para 
sua formação. Há, portanto, um ajuste de vontades entre as partes. Os efeitos do contra
to não derivam apenas da prestação de serviços, mas daquilo que foi ajustado entre as 
partes. A execução é decorrente do que foi ajustado. O mero ajuste de vontades produz, 
portanto, efeitos jurídicos. A eficáda jurídica ocorre desde o ajuste das partes, adquirindo 
eficátía com a execução do trabalho. A liberdade em assentir, em ajustar o contrato de 
trabalho, é fundamental. O trabalho do empregado é livre, assim como é livre a vontade 
da pessoa passar a trabalhar para a empresa. Como bem esdarece Amauri Mascaro Nasd- 
mento (2001:149), “ninguém será empregado de outrem senão por sua própria vontade. 
Ninguém terá outrem como seu empregado senão também quando for da sua vontade. 
Assim, mesmo se uma pessoa começar a trabalhar para outra sem que expressamente 
nada tenha sido combinado entre ambas, isso só será possível pela vontade ou pelo inte
resse das duas”. A existênda do contrato de trabalho pode também ocorrer com a pres
tação de serviços sem que o empregador a ela se oponha, caracterizando o ajuste tádto.

4.3 Teorias mistas

4.3.1 Teoria da concepção tripartida do contrato de trabalho

Segundo a teoria da concepção tripartida do contrato de trabalho seriam três seus 
elementos:

a) haveria um contrato preliminar destinado a futura constituição da relação de 
emprego, devendo o trabalhador se apresentar em determinada data e o em
pregador permitir o trabalho;

b) relação de inserção na empresa. O trabalhador iria se inserir na empresa, cum
prindo o contrato de trabalho;

c) o acordo de vontades, estabdeddo pelo contrato, em que seriam estabeleddas 
as condições de trabalho.

Essa teoria tem concepção contratual, ainda que se possa fazer a subdivisão acima 
mendonada. Afirma-se que.o contrato preliminar estaria inserido no contrato de trabalho 
ou seria uma das dáusulas do pacto laboral.
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De Ferrari (1969, v. 2:111-113) ledona que seria possível distinguir a teoria do tra
balho como fato e o trabalho como objeto do contrato. O objeto do contrato é a prestação 
de serviços subordinados. O empregado aquiesceria que o empregador dirigisse sua ativi
dade. O cumprimento do disposto ocorre pelo simples fato reladonado à direção da ati
vidade por parte do empregador. Haveria um fato, representado pela execução do trabalho 
e não decorrente do contrato. A execução do contrato e seus atos materiais a que dá lugar 
seu cumprimento não estão sujeitos às normas do contrato e sim a nonnas que regulam 
o trabalho como fato. Essa teoria se aproxima da ideia dos autores alemães no sentido da 
importânda da prestação de serviços para a configuração da rdação de emprego, quando 
o importante é o ajuste de vontades.

4.3.2 Teoria do trabalho como fato

4.4 A CLT

Mostra a redação do art. 442 da CLT uma concepção mista, pois até mesmo equipara 
o contrato de trabalho à relação de emprego. A Comissão encarregada de elaborar o pro
jeto da CLT era integrada por dois institudonalistas (Rêgo Monteiro e Dorval Lacerda) e 
dois contratualistas (Arnaldo Süssekirid e Segadas Vianna) (Süssekind, 1964, v. 3:189). 
O consenso acabou por levar a redação do art. 442 da CLT a ter aspectos contratualistas, 
quando faz referênda a acordo tádto ou expresso (acordo de vontades), e institudonalis
tas, quando usa a expressão relação de emprego.

A redação do art. 442 da CLT é semelhante à do Projeto de Lei de Relação de Traba
lho, elaborado em 1938, pela Academia do Direito alemão, que era presidida por Alfred 
Hueck, tendo a seguinte redação: “o contrato de trabalho é o acordo pelo qual se estrutu
ra e funda a relação de trabalho”.

Alguns artigos da CLT indicam a concepção contratualista da relação entre empre
gado e empregadoç como o 444, em que as rdações contratuais de trabalho podem ser 
“objeto de livre estipulação das partes interessadas”. O art. 468 da CLT permite alterações 
no contrato de trabalho, porém exige “mútuo consentimento”.

Embora haja uma forte interferênda estatal e não exista exatamente autonomia da 
vontade entre empregado e empregador, há um sistema de proteção ao trabalhador, de 
forma que as normas de ordem pública inddem automaticamente sobre o contrato de tra
balho, restringindo a autonomia da vontade dos sujeitos do pacto laboraL A limitação da 
autonomia da vontade também ocorre em outros campos do Direito, como no de locações, 
em que a lei procura tutelar o locatário; nas relações de consumo, em que o consumidor 
é protegido etc. A relação entre empregado e empregador não é igual, por isso há ne
cessidade de proteção ao economicamente mais fraco, visando equilibrar a relação entre 
os envolvidos e evitar o abuso do poder econômico, de forma a que o empregador não 
imponha sua vontade ao empregado.

Em certos casos, o trabalhador aceita as imposições do empregadoi; porque precisa 
do emprego e da remuneração correspondente. Orlando Gomes (1966:118) afirma que 
o contrato de trabalho é um contrato de adesão, em que o empregado adere às dáusulas 
determinadas pelo empregador, sem possibilidade de discuti-las (Gomes e Gottschalk, 
1990:130,142). O empregado aceita em bloco as dáusulas do contrato ou as rejeita em
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bloco e não tem o emprego. A adesão é decorrente da situação econômica do trabalhador 
que precisa do emprego. Entretanto, pode-se dizer que algumas cláusulas são contrata
das, como o salário e o horário de trabalho. O empregado não irá aceitar o salário, se for 
muito baixo, salvo se precisar do emprego. Se tiver outro emprego no mesmo horário, 
não irá aceitar o horário fixado pelo novo empregador e irá tentar negociá-lo. Isso mostra 
que, mesmo que o contrato seja de adesão,alguma coisa pode ser negociada entre as 
partes, indicando a liberdade de fazer parte da relação e não de participar da elaboração 
do ajuste. Em outros casos, quem impõe as pondições de trabalho ao empregador é o 
empregado, como ocorre em relação a trabalhadores altamente especializados (ex.: espe
cialistas em programação de computador). Na maioria das hipóteses, porém, o contrato 
de trabalho é de adesão.

Se a natureza da relação é contratual, sua causa também deve ser contratual, mesmo 
que haja apenas a adesão às cláusulas do contrato. Mesmo assim, existe manifestação da 
vontade da pessoa. Não parece correta a afirmação de Cotrim Neto (1944:31-32) quando 
menciona que a relação de trabalho constituiria um fato jurídico e o contrato de trabalho, 
um ato jurídico. A relação de trabalho não tem exatamente uma qualificação jurídica, 
enquanto o contrato de trabalho é juridicamente qualificado.

As determinações impostas pelo Estado são apenas limitações negativas.à autonomia 
da vontade das partes (Ferri, 1969:11), mas, mesmo assim, existé a vontade de fazer 
parte da relação de emprego.

Mesmo quando se fala na integração do trabalhador na empresa, ela só existe por
que o empregado tem vontade de trabalhar e o empregador, interesse em contratá-lo. Do 
contrário, não há contrato de trabalho.

Haverá também contrato de trabalho com a prestação de serviços sem que ó empre
gador a ela se oponha, caracterizando o ajuste tácito.

Contrato de trabalho poderia ser o decorrente das condições pactuadas entré em
pregado e empregador. Relação de trabalho seria proveniente de um fato, da prestação 
subordinada de serviços e não da vontade das partes.

Para uns, a relação de emprego seria o vínculo obrigacional, decorrente da subor
dinação que deve o empregado ao empregador. Para outros, há distinção entre relação 
de emprego e contrato de trabalho. A primeira representa a inserção do trabalhador na 
empresa, sendo posterior ao contrato de trabalho. Só existe relação de trabalho enquanto 
está havendo a prestação de serviços e enquanto perdure esta. Outra afirmação poderia 
ser de que relação de trabalho é a que emerge da estipulação de um contrato de trabalho 
(Martins, 1985:166). A relação de emprego é o aspecto objetivo da relação. O contrato 
de trabalho é o aspecto subjetivo da relação.

Antônio Lamarca (1969:96) afirma que o contrato de trabalho mesmo não iniciado 
já se apresenta como relação jurídica, pois gera conseqüências de ordem patrimonial para 
ambas as partes. Se o empregador quiser rescindir o contrato dè trabalho tem de pagar 
aviso-prévio ao empregado. Certas cláusulas contratuais produzem efeitos mesmó depois 
do término da prestação de serviços, como as relativas à complementação de aposenta
doria. Não se pode confundir a data da celebração do contrato, com o início da prestação 
dos serviços. O contrato pode ter sido assinado no dia l 2 de abril, porém a prestação de 
serviços começou a ser feita apenas no dia 17 de abril. Os efeitos do contrato efetivamen
te irão se iniciar a partir da data da assinatura do pacto, gerando direitos e obrigações.
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Normalmente, o contrato é assinado em determinado dia e nesse mesmo dia se inicia a 
prestação de serviços.

A relação de trabalho é a relação jurídica objetiva, que cria direitos e obrigações 
derivados da prestação de trabalho. A relação é o conteúdo do contrato. O contrato é a 
estrutura jurídica da relação. O contrato de trabalho dá origem a relação de trabalho.

O contrato de trabalho, na verdade, já é uma relação jurídica de trabalho, mesmo 
não existindo prestação de serviços, pois gera direitos e obrigações. Se para a existência 
da relação de emprego é preciso um ajuste, ainda que verbal ou tácito, mesmo que não 
expresso, há uma interação entre o contrato e a relação e um não pode subsistir sem o 
outro. A relação é o efeito do contrato e não a causa.

Todo contrato de trabalho é uma relação de trabalho, mas nem sempre a relação~de 
trabalho é um contrato de trabalho, como no caso do trabalho autônomo, do eventual etc.

4.5 Conclusão

O contrato de trabalho tem natureza contratual.
É o pacto laboral um contrato típico, nominado, com regras próprias, distinto do 

contrato de locação de serviços do Direito Civil, de onde se desenvolveu e se especializou.
Relação de trabalho é gênero, englobando a prestação de serviços do funcionário 

público, do empregado, do avulso, do autônomo, do eventual, do empresário. Relação 
de emprego é sua espécie. Contrato de trabalho é gênero, sendo espécie o contrato de 
emprego.

Mesmo no regime em que a legislação estabelece cotas para admissão do emprega
do, como de deficientes, de aprendizes, o empregado só irá trabalhar na empresa se assim 
o desejai; indicando também o ajuste de vontades entre as partes.

5 Dirigismo contratual

Num primeiro momento, não existia proteção ao trabalhador, que ficava sujeito a 
jornadas excessivas, a salários baixos, sendo explorado pelo empregador.

Posteriormente é que o Estado passa a proteger o trabalhador, em razão de que a 
relação entre empregado e empregador não é igual, necessitando, portanto, o primeiro 
de proteção jurídica para se igualar economicamente ao segundo. É o que preconiza 
Galart Folch.

O dirigismo contratual1 sempre existiu, com maior ou menor grau de intensidade. As 
leis passam a interferir no conteúdo dos contratos. O contrato de trabalho não desapare
ce, mas é adaptado às crises, à globalização, à informatização, tendo novas característi
cas, como a telesubordinação. A economia acaba provocando uma série de conseqüências 
e alterações sobre o contrato. Não existe uma decadência do contrato, mas uma transfor
mação e renovação de seu conceito tradicional.

1 A expressão dirigismo contratual é atribuída a Lotus Josserand.
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Já havia um dirigismo contratual em relação aos contratos de seguro, de transpor
tes, no próprio contrato de trabalho e também nos contratos de previdência privada, de 
complementação de aposentadoria, de consumo, em que há necessidade de certas regras 
serem estabelecidas pelo legislador, visando evitar abusos do economicamente mais for
te. Daí o fato de que, principalmente, os contratos de adesão devem ser tutelados pelo 
Estado, visando evitar os abusos de imposição, de regras do mais forte em relação ao mais 
fraco, limitando-se a liberdade de contratar.

Fala-se, portanto, em “decadência do voluntarismo jurídico”, crise do contrato, che- 
gando-se à afirmação da “publidzação” do contrato.

Tem havido uma série de transformações sociais, mas não implicaram, por enquanto, 
o desaparecimento do contrato de trabalho.

6 Aspectos

As características do contrato de trabalho envolveriam três aspectos: (a) pessoal; 
(b) patrimonial; (c) misto.

A relação pessoal seria fundamentada pelo fato de que o trabalho não é mais destina
do apenas aos escravos, não podendo ser considerado como mercadoria. Logo, a relação 
é pessoal, havendo um dever recíproco de fidelidade.

A característica patrimonial é evidenciada pelo fato de que o objetivo do trabalho é 
alcançar fins econômicos, patrimoniais, pois o empregado trabalha em troca de receber 
um valor pecuniário pela prestação de seus serviços.

No contrato de trabalho tanto existe tuna relação pessoal como patrimonial. Há uma 
combinação indissolúvel desses dois elementos. Ela é pessoal, pois compreende deter
minada e específica pessoa que é o empregado. É também uma relação que diz respeito 
a duas pessoas: empregado e empregador. Ao mesmo tempo, é patrimonial, pois o em
pregado trabalha para receber salário. O empregador também tem direito de receber a 
prestação de serviços para pagar o salário.

7 Objeto

O objeto direto do contrato de trabalho é a prestação de serviço subordinado e não 
eventual do empregado ao empregador, mediante o pagamento de salário. O trabalho 
autônomo prestado a uma pessoa física ou jurídica não gera o contrato de trabalho, pois 
não há o elemento subordinação.

A obrigação principal no contrato de trabalho é: prestar serviços (empregado), pagar 
salário (empregador). São obrigações acessórias fornecer EPI, emitir Comunicação de Aci
dente do Trabalho, anotar a CTPS do empregado, proporcionar meio ambiente saudável.

8 Requisitos

São requisitos do contrato de trabalho: (a) continuidade, (b) subordinação, (c) one- 
rosidade, (d) pessoalidade, (e) alteridade.
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8.1 Continuidade

O trabalho deve ser prestado com continuidade. Aquele que presta serviços eventual
mente não é empregado. Orlando Gomes e Elson Gottschalk (1990:134) afirmam, com 
propriedade, que o contrato de trabalho é um contrato de trato sucessivo, de duração. 
Certos contratos exaurem-se com uma única prestação, como ocorre com a compra e 
venda, em que, entregue a coisa e pago o preço, há o término da relação obrigadonal. 
No contrato de trabalho, não é isso que ocorre, pois há um trato sucessivo na relação 
entre as partes, que perdura no tempo. A continuidade é da relação jurídica, da presta
ção de serviços.

i

8.2 Subordinação

O obreiro exerce sua atividade com dependência ao empregador, por quem é dirigido. 
O empregado é, por conseguinte, um trabalhador subordinado, dirigido pelo empregador 
O trabalhador autônomo não é empregado justamente pòr não ser subordinado a nin
guém, exercendo com autonomia suas atividades e assumindo os riscos dé seu negócio.

8.3 Onerosidade

Não é gratuito o contrato de trabalho, mas oneroso. O empregado recebe salário 
pelos serviços prestados ao empregador O empregado tem o dever de prestar serviços e 
o empregador, em contrapartida, deve pagar salários pelos serviços prestados. Aqueles 
religiosos que levam seu lenitivo aos pacientes de um hospital não são empregados da 
Igreja, porque os serviços pòr eles prestados são gratuitos.

O parágrafo único do art. l s da Lei ns 9.608, de 18-2-98, estabelece que o serviço 
voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previ- 
denciária ou afim. O art. I a dispõe que serviço voluntário é a atividade não remunerada. 
O contrato de trabalho é oneroso. Se não há remuneração, inexiste vínculo de emprego.

8.4 Pessoalidade

O contrato de trabalho é intuito, personae, ou seja, realizado com certa e determina
da pessoa. O contrato de trabalho em relação ao trabalhador é infungível. Não pode o 
empregado fazer-se substituir por outra pessoa, sob pena de o vínculo formar-se com a 
última. O empregado somente poderá ser pessoa física, pois não existe contrato de tra
balho em que o trabalhador seja pessoa jurídica, podendo ocorrei; no caso, prestação de 
serviços, empreitada etc.

8.5 Alteridade

O empregado presta serviços por conta alheia (alteridade). Alteridade vem de 
alteritas, de alter, outro. É um trabalho sem assunção de qualquer risco pelo trabalhador.
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O empregado pode participar dos lucros da empresa, mas não dos prejuízos. Quando 
está prestando um serviço para si ou por conta própria, não será empregado, podendo 
ocorrer apenas a realização de um trabalho, ou a configuração do trabalho autônomo. 
É requisito do contrato de trabalho o empregado prestar serviços por conta alheia e não 
por conta própria. ’ '

\

8.6 Requisitos não essenciais

Não é necessária a exclusividade da prestação de serviços pelo empregado ao empre
gador. O obreiro pode ter mais de um emprego, visando ao aumento de sua renda mensal. 
Em cada um dos locais de trabalho, será considerado empregado. A legislação mostra a 
possibilidade de o empregado ter mais de iam emprego. O art. 138 da CLT permité qúe o 
empregado preste serviços em suas férias a outro empregador, se estiver obrigado a fazê- 
-lo em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. O art. 414 da 
CLT mostra que as horas de trabalho do menor que tiver mais de um emprego deverão 
ser totalizadas. O feto de o contrato de trabalho prever a exclusividade na prestação de 
serviços pelo empregado não o desnatura. Caso o trabalhador não cumpra tal disposição 
contratual, dará apenas justo motivo para o empregador rescindir o pacto laboral.

Não é óbice para a existência do contrato de trabalho o fato de o trabalhador hão sèr 
profissional ou não ter grau de escolaridade. Em nosso país, predomina o fato de que o 
empregado muitas vezes não tem qualquer grau de escolaridade ou de profissionalização. 
Se se aplicasse ao pé da letra essa orientação, não poderiam ser celebrados contratos dé 
trabalho, pois ausente na maioria dos casos o requisito escolaridade. O trabalhador pode 
inclusive exercer na empresa atividade diversa daquela que é sua espedalidàde.

Poderá, porém, a escolaridade ser exigida para o exercido de uma profissão, como 
por exemplo: médico, advogado, engenheiro etc.

A intenção do trabalhador pode ser um dos elementos subjetivos a considerar para a 
caracterização do contrato de trabalho. Se o trabalhador tinha a intenção de ser sódo da 
empresa, não se pode dizer que era empregado.

9 Características

O contrato de trabalho é bilateral, consensual, oneroso, comutativo e de trato su
cessivo.

É bilateral o contrato de trabalho, por ser celebrado apenas entre duas pessoas, ò 
empregado e o empregadon Não existe a partidpação de um terceiro nessa relação.

Não é o contrato de trabalho um pacto solene, pois independe de quaisquer forma
lidades, podendo ser ajustado verbalmente ou por escrito (art. 443 da CLT). Havendo 
consenso entre as partes, mesmo verbalmente, o contrato de trabalho estará acordado. 
Não há necessidade para seu aperfeiçoamento da entrega de qualquer coisa, como ocorre 
na compra e venda.
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A um dever do empregado corresponde um dever do empregador. O dever de prestar 
o trabalho corresponde ao dever do empregador de pagar salário, que se constitui num 
direito do empregado, daí sua comutatividade e bilateralidade.

Há onerosidade no contrato de trabalho, que não é gratuito, pois .o serviço prestado 
pelo empregado deve ser remunerado. Se o empregado presta serviços gratuitamente por 
vários meses ou anos, não há contrato de trabalho.

O contrato de trabalho também é sinalagmático, pois as partes se obrigam entre si, 
com a satisfação de prestações recíprocas. Não é o contrato sinalagmático em cada pres
tação, mas no conjunto das prestações.

No contrato de trabalho deve haver a continuidade na prestação de serviços, daí por 
que se dizer que é de trato sucessivo ou de duração, pois não é instantâneo, não se exau
rindo no cumprimento de uma única prestação.

No pacto laboral contrata-se atividade. O empregador exerce poder de direção sobre 
a atividade do obreiro, não havendo um contrato de resultado.

As partes no contrato de trabalho são obrigadas a cumprir o ajuste estabelecido 
(pacta sunt servanda).

O empregado deve proceder com boa-fé, diligência, fidelidade, assiduidade, colabo
ração. Não pode concorrer com o empregador.

O empregador deve atuar com boa-fé, observar as normas de segurança e medicina 
do trabalho e não discriminar.

Tem o empregado a obrigação de prestar os serviços para receber seu salário. O em
pregador paga os salários depois de receber a prestação de serviços do empregado.

Está o empregado submetido ao poder hierárquico e disciplinar do empregador. Ficá, 
portanto, subordinado ao empregador

Os contratantes são obrigados a guardar, tanto na execução como na conclusão do 
contrato, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). Em qualquer 
contrato, inclusive no de trabalho, ambas as partes devem estar imbuídas de boa-fé (arts. 
113 e 187 do Código Civil). A inobservância por parte do empregador da boa-fé implica a 
rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado. O dever de boa-fé pode perdu
rar até depois da cessação do contrato de trabalho, se o empregado, por exemplo, assim 
tiver de proceder por força de cláusula do pacto laboral.

O empregado deve ser diligente. Não pode faltar constantemente sem qualquer moti
vo. Deve ser pontual, dedicado ao serviço. Deve produzir adequadamente, de acordo com 
suas condições físicas, zelando pelos equipamentos e máquinas do empregador

A fidelidade é requisito fundamental na relação de emprego. O empregado não pode 
divulgar dados do empregado^ nem pode estabelecer em relação a ele concorrência des
leal. O empregador deposita fé no empregado e confia nele. Se fica abalada a fidúda 
entre as partes, por ato do empregado, o contrato de trabalho poderá ser rescindido por 
justa causa.

O empregado tem o dever de colaborar com o empregador, no desenvolvimento das 
atividades deste. A colaboração não deixa de ser uma forma de diligência do empregado. 
O trabalho é realizado em comum entre empregado e empregadoi; visando aos fins deste 
ultimo. Deve abster-se o empregado de praticar atos prejudiciais à empresa.
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Não pode o empregado concorrer com o empregador em suas atividades, como de 
fazer comércio paralelo, divulgar dados de sua dientela etc. A alínea c do art. 482 da CLT 
tipifica como justa causa a concorrência desleal à empresa.

O empregador deve cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, como 
de fornecer equipamentos de proteção adequados ao empregado, observar as normas 
relativas à Cipa. \ ■

Como o empregado fica sujeito ao poder hierárquico do empregador, a seu poder de 
direção, pode ser revistado, desde que a revista seja moderada e não viole a intimidade 
do trabalhador.

Não pode o empregador discriminar o empregado por sexo, religião, raça, cor etc.
Deve o empregador respeitar as invenções do empregado, de acordo com a previ

são legal.
Tem o empregador obrigação de proporcionar trabalho ao empregado na vigência 

do contrato de trabalho. O empregado não pode ficar num local ou sala sem nadà fazer 
durante o dia inteiro. Se o empregador não proporciona trabalho ao empregado, este tem 
o direito de pedir a rescisão do contrato de trabalho, pois o primeiro não está cumprindo 
as obrigações do pacto. O empregado tem obrigação de prestar serviços.

10 Classificação

Classificar significa dividir ou ordenar em classes. Dividir significa desmembrar um 
todo em partes.

O contrato de trabalho pode ser classificado de várias formas.
Contratos comuns dizem respeito a qualquer empregado e é aplicada a CLT. Con

tratos especiais compreendèm algumas particularidades que lhes sãò aplicáveis. Muitas 
vezes, são regidos por legislação especial ou estão numa parte específica da CLT. Nessà 
categoria, é possível incluir o contrato de trabalho dos professores, que percebem por 
aula dada e não por hora; dos marítimos, que ficam no interior da embarcação pôr longo 
período, durante o qual podem ser exigidos serviços por até 24 horas; de menores, que 
não podem prestar serviços em atividades insalubres ou perigosas.

Muitos contratos de trabalho têm certas regras especiais decorrentes da política le
gislativa ou de vantagens que foram asseguradas à categoria. É o que ocorre com os 
bancários, que conquistaram a jornada de trabalho de 6 horas; mas, retirada essa pecu
liaridade, as demais regras são as mesmas que em relação a outros empregados.

Clàssifica-se o contrato de trabalho, quanto à jornada, em: (a) tempo total, em que o 
empregado trabalha 8 horas por dia; (b) tempo parcial, em que o obreiro presta serviços, 
por exemplo, por 4 ou 5 horas por dia, sendo que a jornada não pode exceder a 25 horas 
na semana.

Quanto à manifestação da vontade, o contrato de trabalho pode ser expresso ou táci
to. Quanto à duração, pode ser de prazo determinado ou indeterminado.

Nos contratos de trabalho mistos, parte dele tem característica de contrato de tra
balho e parte de outro tipo de contrato. Exemplo pode ser a coexistência de contrato de 
trabalho e parceria ao mesmo tempo.
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11 Condições

O Código Civil de 2002 fez referência a negócio jurídico e não mais a ato jurídico.
Fato jurídico é o acontecimento em que a relação jurídica nasce, se modifica e se 

extingue. Exemplos seriam o nascimento, a morte etc.
Atojurídico é o fato proveniente da ação humana, de forma voluntária e lícita, com o 

objetivo de adquirir, resguardai; transferir, modificar ou extinguir direitos. Ato jurídico é, 
portanto, espécie de fato jurídico. São exemplos o casamento, os contratos etc.

O fato jurídico independe da vontade do homem, enquanto o ato jurídico depende 
desua vontade.

Negócio jurídico é a declaração de vontade da pessoa para adquirir, modificar, alterar 
ou extinguir uma relação jurídica. A pessoa adquire quando compra um bem; modifica 
quando cede direitos; altera quando faz novação; extingue quando faz pagamento, faz 
distrato de sociedade etc.

Representa o negócio jurídico espécie de ato jurídico lícito, como um contrato.
O contrato de trabalho é espécie de negócio jurídico.
Não se fala mais em nulidade dos atos jurídicos, mas em invalidade do negócio ju

rídico.
Afirma Clóvis Bevilacqua que “a nulidade é a declaração legal de que a determinados 

atos se não prendem os efeitos jurídicos, normalmente produzidos por atos semelhantes. 
E uma reação da ordem jurídica para restabelecer o equilíbrio perturbado pela violação 
da Lei”.2

Nulidade é a sanção estabelecida em lei pelo descumprimento de regras previstas na 
norma jurídica.

O negócio jurídico não é exatamente nulo, pois só pode ser considerado nulo se 
assim for declarado. Antes disso, produz efeitos jurídicos.

Assim, a denominação mais correta é invalidade do negócio jurídico.
A nulidade no Código Civil diz respeito a negócio jurídico. Se a manifestação de von

tade não visa a determinados efeitos, não há que se falar em nulidade.
A validade do negócio jurídico requer: (a) agente capaz, objeto lícito, possível, de

terminado ou determinável; (b) forma prescrita ou não defesa em lei (art. Í04 do Có
digo Civil). ‘

Como qualquer negócio jurídico, o contrato de trabalho deve respeitar as condições 
determinadas pelo art. 104 do Código Civil, que exige para sua validade agente capaz, ob
jeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

De acordo com o art. I a do Código Civil, capacidade é a aptidão para adquirir direitos 
e contrair obrigações.

O art. 3a do Código Civil estabelece que são absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil: (a) os menores de 16 anos; (b) os que, por enfermida

2 BEVHACQUA, Clóvis. Código cbril dos Estados Unidos do Brasil. Edição histórica, v. 1, p. 410.
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de ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses 
atos; (c) os que, mesmo por causa transitória, não puderem e3q)rimir sua vontade (art. 
3a do CC). São relativamente incapazes para certos atos ou à maneira de os exercer: (a) 
os maiores de 16 e menores de 18 anos; (b) os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, 
e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; (c) os excepcionais, 
sem desenvolvimento mental completo; (d) ;os pródigos (art. 4S do CC). Aos 18 anos 
cessa a menoridade, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida 
civil (art. 5° do CC).

No Direito do Trabalho, o indso XXXIII do art. 7a da Constituição proíbe o trabalho 
do menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. É permitido o 
trabalho do menor aprendiz de 14 a 24 anos (art. 428 da CLT). Assim, o menor de 16 
anos não tem capacidade para o trabalho, excetò se for aprendiz e a partir dos 14 anos. A 
capacidade absoluta só ocorre com 18 anos completos. Entre 16 e 18, os menores são re
lativamente capazes. O responsável legal do menor tem a faculdade de pleitear a extinção 
de seu contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar a ele prejuízos de ordem 
física ou moral (art. 408 da CLT). O menor, entretanto, poderá firmar recibo de salários; 
porém, na rescisão de seu contrato de trabalho, há necessidade da assistência dos respon
sáveis legais para efeito de dar quitação ao empregador pelo recebimento das verbas que 
lhe são devidas (art. 439 da CLT). O trabalho proibido pela lei pode ser exemplificado 
como o do estrangeiro que está no Brasil como turista, que não pode exercer atividade 
remunerada (art. 97 da Lei na 6.815/80). É proibido o trabalho noturno, perigoso ou in
salubre ao menor de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos (art. 7B, XXXm, 
da Constituição).

O menor adquire capacidade plena com o estabelecimento civil ou comercial ou pela 
existência da relação de emprego, desde que, em razão deles, o menor com 16 anos com
pletos tenha economia própria (art. 5H, parágrafo único, V, do Código Civil). Se o menor 
trabalha, mas não tem economia própria, não adquire a capacidade civil. A economia 
própria é adquirida quando o menor tem remuneração suficiente para seu sustento ou 
de sua família.

A capacidade trabalhista está regulada na CLT. O fato de o menor passar a ter eco
nomia própria não o toma maior para fins trabalhistas, pois aplica-se a CLT, que não é 
omissa sobre o tema. A lei geral civil não revoga a lei especial trabalhista.

Objeto determinado é o especificado, como comprar um veículo Volkswagen, modelo 
Gol, motor 1.0. A prestação será determinável quando no momento do cumprimento ela 
for especificada.

Será vedado também o trabalho em atividades que tenham objetos ilícitos. Distín- 
gue-se a atividade proibida, como a do menor de 18 anos em atividades insalubres, que 
lhe prejudicam a saúde, da atividade ilídta, que é contrária à moral e aos bons costumes.

Haveria objeto ilícito quando fosse contratado um empregado para fazer apostas de 
jogo do bicho, trabalhar num prostíbulo ou para vender drogas etc.

Os contratos de trabalho celebrados com índios em processo de integração ou ha
bitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do órgão de 
proteção ao índio (art. 16 da Lei n2 6.001/73).
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É nulo o negócio jurídico quando:

I -  celebrado por pessoa absolutamente incapaz, que são os menores de 16 
anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário 
discernimento para a prática desses atos; os que, mesmo por causa transitória, 
não puderem exprimir sua vontade. O contrato de trabalho celebrado com menor 
de 16 anos é válido, pois a regra contida na legislação não pode ser interpretada 
contra o menor. Assim, mesmo não podendo o menor de 16 anos trabalhai; existe 
contrato de trabalho se estiverem presentes os requisitos para a configuração do 
vínculo de emprego;

II -  for ilícito, impossível ou indeterminável seu objeto. É ilícita a prestação 
de serviços em que o empregado vende drogas. É impossível o negócio jurídico no 
contrato que previr a entrega da Lua;

III -  o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito. É o que ocor
re com empregada que mantiver contrato de trabalho com empregador que explore 
a prostituição, em que a primeira tivesse de manter relações sexuais com os clientes 
da segunda;

IV -  não revestir a forma prescrita em lei. É a hipótese em que o empregado 
é contratado pela Administração Pública, porém não presta concurso público (art. 
37, n, da Constituição). Se o órgão público estava proibido de contratar pessoas 
sem concurso público, o trabalhador também deveria ter conhecimento de que, 
para ser admitido, deveria prestar concurso, pois não pode alegar a ignorância da 
lei (art. 3a do Decreto-lei na 4.657/42).

V -  for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua 
validade. É o exemplo da inscrição no Cartório de Registro de Imóveis para validar 
venda e compra perante terceiros. No âmbito do Direito do Trabalho, é a hipótese 
de se contratar aprendiz sem contrato escrito (art. 428 da CLT);

VI -  tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
VII -  a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem comi- 

nar sanção.

Os incisos m  e VI do art. 166 do Código Civil não tinham previsão no Código anterior;
O Código Civil de 2002 classificou a simulação como caso de nulidade do negócio ju

rídico. No Código Civil de 1916, a simulação era hipótese de anulabilidade do ato jurídico.
É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for 

na substância e na forma (art. 167 do Código Civil).
Haverá simulação nos negócios jurídicos quando: (a) aparentarem conferir ou trans

mitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem; 
(b) contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira; (c) os instru
mentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

Ficam ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do ne
gócio jurídico simulado.

O objetivo da simulação é fraudar a lei ou causar prejuízo a outrem.
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É muito comum no âmbito trabalhista que logo após a distribuição e antes da au
diência seja feito acordo entre empregado e empregador É a chamada “casadinha”, que 
visa fazer o empregado levantar o FGTS e sacar o seguro-desemprego, com pagamento 
de alguns valores ao empregado, mas quitando todo o contrato de trabalho com efeito de 
coisa julgada. Descoberta a simulação, o juiz. deve extinguir o processo sem julgamento 
de mérito. *

Se o negócio jurídico nulo tiver conexão com outro negócio, subsistirá este se de
monstrado que era o desejo dos contratantes (art. 170 do Código Civil).

É anulável o negócio jurídico:

a) por incapacidade relativa do agente. São relativamenteincapazes os maiores 
de 16 e menores de 18 anos; os ébrios habituais; os viciados em tóxicos; os 
que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido; os excepcio
nais, sem desenvolvimento mental completo, e os pródigos;

b) por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude 
contra credores.

A anulabilidade do negócio jurídico só pode ser arguida pelas partes. Não pode ser 
arguidáde ofício pelo juiz, mas deve ser declarada na sentença (art. 177 do Código Civil).

O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro (art. 
172 do Código Civil).

O ato de confirmação deve conter a substância do negócio celebrado e a vontade 
expressa de mantê-lo (art. 173 do Código Civil). Exemplo pode ser a celebração de con
trato de trabalho de menor entre 16 e 18 anos, sem a anuênda dos pais. Estes podem 
convalidar posteriormente o ato do menor.

Quando a anulabilidade do ato resultar de falta de autorização de terceiro, será va
lidado se este a der posteriormente (art. 176 do Código Civil). É a mesma hipótese em 
que o pai dá validade posteriormente ao contrato de trabalho celebrado por menor de 
18 anos.

A nulidade dos negódos jurídicos do Direito do Trabalho é diferente da nulidade dos 
negódos jurídicos no Direito Civil. Somente no Direito do Trabalho há situações esped- 
ficas nesse sentido.

Não será nulo todo o contrato de trabalho, caso uma ou algumas de suas dáusulas 
contrariem o ordenamento jurídico, mas apenas as dáusulas que não observarem as pres
crições legais. A dáusula contrária ao ordenamento jurídico estatal é substituída por este, 
deixando de ser aplicada. É como se não estivesse escrita. Aproveita-se, portanto, a parte 
válida do ato.

No contrato de trabalho não há como repor as partes ao estado anterior (a rt 182 
do Código Civil), pois é impossível devolver a energia de trabalho ao empregado. Assim, 
muitas vezes o correto é o pagamento da indenização respectiva.

Preenchidos os requisitos do a rt 3S da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação 
de emprego entre polidal militar e empresa privada, independentemente do eventual ca
bimento de penalidade disdplinar prevista no Estatuto da Polida Militar (S. 386 dó TST). 
No caso, o negódo jurídico não é ilídto, mas proibido.
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Nos contratos com o Estado, em que não há prestação de concurso público Cart. 37, 
II, da Constituição), o contrato é considerado nulo. Não produz efeitos entre as partes. 
O TST entende que devem ser pagos apenas os salários ao empregado com incidência do 
FGTS CS. 363 do TST).

A contratação pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não 
gera vínculo empregatído com o candidato ou partido contratantes Cart. 100 da Lei nfi 
9.504/97).

O contrato de trabalho entre cônjuges é possível, desde que o prestador de serviços 
receba remuneração e tenha subordinação. Se a relação é decorrente da comunhão do 
casamento, é afetiva ou familiar, não existe vínculo de emprego. Será mais difícil existir 
contrato de trabalho doméstico entre cônjuges, em razão da comunhão familiar entre eles.

É possível a existênda de contrato de trabalho entre pai e filho, pois não há nenhuma 
vedação legal a esse respeito, nem é possível se presumir a existênda de fraude. Deve 
haver, contudo, subordinação e a efetiva prestação dos serviços.

O membro da Igreja tem missão, vocação, ministério. Exerce seu ministério em de- 
corrênda da fé, pois seu trabalho tem por objetivo divulgar os ensinamentos de Deus. Sua 
profissão é de fé. Não tem contrato de trabalho com a Igreja.

O parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil prevê que nenhuma convenção pre
valecerá se contrariar preceitos de ordem pública. Essa regra se aplica tanto ao contrato 
de trabalho, que tem correspondente mais específico no art. 444 da CLT, como às conven
ções e aos acordos coletivos.

São nulas as dáusulas que estipulem a renúnda antedpada do aderente a direito 
resultante da natureza do negódo Cart. 424 do Código Civil). No plano de demissão vo
luntária óu na aposentadoria do empregado não pode renundar o trabalhador às verbas 
rescisórias em troca de qualquer pagamento.

O artigo 429 do Código Civil é aplicado no Direito do Trabalho quando o empregador 
faz anúndo em jornal procurando empregado e especificando salário. Por se tratar de 
oferta ao público, vincula o salário do empregado ao que foi ofertado.

11.1 Atividades ilícitas

Há necessidade de serem teddas algumas considerações sobre os trabalhadores que 
prestam serviços a empresas ou pessoas que têm por objeto atividades ilídtas, para veri
ficar se existe contrato de trabalho entre essas pessoas.

Para os que defendem a existênda da relação de emprego, mesmo na prestação de 
serviços em atividades ilídtas, como jogo do bicho ou de bingo, em prostíbulos, casas 
de contrabando ou que vendem entorpecentes, é impossível devolver ao trabalhador a 
energia gasta na prestação de serviços, devendo o obreiro ser indenizado com o equivalen
te, em face de as partes não poderem retomar ao estado anterior em que estavam Cart. 182 
do CC), mormente porque haveria enriquecimento do tomador do serviço, em detrimen
to do prestador do serviço. Assim, teria direito o obreiro às verbas de natureza trabalhista.

A outra corrente entende que, sendo ilídta a atividade do empregador, a prestação 
de serviços a este não gera qualquer direito de natureza trabalhista, pois o negódo jurí
dico é inválido.
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Para a validade do contrato de trabalho, como qualquer negócio jurídico, requer- 
-se agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104 do CC). 
Será considerado nulo o negócio jurídico quando for ilícito ou impossível seu objeto 
(art. 166, II, do CC).

O item 2 do art. 129 do Código Comercial também declarava a nulidade dos contra
tos comerciais quando recaíssem sobre objeto proibido por lei, ou cujo uso ou fim fosse 
manifestamente ofensivo à moral e aos bons costumes.

A Constituição garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas, porém, as determinações legais (art. 5a, XHI), remetendo o intérprete, inclu
sive, às prescrições do art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico que 
for praticado.

Inexistirá contrato de trabalho entre trabalhador e cambista de jogo do bicho ou de 
outras atividades ilícitas previstas em lei, como contravenções penais, e é nulo de pleno 
direito o ato praticado que não produz nenhum efeito no mundo jurídico. O próprio 
trabalhador não poderá dizer que desconhecia a ilicitude da atividade do tomador dos 
serviços, pois “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3a 
do Decreto-lei ns 4.657/42).

Há, contudo, que se distinguir entre contrato de trabalho cujo objeto é ilícito e aque
le que é apenas proibido. É proibido o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores 
de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos (art. 7a, XXXin, da Constituição), o 
trabalho da mulher em serviços que demandem força muscular além de certo parâmetro 
(art. 390 da CLT). Mesmo havendo proibição do policial militar fazer atividades privadas, 
a Súmula 386 do TST reconhece o vínculo de emprego entre o policial militar e o tomador 
dos serviços, desde que presentes os requisitos do art. 3a da CLT. Será ilícito o contrato de 
trabalho se não atendidos os requisitos dò art. 104 do Código Civil.

A Lei do Contrato de Trabalho da Argentina bem demonstra a diferença entre obje
to ilícito, que é o contrário à moral e aos bons costumes, não tendo nenhuma validade 
(art. 39), e trabalho proibido, em que é vedado o emprego de determinadas pessoas ou 
determinadas tarefas, épocas ou condições (art. 40). Ensina Ramírez Gronda (1945:222) 
que “se a locação tiver por objeto a prestação de serviços impossíveis, ilícitos ou imorais, 
aquele a quem tais serviços sejam prestados não terá direito de demandar a outra parte 
pela prestação desses serviços, nem para exigir a restituição do preço que tenha pago”.

No caso do trabalho proibido, não há como justificar a nulidade total do pacto la
boral. Ao contrário, trata-se de um ato jurídico anulável, em que prepondera o interesse 
privado individual, embora com a garantia de norma cogente, sendo protegido o interes
se particular Por isso, desrespeitada a lei, como na hipótese de o menor de 16 anos tra
balhar ou de o menor trabalhar à noite, em face do indso XXXHI do art. 7a da Lei Maior, 
terá direito o obreiro ao reconhecimento da relação de emprego, no primeiro caso, e ao 
pagamento do adidonal noturno, no segundo caso. Nas atividades proibidas, embora o 
negódo jurídico seja anulável, são produzidos efeitos jurídicos.

Ensina Délio Maranhão (1993, v. 1:244) que “se a nulidade, entretanto, decorre da 
ilidtude do objeto do contrato, a menos que o empregado tenha agido de boa-fé, ignoran
do o fim a que se destinava a prestação de trabalho, já não poderá redamar o pagamento 
do serviço prestado: nemo de improbitate sua consequitur actionem”. Dessa forma, se o 
empregado trabalha numa dínica de abortos, mas não tem conhecimento dessa atividade
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da empresa, o fato de ser ilícita a atividade do empregador não contamina o empregado, 
que está de boa-fé, cumprindo com suas obrigações contratuais. O mesmo ocorreria com 
os serviços prestados pelo pedreiro num prostíbulo, em que o seu trabalho não seria con
siderado ilícito, apesar de a atividade empresarial o ser. É o que se depreende do inciso
III do art. 166 do Código Civil, que exige ser o motivo deteiminanté, comum a ambas 
as partes, ilícito. Se há desconhecimento de uma pessoa da ilicitude do ato, para ela o 
negócio jurídico é válido.

O jogo do bicho é considerado atividade ilícita, contravenção penal (art. 58 do De
creto-lei nfi 3.668/41). Logo, não pode ser considerado válido o contrato de trabalho, pois 
é ilícito o objeto do contrato. Se é ilícito, não gera efeitos jurídicos.

De outro modo, se o empregado tem ciência da atividade ilícita- do empregador e 
com ela contribui diretamente, ou não existe nenhuma razão para ignorá-la, não se pode 
dizer que há contrato de trabalho. É o que ocorre com o cambista do jogo do bicho, que 
sabe que a atividade do tomador de serviços é ilícita, assim como o é sua própria ativida
de, de recolher as apostas do referido jogo. Nesse caso, nenhum direito nascerá para as 
partes envolvidas.

Não se diga que o empregador vai enriquecer com a prestação de serviços ilícitos, 
pois o próprio trabalhador sabia que também prestava serviços ilícitos.

Mesmo que as autoridades sejam complacentes com o jogo do bicho, deve-se aplicar 
a lei e considerar inexistente a relação de emprego, pois é impossível transformar um ato 
considerado pela legislação como ilícito, sob pena de subverter a ordem jurídica.

A ineficiência do Estado em coibir atividades ilícitas não as toma lícitas. O fato de o 
Estado acabar tolerando a atividade não a toma lícita.

A nulidade é absoluta em relação à prestação de serviços em atividades ilícitas, e 
independe de provocação das partes. É certo que, se o salário já foi pago ao obreiro, não 
pode ser devolvido. No entanto, se ele não foi pago, não será devido, nem as verbas res
cisórias, porque inexiste relação de emprego. O TST entende de forma contrária, no que 
diz respeito à falta de concurso público para admissão de empregado em órgão público, 
afirmando que o trabalhador tem direito ao salário pelo serviço prestado e dos valores 
referentes aos depósitos do FGTS (S. 363).

A Orientação Jurispmdendal na 199 da SBDI-1 do TST mostra que o contrato de 
trabalho abrangendo jogo do bicho é nulo, por conter objeto ilídto.

Proposta ação trabalhista para reconhecimento de relação de emprego em atividade 
ilídta, prindpalmente em casos que abrangem jogo do bicho, o processo deverá ser ex
tinto sem julgamento de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido (art. 267, VI, do 
CPC) e falta de interesse processual do autor de postular em juízo (art. 3a do CPC), em 
virtude da ilidtude do objeto do contrato de trabalho, pois este deve observar a moral, 
a ordem pública e os bons costumes, como deve ocorrer em qualquer negódo jurídico.

12 Forma

O contrato de trabalho não tem necessariamente uma forma para ser realizado. Pode 
tanto ser feito por escrito como verbalmente (art. 443 da CLT). Lembre-se que qualquer 
contrato pode ser feito verbalmente, bastando haver o ajuste entre as partes.
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No Direito comparado, a Lei Federal de Trabalho do México de 1970 estabelece que 
as condições de trabalho devem ser fixadas por escrito quando inexistam contratos coleti
vos aplicáveis (a *  34); a falta de disposição escrita não priva o trabalhador dos direitos 
que derivam das normas de trabalho e dos serviços prestados, pois se imputará ao patrão 
a falta; dessa formalidade (art. 26).

Ná Argentina a Lei na 20.744/74, ordenada pelo Decreto na 390/76, estabelece que 
“as partes podem escolher livremente sobre as formas a observar para a celebração do 
contrato de trabalho, salvo o que dispuserem as leis è as convenções coletivas em casos 
particulares” (art. 48).

O Estatuto dos Trabalhadores da Espanha estabelece que o contrato de trabalho pode 
ser celebrado por escrito ou verbalmente (art. 8.1).

Devem constar por escrito os contratos de trabalho quando o exigir uma disposição 
legal e, em todo caso, os celebrados para a formação, por tempo ou obra ou serviço deter
minado, cuja duração seja superior a quatro semanas. O mesmo ocorre com os contratos 
a tempo parcial, de prática e a domicílio, assim como os dos espanhóis contratados na 
Espanha a serviço de empresas espanholas no estrangeiro. Não observada essa exigência, 
o contrato de trabalho será considerado por tempo indeterminado, exceto se houver pro
va em sentido contrário, demonstrando sua natureza transitória (art. 8.2). Em todo caso, 
qualquer das partes pode exigir que o contrato se formalize por escrito, inclusive durante 
o transcurso da relação dé trabalho (art. 8.4).

Em Portugal, não se exige formalidade especial para o contrato de trabalho, salvo 
se a lei assim o determine. O contrato escrito tem cabimento nos contratos a prazo, de 
profissionais de espetáculo (art. 18 do Decreto na 43.190/60), no de trabalho a bordo ou 
de matrícula (art. 186 e § 2a do Decreto na 45.969/64), do exercício da medicina (art. 83 
do Decreto-lei na 40.651/56).

Na França, o contrato de trabalho não tem qualquer formalidade a ser seguida, po
dendo as partes adotar a forma que desejarem (art. 19, L. 1, do Código de Trabalho).

Algumas normas estabelecem que o contrato de trabalho tem que ser necessaria
mente escrito, como o do atleta profissional de futebol, o de artistas (art. 9a da Lei na 
6.533/78), o de aprendizagem (art. 428 da CLT) e o contrato de trabalho tempiorárió 
(art. 11 da Lei na 6.019/74). O contrato entre a empresa tomadora de serviços e a empre
sa de trabalho temporário também tem de ser feito, necessariamente, por escrito.

O ajuste das disposições contratuais pode ser tácito (art. 443 da CLT), mesinó que 
as partes não façam nenhum arranjo claro, inequívoco, nenhum entendimento direto e 
taxativo. O acordo tácito mostra que o contrato de trabalho pode ser decorrente dos fetos, 
sem que exista nenhum ajuste entre as partes. Com a continuidade da prestação de servi
ços, revela-se a vontade, a concordância na pactuação do contrato de trabalho. Quando 
o empregador não se opõe à prestação de serviços feita pelo empregado e utiliza-sè dò 
serviço deste, pagando-lhe salário, está evidenciado o contrato de trabalho acordado tad- 
tamentp (Russomano, 1990, v. 1:394). A frase popular “quem cala consente” bem revela a 
existênda do acordo tádto, que pode ser transposto para o contrato de trabalho.

É possível que haja a contratação de um grupo de empregados ao mesmo tempo. É 
o que se denomina contrato de equipe e que costuma ocorrer com a contratação de uma 
banda, em que o grupo todo é contratado para prestar serviços. O contrato de equipe não 
deixa de ser um contrato individual.
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13 Duração

Os contratos de trabalho podem ser por prazo determinado ou indeterminado (art. 
443 da CLT). No contrato de prazo determinado, as partes ajustam antecipadamente seu 
termo, enquanto no contrato de prazo indeterminado não há prazo para a terminação do 
pacto laboral. Na prática, predomina o ajuste por prazo indeterminado. Quando as partes 
nada mencionam quanto a prazo, presume-se que o contrato seja por prazo indetermi
nado, que é o mais empregado. O contrato de trabalho de prazo indeterminado não é, 
porém, um contrato eterno, mas apenas que dura no tempo.

14 Contrato de trabalho por tempo determinado

Contrato de trabalho por tempo determinado é “o contrato de trabalho cuja vigên
cia dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da 
realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada” (§ l 2 do art. 443 
da CLT).

Exemplo de serviço condicionado à execução de serviço específico seria a contrata
ção de técnico para treinamento de operadores, na implantação de equipamento alta
mente sofisticado.

A CLT estabelece quais são as hipóteses em que é possível a celebração do contrato 
de trabalho por prazo determinado. Não cumprido o prazo estabelecido, o contrato passa 
a ser por prazo indeterminado.

No Direito do Trabalho, a regra é a contratação por tempo indeterminado. O contrato 
de trabalho é um contrato de prestações sucessivas, de duração. Èm razão do princípio 
da continuidade do contrato de trabalho, presume-se que este perdura no tempo. A exce
ção é à  contratação por prazo determinado, de acordo com as determinações específicas 
contidas na lei.

O contrato de trabalho por tempo determinado pode ser celebrado verbalmente, 
como se verifica no art. 443 da CLT. O ideal é que o pacto por tempo determinado só fosse 
estabelecido por escrito, visando evitar fraudes na contratação.

O término do pacto por tèmpo determinado pode ser medido em razão do número de 
dias, semanas, meses òu anos, ou em relação a certo serviço específico, como o término 
de uma obra, ou, se for possível fixar aproximadamente, quando houver o término de 
um acontecimento, como o término de uma colheita, que se realiza periodicamente em 
certas épocas do ano. É o contrato de safira, que tem a duração dependente de variações 
estacionais de atividade agrária (parágrafo único do art., 14 da Lei n2 5.889/73).

O fato de o último dia do contrato de trabalho por tempo determinado cair em fe
riado, domingo ou dia não útil não o prorroga para o dia seguinte. Caso se observe o dia 
seguinte ao ténnino do pacto, este já  será de prazo indeterminado.

O contrato de trabalho por tempo determinado só é válido em se tratando dè: (a) 
serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; (b) ati
vidades empresariais de caráter transitório; (c) contrato de experiência (§ 22 do art. 443 
da CLT).
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O serviço de natureza transitória é o que é breve, efêmero, temporário. Aqui está-se 
falando de serviço transitório e não de atividade empresarial de caráter transitório. Seria 
o caso de contratar um empregado temporariamente para atender a um breve aumento 
de produção em certo período do ano. A transitoriedade deverá ser observada em relação 
às atividades do empregador e não do empregado, de acordo com as necessidades de seu 
empreendimento. Serviços cuja natureza justifique a predeterminação de prazo são, a 
rigor, os serviços transitórios.

As atividades empresariais de caráter transitório dizem respeito à empresa e não ao 
empregado ou ao serviço. Seria o caso de criar uma empresa qúe apenas funcionasse em 
certas épocas do ano, como a de venda de fogos.nas festas juninas; a que produzisse ovos 
de Páscoa; a que fabricasse panetone para o Natal; a empresa que explorasse tempora
riamente atividade diversa da normal para atender a uma oportunidade de mercado etc.

Não se poderia, entretanto, dizer que a atividade da empresa é transitória ou o 
serviço seria transitório na contratação de pedreiro para trabalhar na construção civil, 
em que a atividade da empresa de construção civil é permanente. É possível/contudo, 
admitir o pedreiro para trabalhar em certa obra, pois há uma previsão aproximada de 
seu término.

São considerados pòr tempo determinado os seguintes contratos: de safra (parágrafo 
único do art. 14, da Lei na 5.889/73), de atleta profissional (art. 30 da Lei na 9.615/98), 
de artistas (art. 9a da Lei ne 6.533/78), de técnico estrangeiro (Decreto-lei na 691/69), 
de obra certa (Lei na 2.959/56), de aprendizagem (art, 428 da CLT), da Lei ne 9.601/98.

Previa o art. 1.220 do Códigó Civil de 1916 que o contrato de locação de serviços não 
poderia ser convencionado por mais de quatro anos.

A redação original do art. 445 da CLT utilizava a ideia contida no Código Civil de 
1916 quanto ao prazo máximo de duração do pacto: “O prazo de vigênda do contrato 
de trabalho quando estipulado ou se dependente da execução de determinado trabalho 
ou realização de certo acontecimento, não poderá ser superior a quatro anos”.

Atualmente o contrato de trabalho não pode ser superior a dois anos.
Mesmo na vigênda da redação original do art. 445 da CLT já se discutia se o contrato 

de trabalho por tempo determinado poderia ser prorrogado por mais quatro anos, caso 
o pacto laboral de prazo certo já tivesse sido fixado originariamente pelo mesmo prazo. 
Essa dúvida também se aplicava ao contrato de obra certa, previsto na Lei na 2.959/56, 
que é um contrato de trabalho por tempo determinado.

O art. 451 da CLT, que ainda tem sua redação original de 1943, dispõe que o contrato 
de trabalho por tempo determinado só pode ser prorrogado uma única vez.

Havia aqueles que entendiam que a prorrogação por mais quatro anos era possível, 
porque o contrato só estava sendo prorrogado uma vez e pelo mesmo prazo, além do que 
o art. 445 da CLT não mandava observar o art. 451 da CLT. No caso ora em análise, o art. 
451 da CLT estava sendo respeitado, em razão de que o contrato estava sendo prorrogado 
uma única vez.

O STF editou a Súmula na 195, que está assim redigida: “contrato de trabalho para 
obra certa, ou de prazo determinado, transforma-se em contrato de prazo indetermina
do, quando prorrogado por mais de 4 (quatro) anos”. Essa súmula, porém, foi editada
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antes da mudança da redação do art. 445 da CLT, que foi feita pelo Decreto-lei n- 229, 
de 28-2-1967.

Pela redação do antigo art. 445 da CLT, era possível discutir sobre a prorrogação do 
contrato por tempo determinado por uma única vez (art. 451 da CLT), que implicaria o 
contrato poder ter até oito anos.

Não se poderia tolerai; porém, a prorrogação do contrato pelo dobro do prazo, to
talizando oito anos, quando o empregado estava prestes a adquirir a estabilidade, o que 
ocorria com 10 anos de casa (art. 492 da CLT). Com esse argumento, o empregado pode
ria ser dispensado sem receber qualquer indenização.

A contratação e a prorrogação em seu prazo total não poderiam exceder a quatro 
anos. Do contrário, estaria violado o art. 445 da CLT, que não permitia que o contrato de 
trabalho por tempo determinado excedesse a quatro anos.

O Decreto-lei na 229/67 deu nova redação ao art. 445 da CLT, que está assim redigi
do: “o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de
2 (dois) anos, observada a regra do art. 451”.

A atual redação do art. 445 da CLT não faz referência às hipóteses em que o contrato 
de trabalho por tempo determinado pode ser celebrado, que era o termo certo, quando 
dependente da execução de determinado trabalho ou realização de certo acontecimento, 
como estava previsto na redação anterior do citado dispositivo. As referidas hipóteses já 
estão descritas hoje no § I a, do, art. 443 da CLT, que anteriormente era o parágrafo único 
do mesmo artigo. Não havia, portanto, necessidade de fazer referência aos casos em que 
se pode celebrar contrato de trabalho por tempo determinado, que já estão contidos no 
§ l 2 do art. 443 da CLT.

O contrato de trabalho por tempo determinado de dois anos pode ser prorrogado por 
mais dois anos?

Em qualquer hipótese, o contrato de trabalho por tempo determinado não pode ex
ceder a dois anos, mesmo quando da prorrogação. Era o que se depreendia da Súmula 
195 do STF, que interpretava a antiga redação do art. 445 da CLT, dizendo que o contrato 
por tempo determinado prorrogado por mais de quatro anos transformava-se em contra
to por tempo indeterminado.

Atualmente, o legislador é expresso no sentido de se observar o a r t 451 da CLT. As
sim, é possível prorrogar uma vez o contrato de trabalho por tempo determinado, porém, 
mesmo na prorrogação, o contrato dé trabalho de prazo certo não poderá exceder a dois 
anos. É a interpretação sistemática da CLT, mediante a combinação dos arts. 445 e 451 da 
citada norma. Dessa forma, é possível fazer um contrato de trabalho por tempo determi
nado de um ano e prorrogá-lo por mais um ano.

O fato de a atual redação do art. 445 da CLT determinar a observância do art. 451 da 
CLT, de haver uma única prorrogação, veio a terminar com a controvérsia sobre a possi
bilidade de se prorrogar por mais dois anos o pacto por tempo determinado já acordado 
por dois anos. Isso quer dizer que o contrato de trabalho pode ser prorrogado por uma 
única vez (art. 451 da CLT), porém deve observar o prazo máximo de dois anos (art. 445 
da CLT). Assim, não é possível fazer um contrato de trabalho por tempo determinado ou 
de obra certa de dois anos e prorrogá-lo por mais dois anos, pois a regra contida no art.
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445 da CLT está sendo desrespeitada, ou seja, o prazo máximo do contrato de trabalho 
por tempo certo ser de dois anos, incluída a prorrogação.

A prorrogação nada mais é do que a continuação do contrato anterior e não um 
novo contrato. Logo, não poderia haver a prorrogação do contrato de trabalho por tempo 
determinado fixado em dois anos, por igual período, ou seja, por mais dois anos. Nesse 
caso, haverá um contrato de trabalho por tempo indeterminado.

A determinação da lei é aditiva: deve ser observado o prazo máximo de dois anos e 
ao mesmo tempo só pode ser feita uma única prorrogação, desde que não exceda o prazo 
máximo de dois anos.

Essa orientação também se aplica ao contrato de trabalho de obra certa, qúe também 
é um contrato de trabalho por tempo determinado, devendo observar o prazo máximo de 
dois anos e uma única prorrogação. Assim, nesse caso também o contrato de obra certa 
fixado em dois anos não pode ser prorrogado por outros dois anos.

O fato de o empregado já ter trabalhado as horas necessárias a mais por dia, para 
não prestar serviços no sábado, tem influência no dia final do contrato por tempo deter
minado?

Suponha-se que o contrato de trabalho por tempo determinado terminasse em 18 
de setembro (sexta-feira). Nessa semana o empregado trabalhou nove horas diárias de 
terça-feira a sexta-feira para não trabalhar no sábado. Foram trabalhadas 44 horas na 
semana. Já compensou, portanto, o sábado. Já prestou serviços para as horas que seriam 
trabalhadas no sábado, mas que foram compensadas durante a semana.

Os efeitos jurídicos do pacto laboral são projetados para o sábado, em razão do acor
do de compensação. Embora o empregado não tenha trabalhado nenhum dia a mais em 
seu contrato de trabalho, os efeitos do pacto laboral foram estendidos para o sábado, pelo 
fato de já ter compensado as horas para esse fim. Como o pacto laboral deveria terminar 
na sexta-feira, o fato de cessar no sábado implica transformá-lo em contrato por tempo 
indeterminado.

Para que o empregado tenha direito ao descanso semanal remunerado deve ter pon
tualidade durante a semana inteira e ter assiduidade no mesmo período (art. 6a da Lei 
na 605/49). Se o obreiro faltar durante a semana ou chegar atrasado, perde o direito ao 
descanso semanal.

Admita-se que o empregado foi assíduo no trabalho durante a semana e ao mesmo 
tempo teve pontualidade, não chegando nenhum dia atrasado para o inído do serviço. O 
contrato de trabalho por tempo determinado que terminaria no sábado é projetado mais 
um dia, implicando ser transformado em prazo indeterminado?

Não há dúvida de que o obreiro já tem direito ao pagamento do descanso semanal, 
pois cumpriu as condições previstas em lei: pontualidade e assiduidade. O empregado já 
adquiriu o direito ao repouso semanal e também ao seu pagamento. . A empresa deverá, 
portanto, remunerar o empregado com o repouso semanal.

O empregado não trabalhou, por exemplo, mais de 90 dias, em caso de contrato de 
experiêntía, nem seu contrato de trabalho é prorrogado por um dia. Logo, o seu pacto 
laboral termina efetivamente no sábado e não um dia depois.
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O mesmo ocorre no caso do empregado trabalhar um ano, adquirindo o direito a fé
rias. O fato de fazer jus a férias indenizadas não projeta os efeitos do contrato de trabalho 
por mais 30 dias.

Se o prazo final do contrato for no dia imediatamente anterior ao domingo ou feria
do, o empregado tem direito ao descanso semanal ou ao feriado, porém não tem direito 
à prorrogação do contrato de trabalho por tempo determinado, que são coisas diversas. 
Uma coisa é o tempo do contrato, outra coisa é o pagamento do descanso semanal re
munerado e do feriado. O empregado não trabalhou no repouso semanal ou no feriado. 
Logo, seu contrato termina efetivamente no último dia trabalhado, não se projetando 
mais um dia e o transformando por tempo indeterminado.

Para resolver as questões adma basta que o empregador celebre o contrato de tra
balho com o empregado com um dia a menos do prazo de 90 dias ou dois anos. Se 
o contrato terminar numa quinta-feira, não haverá que se falar em direito ao repouso 
semanal, nem de que já  houve a compensação para o obreiro não trabalhar no sábado, 
muito menos haverá discussão sobre a projeção do pacto. O empregador poderá ajustar 
que o último dia contratado caia na quinta-feira, de modo que não haverá que se falar em 
contrato por tempo indeterminado.

O contrato de trabalho do jogador de futebol é de prazo determinado, com vigênda 
nunca inferior a três meses e nem superior a cinco anos (art. 30 da Lei na 9.615/98).

O contrato de trabalho do treinador de futebol não pode ser estabeleddo por mais de 
dois anos (art. 6a, I, da Lei n2 8.650/93).

E impossível fazer novo contrato de trabalho por tempo determinado com o mesmo 
empregado senão após seis meses da condusão do pacto anterior (art. 452 da CLT), 
exceto se a expiração do pacto dependeu da execução de serviços espedalizados ou da 
realização de certos acontecimentos. O presente caso não revela prorrogação de contra
tos, mas sucessão, pois é celebrado novo contrato. É o que ocorre com empregados de 
pousadas ou hotéis, em que estes necessitam de um número maior de empregados apenas 
em certas épocas do ano, como as de férias, feriados prolongados etc. Há, assim, a pos
sibilidade da renovação sucessiva de tais pactos, pois dependem da realização de certos 
acontecimentos.

Não há aviso-prévio nos contratos por tempo determinado, pois as partes conhecem 
antedpadamente quando o contrato irá terminar

Os contratos por tempo determinado que contiverem dáusula permitindo às partes 
a rescisão imotivada antes do termo final estarão regidos pelas mesmas regras dos con
tratos por tempo indeterminado (art. 481 da CLT), ou seja, são aqueles contratos que 
contêm dáusula de aviso-prévio.

Nos contratos de trabalho por tempo determinado, o empregador não terá de ob
servar a garantia de emprego, mesmo que, por exemplo, a empregada fique grávida no 
curso do pacto laboral, pois as partes sabiam desde o inído que o contrato de trabalho 
terminaria no último dia acordado. Nesse dia, o pacto laboral estará encerrado.

Não se pode falar em nulidade e violação do art. 9a da CLT, indusive pela norma ser 
de ordem pública. A norma é realmente de ordem pública, mas o fundamento não é esse.
O motivo é o fato de que as partes já  sabiam desde o inído quando terminaria o pacto 
laboral. Assim, não há prorrogação, suspensão ou interrupção do contrato de trabalho,
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mas no último dia termina o pacto laboral, pouco importando se a pessoa tem ou não ga
rantia de emprego. Tanto o empregador como o empregado sabiam desde o primeiro dia 
do pacto quando este terminaria. Assim, o empregador não está impedindo o empregado 
de trabalhar, nem violando a lei, apenas há a cessação do contrato de trabalho no último 
dia acordado.

A única hipótese em que o período de afastamento deixaria de ser contado ocorreria 
no caso de haver cláusula no contrato de trabalho dispondo nesse sentido (§ 2S, do art. 
472 da CLT).

O § 4S, do art. 1B, da Lei ns 9.601/98 é claro no sentido de que nas hipóteses de ga
rantia de emprego (chamada na prática de estabilidade provisória), o dirigente sindical, 
o cipeiro, o acidentado e a gestante não podem ser dispensados antes do prazo estipula
do pelas partes. A contrario sensu, entende-se que, terminado o prazo acordado, mesmo 
havendo garantia de emprego, haverá a cessação do contrato de trabalho por tempo 
determinado, pois as partes sabiam desde o primeiro dia de vigência do contrato quando 
este iria terminar. A garantia de emprego não vigora após o prazo final do contrato de 
trabalho por tempo determinado.

Dispensando o empregado antes do termo final do contrato, o empregador deverá 
pagar-lhe, a título de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o 
término do contrato (art. 479 da CLT).

Condições especiais devem ser anotadas na CTPS do empregado (art. 29 da CLT), 
como o contrato de prazo determinado.

O produtor rural pessoa física poderá realizar contratação de trabalhador rural por 
pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza temporária (art. 14-A da Lei n2 
5.889/73). Essa contratação só pode ser feita por pessoa física e não por pessoa jurídica. 
A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo que, dentro do período de um anò, 
superar dois meses, fica convertida em contrato de trabalho por prazo indeterminado. O 
contrato de trabalho por pequeno prazo deverá ser formalizado mediante a inclusão dó 
trabalhador na GFIP e:

I -  mediante a anotação na CTPS e em livro ou Ficha de Registro de Empregados;
ou

II -  mediante contrato escrito, em duas vias, uma para cada parte, onde conste,
no mínimo:
a) expressa autorização em acordo coletivo ou convenção coletiva;
b) identificação do produtor rural e do imóvel rural onde o trabalho será rea

lizado e indicação da respectiva matrícula;
c) identificação do trabalhador, com indicação do respectivo Número de Ins

crição do Trabalhador.

Se o trabalhador deve ser incluído na GFEÇ mostra que é empregado. Por isso, não 
deixa de ter direitos de empregado.

A contratação de trabalhador rural por pequeno prazo só poderá ser realizada por 
produtor rural pessoa física, proprietário ou não, que explore diretamente atividade 
agroeconômica. Não pode, portanto, ser contratado por pessoa jurídica. A não inclu



são do trabalhador na GFIP pressupõe a inexistência de contratação, sem prejuízo de 
comprovação, por qualquer meio admitido em direito, da existência de relação jurídica 
diversa. Na verdade, prevalece a realidade dos fatos sobre a forma. São assegurados ao 
trabalhador rural contratado por pequeno prazo, além de remuneração equivalente à 
de trabalhador rural permanente, os demais direitos de natureza trabalhista. Todas as 
parcelas devidas ao trabalhador serão calculadas dia a dia e pagas diretamente a ele 
mediante recibo. Será também devido o FGTS.

Dispõe o art. 442-A da CLT que, “Para fins de contratação, o empregador não exigirá
do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 (seis)
meses no mesmo tipo de atividade.” 

r t
E sabida a dificuldade de colocar os jovens de até 24 anos no mercado de trabalho, 

além do alto índice de desemprego nessa idade.
Não vejo inconstitudonalidade no dispositivo legal, pois não impede a empresa de 

exercer sua atividade econômica. A empresa pode exercer sua atividade contratando ou 
não trabalhadores. Pode contratar autônomos, terceirizar determinadas atividades e até 
usar a informática, substituindo o trabalhador pela máquina.

O art. 442-A da CLT será empregado apenas para fins de contratação do empregado 
e não no curso do contrato de trabalho ou na despedida.

O dispositivo não trata de contrato de experiênda, mas da contratação do traba
lhador.

A CLT tem regra sobre contrato de experiência de 90 dias (parágrafo único do art. 
445), que permite ao empregador verificar se o trabalhador pode ou não exercer a função 
e obter experiênda.

O período de comprovação da experiênda do empregador não poderá ser superior a 
seis meses no mesmo tipo de atividade. Para outra atividade, poderá haver prazo maior.

Com isso, talvez sejam admitidos trabalhadores que têm pouca experiênda, até seis 
meses.

O objetivo da norma foi facilitar o acesso dos jovens ao mercado de trabalho. As 
empresas, na prática, vão continuar a exigir experiênda sem colocá-la em anúndos ou 
tomá-la explídta. Poderão simplesmente não admitir o trabalhador e não dizer a razão. 
O empregado vai acabar não sendo contratado por não ter experiênda.

Até seis meses é possível exigir a experiênda. Acima de seis meses não será possível 
exigir experiênda.

A finalidade é não se exigir experiênda do candidato superior a seis meses, pois mui
tas vezes a pessoa não tem essa experiênda e fica privado de trabalhar.

A experiênda do empregado será analisada pelo seu currículo ou pela anotação em 
sua CTPS.

O dispositivo não proíbe a exigênda de escolaridade para o empregado ser admitido 
em certa função, prindpalmente quando esta exige isso. Em certos casos, a lei pode fazer 
essa determinação, como para ser advogado, contador etc.

O projeto que deu origem à lei considera discriminação exigir experiênda superior a 
seis meses do candidato a emprego. Discriminar vem do latim discriminare. Tem o sentido
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de diferenciar, discernir, distinguir, estabelecer diferença, separar. Discriminação significa 
tratar diferentemente os iguais. Não parece ser discriminação, mas ver se o empregado 
tem experiência profissional. Haveria discriminação se fosse exigida idade para ingressar 
no trabalho.

O empregador é que irá ter de qualificar ó trabalhadoi; tarefa que é inerente ao Esta
do, ao proporcionar a educação necessária às jpessoas. O empregador passa a ter a função 
de qualificar as pessoas, independentemente de terem experiência.

A não observância do art. 442-A da CLT importa a aplicação da multa administrativa 
prevista no art. 510 da CLT.

14.1 Contrato de experiência

São encontradas várias denominações para o contrato de experiência: período de ex
periência, contrato de prova, pacto de prova, pacto de experiência, contrato de experiên
cia, período de prova. A CLT usa a expressão contrato de experiência (§ 2a do art. 443 da 
CLT e parágrafo único do art. 445 da CLT).

Distingue-se o contrato de experiência do contrato de aprendizagem. Neste, o em
pregado estuda para exercer a profissão, para adquirir capacidade. No contrato de expe
riência, verifica-se um período em que, por exemplo, vai ser testado o empregado, sem 
ter uma característica de aprendizado.

Diferencia-se o contrato de experiência do contrato de trabalho temporário previsto 
na Lei n2 6.019/74. Neste, o prazo máximo é de três meses (art. 10 da Lei n2 6.019). No 
contrato de experiência, o prazo máximo é de 90 dias. No primeiro pacto, o contrato é 
estabelecido em meses, no segundo o prazo é determinado em dias. O contrato de traba
lho é bilateral. O contrato de trabalho temporário é triangular (trabalhador temporário, 
empresa de trabalho temporário, tomador ou diente). O contrato de experiência com
preende a verificação da aptidão do empregado. O contrato de trabalho temporário diz 
respeito, por exemplo, a necessidade transitória de substituição regular e permanente do 
pessoal da tomadora ou a acrésdmo extraordinário de serviços.

Alguns autores entendem que o contrato de experiênda seria um pacto preliminar 
ao contrato de trabalho. Outros mendonam que o contrato de experiênda seria uma das 
dáusulas do contrato por tempo indeterminado, em que em certo período iria verificar-se 
se o empregado tem aptidão ou condições de se adaptar ao novo local de trabalho.

Durante muito tempo se considerou o contrato de experiênda como dáusula do 
contrato de trabalho por tempo indeterminado. Falava-se em contrato de prova. O § l 2 
do art. 478 da CLT é daro em mostrar essa orientação, esdarecendo que “o primeiro ano 
de duração do contrato por tempo determinado é considerado como período de experiên
da”. Somente em 28-2-1967 o contrato de experiênda passou a ser considerado contrato 
por tempo determinado, com a nova redação oferedda ao art. 443 da CLT pelo Decreto- 
-lei n2 229, e não mais como dáusula do contrato por tempo indeterminado.

Diante da previsão da alínea c do § 2S do art. 443 da CLT, não se pode mais dizer que 
se trata de pré-contrato de trabalho ou de contrato de trabalho por tempo indeterminado 
com período de experiênda; mas de espéde ou modalidade de contrato de trabalho por 
tempo determinado. Não se trata apertas de uma dáusula inserida num contrato.
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O contrato de experiência é um pacto de avaliação mútua. Normalmente, no contra
to de experiência o empregador vai testar se o empregado pode exercer a atividade que 
lhe é determinada. Esse contrato pode ser desenvolvido em relação a qualquer pessoa, 
tanto para o profissional que tem curso universitário como para o pedreiro, visando ve
rificar sua aptidão. Um dos objetivos do contrato de experiência é verificar também se 
o empregado tem condições de se adaptar ao ambiente de trabalho, com os colegas etc. 
É válido para qualquer natureza de atividade, pois visa avaliar a capacidade técnica do 
empregado. Se este se adapta ao novo trabalho, de verificar seu comportamento. Serve, 
ainda, o contrato de experiência para verificar o empregado as condições de trabalho às 
quais irá se submetei; se se adapta à empresa e seus colegas. Há, portanto, reciprocidade 
na experiência, tanto em relação ao empregado, como ao empregador.

O contrato de experiência não deixa de ser um contrato de trabalho por tempo de
terminado. Assim, há necessidade de anotação na CTPS do empregado do referido pacto, 
que dará ao obreiro todos os direitos e obrigações pertinentes aò citado acordo.

A anotação na CTPS não é requisito essencial para a validade do contrato de expe
riência, pois o pacto laboral poderá ser celebrado verbalmente e provado por qualquer 
meio de prova (art. 456 da CLT).

Havendo ajuste escrito da prorrogação do contrato de experiência, desnecessária a 
anotação na CTPS. Implica apenas infração administrativa a falta de anotação.

O prazo máximo do contrato de experiência é de 90 dias (parágrafo único do art. 
445 da CLT). Se o referido prazo for excedido por mais de 90 dias, vigorará como se fosse 
contrato por tempo indeterminado.

Pode o contrato de experiência ser prorrogado. Essa prorrogação apenas pode ser 
feita por uma única vez (art. 451 da CLT).

Em hipótese alguma, pode exceder o contrato de experiência a 90 dias, seja na 
prorrogação (S. 188 do TST), seja por uma única contratação. Assim, não é possível 
prorrogar um contrato de experiência de 90 dias por mais 90 dias, pois o prazo máximo 
de 90 dias contido no parágrafo único do art. 445 da CLT foi excedido. Entretanto, será 
possível a contratação por 30 dias e a prorrogação por mais 60 dias, ou ser combinado 
o pacto por 20 dias e a prorrogação por mais 70 dias, ou o ajuste por 45 dias e a prorro
gação por mais 45 dias. Nesses casos, o prazo máximo foi observado e também foi feita 
apenas uma única prorrogação.

Não é possível fazer um contrato de experiência por 30 dias, prorrogá-lo por mais 
30 dias, e no vencimento novamente prorrogá-lo por mais 30 dias. Não obstante o prazo 
final de 90 dias não tenha sido excedido, o contrato por tempo determinado só pode ser 
prorrogado uma única vez (art. 451 da CLT). No caso mencionado, estar-se-ia diante de 
um contrato por tempo indeterminado e não por período certo de tempo.

Entretanto, a CLT não dispõe que a prorrogação do contrato de experiência ou do 
contrato de trabalho por tempo determinado tem de ser feita no mesmo prazo da contra
tação, ou seja: contratação de 30 dias e prorrogação de mais 30 dias. O que importa é que 
não seja excedido o prazo máximo de 90 dias ou de dois anos e haja apenas uma única 
prorrogação. Logo, nada impede que seja feita a contratação por 10 dias e a prorrogação 
por mais 80 dias. O contrato citado é válido e por tempo determinado.
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Se o empregado cumpre a experiência e sai da empresa, não pode o empregador, ao 
reeontratá-lo para a mesma função, exigir novamente a experiência, pois o obreiro já  foi 
testado. Incidiria aqui, também, a regra do art. 452 da CLT que impede nova contratação 
por tempo determinado sem a observância do interregno de seis meses.

Não é possível a celebração de contrato, de experiência após término de contrato de 
trabalho temporário, pois o empregado já foi provado.

14.2 Contrato de trabalho por obra certa

14.2.1 Contrato de trabalho por tempo determinado

O contrato de obra certa é uma espécie de contrato por tempo determinado, poden
do ser enquadrado na condição de “serviços especificados” de que trata o § I a do art. 443 
da CLT e também de um “acontecimento suscetível de previsão aproximada”, encontrado 
no mesmo mandamento legal. Nessa última hipótese, é possível entender que no contra
to de obra certa há uma previsão aproximada do tempo necessário para a realização da 
obra. O mesmo acontece com o contrato de safra, em que é possível dizer aproximada
mente quando a safra será colhida.

Na Venezuela, por exemplo, o art. 28 da Ley dei Trabajo é daro no sentido de que 
o contrato de trabalho pode ser realizado para uma obra determinada, por tempo de
terminado, ou por tempo indeterminado. O art. 45 do Codigo Sustantivo dei Trabajo, da 
Colômbia, especifica que o contrato de trabalho pode ser celebrado pelo tempo que durar 
a realização da obra. O art. 51 do Codigo Paraguayo dei Trabajo reza que há a possibilida
de de o contrato de trabalho ser firmado por obra ou serviço determinado. Na legislação 
francesa, só se admite o termo no contrato de trabalho quando se faz um detalhamento 
com precisão do término do pacto; todavia, é possível o contrato sazonal, cujo termo final 
não é conheddo com exatidão (Lei na 122-3,1). . .

Os serviços realizados em obra certa são transitórios “ou, muitas vezes, não passa a 
obra certa de atividade empresarial de caráter transitório” (Sampaio, 1973:41). A empre
sa de construção dvil, porém, tem por escopo uma atividade permanente, pois à neces
sidade de mão de obra é constante. Cónsiderando-se, porém, o serviço como transitório, 
é possível também enquadrar a obra certa na alínea a do § 2a do art. 443 da CLT, sendo, 
assim, um contrato por tempo determinado.

É evidente que, se o empregado trabalhar ao mesmo tempo em várias obras, ou pres
tar serviços uns dias numa obra e outros dias em outra, não se poderá falar em contrato 
de obra certa, mas em contrato de trabalho por tempo indeterminado.

14.2.2 Evolução legislativa

Antigamente, inexistia uma legislação que viesse a tratar do contrato de obra certa, 
deixando o empregado numa situação difidl, indusive dando ensejo a fraudes para o não 
pagamento de verbas trabalhistas. As empresas tinham por costume celebrar contratos 
por obra certa com seus empregados, com a finalidade de desvirtuar o pagamento das 
indenizações trabalhistas, pois sabiam quando a obra iria terminan
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Com base nessa situação fátiea é que foi elaborada a Lei na 2.959, de 17-11-1956, 
tratando do contrato de trabalho por obra certa.

É mister, contudo, esclarecer que o contrato de obra certa, segundo o art. l s da Lei 
n2 2.959/56 só pode ser feito com construtor de obras de construção civil, ou seja: a obra 
deve ter natureza material, sendo impossível fazer contrato de obra certa quanto a obras de 
natureza imaterial, como v.g. numa operação drúrgica ou num concerto musical. Aí havérá 
a prestação de serviços, matéria disciplinada pelos arts. 593 e ss do Código Civil.

14.2.3 Vigência
I

Alguns autores argumentam que-a Lei na 2.9593teria sido revogada pelo Decreto- 
-lei ns 229/67, que deu nova redação ao art. 443 da CLT. Preconizam que a construção 
de edifícios é atividade permanente de empresa de construção civil, sendo que o serviço 
não é de natureza transitória, inexistindo as condições do contrato de trabalho por prazo 
determinado para se aplicar a Lei n2 2.959/56.

A atividade da empresa de construção civil realmente é permanente, mas o serviço 
prestado é sempre transitório. Ora se precisa de mais pedreiros na obra, ora de menos. 
Em certo momento, são necessários azulejistas (fase de acabamento da obra) e em ou
tros momentos não são. O pintor só é necessário na fase final da obra, enquanto nessa 
fase já não são necessários tantos pedreiros. O tempo do contrato dependerá do serviço 
a ser executado, como menciona a própria lei, ou do término da obra. De outro modo, 
nem sempre há imóveis para construir, ou nem sempre se constroem tantos imóveis, 
pois há dependência de financiamento e das condições do mercado. É sabido que em 
épocas de crises econômicas ou de recessão a construção de imóveis, como qualquer 
outro tipo de atividade empresarial, diminui, aumentando o desemprego, mostrando 
que o serviço é transitório.

O Decreto-lei na 229/67, ao dar nova redação ao art. 443 da CLT, não revogou ex
pressamente a Lei na 2.959/56, não é incompatível com a mesma norma, nem discipli
nou inteiramente a matéria da referida disposição legal (§ I a do art. 2a do Decreto-lei n2 
4.657/42). O a rt 443 da CLT é uma norma geral, enquanto a Lei na 2.959 é uma norma es
pecial (§ 2a do art. 2a do Decretó-lei n2 4.657/42). Dessa forma, a Lei na 2.959 continua em 
vigor, não tendo sido revogada pelo Decreto-lei na 229, segundo o Decreto-lei na 4.657/42.

14.2.4 Licitude do contrato de obra certa

A obra certa tem que ser considerada como um evento extrínseco e alheio à vontade 
das partes, mas isso não quer dizer que a contratação por essa forma seja ilícita.

O fato de o empregador dedicar-se à construção civil não desnatura o contrato de 
trabalho de previsão aproximada, como é o caso do contrato de obra certa, pelo fato 
de não ter sido estipulado o dia do seu término. O art. 104 do Código Civil prevê que, para 
a validade do ato jurídico, é preciso observar a forma prescrita ou não proibida por lei. 
Ora, o contrato de obra certa atende à previsão da Lei n2 2.959/56, que o disciplina, quan
to a sua utilização na construção dvil. Logo, não há que se falar em nulidade ou ilidtude 
do contrato de obra certa. O mesmo entendimento tem Eduardo Gabriel Saad (1990:273).
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14.2.5 Prazo

O contrato por obra certa não poderá exceder dois anos, atendendo à regra do art. 
445 da CLT, visto que se trata de um contrato por tempo determinado. No entanto, o con
trato de obra certa não poderá ser prorrogado por mais de uma vez, como menciona o art. 
451 da CLT. Caso isso ocorra, transformar-se-á em contrato por tempo indeterminado. No 
contrato de obra certa há a dependência da realização de um serviço especificado (obra). 
Ao se realizar a obra, cessa o contrato. Combinando as partes a execução de outros ser
viços especificados, haverá outro contrato de trabalho, outra relação contratual, e não o 
contrato de obra certa.

A sucessão de contratos por obra certa, porém, não modifica os referidos pactos para 
contrato por tempo indeterminado, pois é possível que haja a contratação por obrai certa. 
Terminada esta, o empregado é contratado para outra obra certa, havendo uma sucessão 
de contratos de obra certa.

Como regra, todo contrato que suceder dentro de seis meses a outro contrato por 
tempo determinado é um contrato por tempo indeterminado em seu todo (art. 452 da 
CLT). A exceção à regra está inserida na parte final do art. 452 da CLT, quando se utiliza 
da expressão “salvo se a expiração deste (contrato) depender da execução de serviços 
especificados ou da realização de certos acontecimentos”. Tanto pode enquadrar-sé a 
sucessão de contratos por obra certa na expressão “execução de serviços especializados” 
(obra), como “na realização de certos acontecimentos”: construção do edifício.

Logo, é perfeitamente possível que a obra vá terminando por etapas e àos poucos vão 
sendo dispensados os funcionários, à medida que o serviço vai acabando.

A cada etapa da obra pode não haver necessidade do mesmo número de emprega
dos. Se no começo da obra são necessários 10 serventes, no final dela um servente talvez 
seja o suficiente para a realização dos serviços finais.

Caso o pintor seja contratado para fazer a pintura dos apartamentos na obra, termi
nada a citada pintura, há a cessação de seu contrato de trabalho. Assim, os empregados 
vão sendo paulatinamente dispensados à proporção que o serviço vai rareando. O fato de 
outros trabalhadores continuarem a trabalhar na obra não quer dizer que certo obreiro 
não possa ser dispensado, desde que para a empresa não mais sejam necessários os ser
viços daquela pessoa. Mesmo assim, estará evidenciado o contrato por obra certa, pois a 
contratação dependeu de serviços especificados ou da realização de certos acontecimen
tos, como o término de cada etapa da obra.

14.2.6 Requisitos

O art. I a da Lei na 2.959/56 exige que a anotação do contrato por obra certa na CTPS 
do obreiro seja feita pelo construtor que será o empregador segundo a referida norma, 
desde que exerça a atividade em caráter permanente.

Nota-se que a: Lei na 2.959/56 determina que o próprio construtor deva proceder às 
inscrições na CTPS do operário, visto que é comum o construtor querer transferir a res
ponsabilidade para o empreiteiro. Em se tratando de obra certa, as anotações deverão ser 
feitas pelo construtor, que será considerado empregador, desde que exerça seu mister em
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caráter permanente. O § l s do art. 15 da Lei na 8.036/90 (FGTS) também considera o to
mador de mão de obra como empregador. Caso o construtor não proceda às anotações na 
CTPS do operário, sofrerá multa administrativa, nos termos do art. 3a da Lei na 2.959/56.

Recomenda-se que o contrato de obra certa seja feito por escrito, visando evitar qual
quer dúvida sobre a forma como o empregado foi contratado. É possível que o contrato de 
obra certa seja celebrado verbalmente, como ocorre com qualquer contrato de trabalho 
(art. 443 da CL10 ou outro tipo de contrato.

Deve também ser observado o art. 29 da CLT, quando determina que as condições 
especiais devem ser anotadas na CTPS do empregado, das quais uma delas seria a ins
crição do contrato de obra certa, sob pena de desnaturar o referido pacto de obrà certa, 
a não ser que o operário-admita ter sido contratado daquela forma ou sefáça-prova por 
qualquer outro meio permitido em Direito (parte final do art. 456 da CLT) do acordo de 
vontades realizado.

14.2,7 Verbas rescisórias

Como o contrato de obra certa é um pacto por tempo determinado, não há direito a 
aviso-prévio, pois este instituto é previsto para contratos por tempo indeterminado (art. 
487 da CLT). As partes de antemão sabem quando cessará o contrato de trabalho: em 
razão do término da obra ou dos serviços especificados. Como o art. 2S da Lei na 2.959/56 
prevê a possibilidade de rescisão do contrato de obra certa em duas hipóteses: términp da 
obra óu dos serviços, mesmo que não haja ó término da obra, mas terminem os serviços 
necessários para os quais foi contratado o empregado, não terá direito este a aviso-prévio. 
Já decidiu o TRT da 2a Região que “empregado contratado para obra certa não faz jus a 
aviso-prévio quando seu desligamento ocorreu com o término progressivo dos serviços 
atribuídos ao empregado, não sendo indispensável a ocorrência do término de toda a 
obra”. (RO 478/79, AC 1.126/80, Rei. Juiz Wilson de Souza Campos Batalha, conforme 
Carrion, 1989:354.)

O 13a salário é devido na cessação dos contratos a prazo certo, como acontece quan
to ao contrato de obra certa, ainda que a relação de emprego se tenha findado antes de 
dezembro. Terá direito o operário também às férias proporcionais, mesmo não tendo 
trabalhado um ano na empresa, em razão do término do contrato por tempo determinado 
(art. 147 da CLT).

Fará jus o obreiro ao levantamento do FGTS (art. 20, IX, da Lei n2 8.036/90). A 
indenização de 40% do FGTS será indevida, porque não houve despedida por parte do 
empregador, mas término do contrato de trabalho por tempo determinado (art. 18 da Lei 
na 8.036/90).

14.3 Contrato de trabalho por tempo determinado da 
Lei n- 9.601/98

14.3.1 Introdução

O contrato de trabalho por tempo determinado foi aprovado pela Lei n2 9.601, de 
21-1-1998.
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Foram objetivos do governo, ao enviar ao Congresso Nadonal o projeto que deu ori
gem à Lei nE 9.601/98, diminuir o desemprego e legalizar a situação informal de certos 
trabalhadores, que eram contratados sem carteira assinada.

O Decreto na 2.490, de 4-2-98, regulamentou a Lei ns 9.601/98.

14.3.2 Denominação

Na prática, o pacto em estudo tem sido chamado de contrato de trabalho temporário 
ou contrato de trabalho provisório. Tem sido usada essa denominação talvez para justifi
car a provisoriedade da validade do referido acordo.

Essa denominação, entretanto, e incorreta: A ementa da Lei ns 9.601/98 indicáque 
seu conteúdo trata de “contrato de trabalho por prazo determinado”. O art. I a da Lei na 
9.601/98 também dispõe que “as convenções e os acordos coletivos de trabalho pode
rão instituir contrato de trabalho por prazo determinado, de que trata o art. 443 da 
CLT”. Este artigo versa realmente sobre as hipóteses de contrato de trabalho por tempo 
determinado.

A Lei na 6.019/74 é que dispõe sobre o contrato de trabalho temporário, celebrado 
entre a empresa tomadora ou diente e a empresa de trabalho temporário.

Assim, a Lei na 9.601/98 instituiu outra espéde de contrato de trabalho por tempo 
determinado, com requisitos próprios, distintos em parte dos previstos na CLT. Não cor
responde, portanto, ao contrato de trabalho por tempo determinado previsto na Lèi na 
6.019/74.

14.3.3 Contratação

Dispõe o art. I a da Lei na 9.601/98 que a contratação do pacto por tempo determina
do pode ser feita em relação a qualquer atividade da empresa, como de seus estabeled- 
mentos. É usada a conjunção “ou”, que indica altematividade. O parágrafo único, do art. 
3S da Lei na 9.601/98 também faz referênda a estabelecimento. A contratação também po
derá ser feita tanto em relação à empresa, como quanto a seu estabelecimento. Poderia ser 
utilizada a contratação temporária em um estabelecimento da empresa e em outro não.

O art. I a da Lei na 9.601/98 dispõe que a contratação pode ser feita em qualquer 
atividade. Isso quer dizer que tanto poderá ser feita a contratação na atividade-meio da 
empresa, como em sua atividade-fim.

Na área rural, também poderá ser feita a contratação por tempo determinado com 
base na Lei na 9.601/98, pois esta é espressa no sentido de que pode ser feita em qual
quer atividade. Ao que parece, poderá ser feita a contratação por tempo determinado até 
nos contratos de safra, pois não há proibição nesse sentido na lei.

Assim, a contratação poderá ser feita tanto no comércio, na indústria, nos serviços, 
no âmbito rural, nos bancos etc.

Não se aplica, porém, a Lei na 9.601/98 ao empregador doméstico, que não é empre
sa nem tem estabelecimento.
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Para o contrato de trabalho por tempo determinado não são exigidas as condições es
pecificadas no § 2a, do art. 443 da CLT. O art. I a da Lei n2 9.601/98 é expresso em excluir 
do novo contrato por tempo determinado as referidas condições, disciplinando que, inde
pendentemente das condições previstas no citado § 2a, do art. 443 da CLT, poderá ser feita 
a contratação por tempo determinado. Assim, não será preciso que o contrato de trabalho 
por tempo determinado seja feito apenas para serviço cuja natureza ou transitoriedade 
justifique a predeterminação do prazo ou em razão de atividades empresariais de caráter 
transitório. Agora, é possível a contratação por tempo determinado em qualquer hipótese, 
sem que haja a observância das condições determinadas no § 2a, do art. 443 da CLT.

Não há inconstitucionalidade da lei em razão de que uns empregados na empresa 
terão contrato por tempo determinado e outros indeterminado. Aqui, a questão é de con
tratação. Inexiste violação ao princípio da isonomia pelo fato de que a Lei n- 9.601/98 
não exige a motivação da contratação, como ocorre no § 2a, do art. 443 da CLT ou nò art. 
9a da Lei na 6.019/74.

Não se pode dizer que a Lei na 9.601/98 é inconstitucional, por violar o inciso I do 
art. 7a da Constituição, visto que não se está tratando de garantia de emprego, de relação 
de emprego protegida contra dispensa arbitrária ou sem justa causa, nem de estabilidade, 
mas apenas de contrato de trabalho por tempo determinado.

O § I a, do art. I a da Lei na 9.601/98 dispõe expressamente que a contratação é feita 
mediante convenção ou acordo coletivo. Não usa a expressão acordo óu convenção cole
tiva, que poderia indicar qüe o acordo é individual. Nesse caso, o acordo é coletivoe não 
individual. Para a validade do contrato por tempo determinado, a contratação coletiva 
com o sindicato passa a ser imprescindível, isto é, a contratação deve ser feità mediante 
convenção ou acordo coletivo. Não será possível a contratação individual. O mélhor será 
a contratação por acordo coletivo, pois no acordo são atendidas as peculiaridades de cada 
empresa, enquanto na convenção coletiva temos a contratação com a categoria toda, sem 
fazer as distinções peculiares entre cada empresa.

Em se tratando de émpregado pertencente a categoria diferenciada, as contrata
ções devem ser feitas com o sindicato de trabalhadores da categoria diferenciada e não 
da atividade preponderante da empresa. Dessa forma, se uma empresa metalúrgica vai 
contratar motoristas, deverá fazer a negociação coletiva com o sindicato dos motoristas 
e não dos metalúrgicos.

O contrato de trabalho por tempo determinado previsto na Lei na 9.601/98 não pode 
ser aplicado a funcionários públicos, pois a estes não são observadas as convenções ou ós 
acordos coletivos, em razão de que o § 3a do art. 39 da Constituição não faz referência aò 
inciso XXVI, do art. 7a da mesma norma. Entretanto, a Lei na 9.601/98 pode ser observa
da em relação às empresas públicas e sociedades de economia mista, que têm de aplicar 
a legislação trabalhista (§ I a, do art. 173 da Lei Magna), desde que o empregado faça 
concurso público (art. 37, n  da Constituição).

O parágrafo único, do art. I a do Decreto na 2.490/98 dispõe que é vedada a con
tratação de empregados por tempo determinado para substituição de pessoal regular e 
permanente contratado por tempo indeterminado. A determinação do regulaméntò é 
correta, porém não é prevista expressamente na lei. Se o art. I a da Lei na 9.601/98 dis
põe que pode ser feita a contratação em qualquer atividade desenvolvida pela empresa 
ou estabelecimento, independentemente dos requisitos previstos no § 2a, do art. 443 da



1 2 8  Direito do Trabalho * Martins

CLT, a determinação do decreto é ilegal, pois vai além do disposto na lei. Assim, a con
tratação temporária poderá ser feita para substituição de pessoal regular e permanente 
contratado por tempo indeterminado, pois não há vedação na lei nesse sentido. Dentro 
da regra de que o que não é proibido é permitido, pode ser realizada a contratação pela 
empresa de empregados por tempo determinado para substituir seu pessoal regular e 
permanente. O empregador apenas terá de observar os porcentuais descritos no art. 3a da 
Lei na 9.601/98. Inobservados os porcentuais previstos no citado artigo e a necessidade 
de acréscimo no número de empregados, será ilegal a contratação de trabalhadores por 
tempo determinado para substituir o pessoal regular e permanente da empresa. Esta, 
porém, deverá tomar cuidado em relação ao procedimento de contratar pessoal com base 
na Lei na 9.601/98 para substituir seus funcionários permanentes, pois o entendimento 
da fiscalização será o contido no Decreto na 2.490/98, sendo que poderá ser autuada pelo 
inspetor do trabalho.

Na contratação feita por tempo determinado com base na Lei na 9.601/98, deverá 
o empregado ser registrado desde o primeiro dia do ajuste de vontades entre as partes, 
pois a lei não dispõe que o obreiro deixará de ser registrado. Aqui, a regra geral a ser 
aplicada é a do art. 29 da CLT, que determina que o empregador deve anotar a CTPS do 
empregado em 48 horas.

Correta a determinação do decreto de que o empregador deve anotar na CTPS do 
trabalhador a condição de contratado por tempo determinado, indicando a lei de regên
cia (Lei na 9.601/98), discriminando sua remuneração separadamente na folha de paga
mento dos empregados, porque os encargos serão diferenciados. A exigência da anotação 
da condição de contrato por tempo determinado é decorrente da parte final do art. 29 
da CLT, que dispõe que as condições especiais devem ser anotadas na CTPS do obreiro. A 
condição especial seria justamente a contratação por tempo determinado.

Na ficha ou no livro de registro de empregados, também deverá constar a anotação 
de que o empregado está sendo contratado na forma da Lei n2 9.601/98, para diferenciar 
que seu contrato de trabalho é feito por tempo determinado, regido por lei especial.

O contrato de trabalho por tempo determinado será feito por escrito, pois o inciso n, 
do art. 4a, e o § 2a do mesmo artigo mencionam que deverá haver o depósito do contrato 
no Ministério do Trabalho. Para que haja o depósito, o pacto só poderá ser escrito e não 
verbal. Nesse caso, não se aplicará o art. 443 da CLT, que permite a contratação verbal 
do trabalhador. O objetivo da contratação por escrito é evitar fraudes, tanto que a contra
tação deverá ser anotada na CTPS do empregado, inclusive indicando que foi feita sob a 
égide da Lei n2 9.601/98 (art. 2a, do Decreto na 2.490/98).

Não será necessário registrar o contrato por tempo determinado no sindicato, pòis, 
embora o projeto inicial do govemo o previsse no art. 4a, a atual determinação da Lei n® 
9.601/98 nada dispõe sobre o tema. O objetivo do dispositivo inicial era de que o sindi
cato pudesse fiscalizar a contratação do trabalhador, mas o sindicato acaba fiscalizando a 
contratação do trabalhador em razão de ser necessário o estabelecimento de convenção 
ou acordo coletivo de trabalho, que naturalmente tem a participação da agremiação na 
elaboração do respectivo instrumento.

Os salários dos contratados por tempo determinado deverão ser iguais aos dos em
pregados contratados por tçmpo indeterminado que exerçam á mesma função. Se a di
ferença de tempo de função for superior a dois anos, poderá haver distinção no aspecto
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salarial (§ I a, do art. 461 da CLT). Fixando a norma coletiva da empresa piso salarial, 
este deve ser observado em relação aos empregados contratados por tempo determinado. 
Caso o empregado receba salário profissional, fixado em lei, como médicos, engenheiros 
etc., a empresa deverá obedecer a norma legal para os empregados contratados por tem
po determinado.

A inobservância dos requisitos previstos na Lei na 9.601/98 transforma automatica
mente o contrato por tempo determinado em indeterminado, tendo o empregado todos 
os direitos pertinentes a esse último tipo de pacto, como aviso-prévio, indenização de 
40% do FGTS.

Existindo norma específica, não se aplica o contrato por tempo determinado instituí
do pela Lei nB 9.601/98. Assim, a aprendizagem, o trabalho temporário (Lei ns 6.019/74), 
o contrato de técnico estrangeiro (Decreto-lei na 691/69) regem-se pelas respectivas nor
mas e suas características.

14.3.4 Empresas com até 20 empregados

O § 3a, do art. I a da Lei na 9.601/98 tinha a seguinte redação: ‘As empresas com 
até vinte empregados, bem como aquelas nas localidades em que os trabalhadores não 
estejam representados por organizações sindicais de primeiro grau, poderão celebrar o 
contrato de trabalho previsto neste artigo, mediante acordo escrito entre empregado e 
empregador, observado o limite estabelecido no indso I do art. 3a desta lei.”

Nota-se do § 3a, do art. I a da Lei na 9.601/98, que foi vetado pelo Presidente da 
República, a regra de que nas empresas com até 20 empregados a negodação poderia 
ser individual, sem a partidpação dos sindicatos. Se se entender que a matéria era de 
contratação individual, de contrato de trabalho, está incorreto o veto, independendo da 
partidpação do sindicato para a validade do pacto, pois a Constituição não exige para o 
caso que fosse coletiva a negodação, sendo válida a tratativa individual. Ao contrário, se 
a regra é de contratação coletiva, mediante convenção ou acordo coletivo, deveria evi
dentemente ter a partidpação do sindicato (art. 8a, VI, da Constituição).

A regra determinada na Lei na 9.601/98 é da contratação de empregados mediante 
convenção ou acordo coletivo, como indica a interpretação sistemática do art. I a, do 
parágrafo único do art. 2a, do § 2a do a r t 4a. Dispõe o art. I a da dtada norma que o con
trato de trabalho por tempo determinado será instituído mediante convenção ou acordo 
coletivo. Reza o art. 3a que o número de empregados será especificado no instrumento 
decorrente da negodação coletiva.

Logo, a contratação, para ter validade, deve ter a partidpação do sindicato, só po
dendo ser coletiva. Inexistmdo sindicato no local, a representação é da federação. Na 
falta desta, será da confederação. É a regra do § 2a, do art. 611 da CLT.

Nas empresas com menos de 20 empregados, será necessária também a contratação 
coletiva. Se for contratado um único empregado de acordo com a Lei na 9.601/98, a con
tratação terá de ser feita com o sindicato. Isso na prática é inviável, pois os sindicatos não 
terão condições de atender a tantos pedidos de pequenas empresas. A lei cria, portanto, 
uma situação burocrática para a contratação de empregados nas pequenas empresas, que 
são a maioria. A pequena empresa, que geralmente não negoda coletivamente, não sabe-
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rá como fazer para contratar com o sindicato, tendo provavelmente de se socorrer de um 
advogado, trazendo maiores custos nessa contratação. Para essas empresas, o ideal é que 
o acordo fosse escrito com os empregados e não coletivo. O que poderá ocorrer é que as 
pequenas empresas contratarão os empregados conforme a Lei na 9.601/98, porém sem 
a participação do sindicato, o que tomará o. pacto ilegal, sendo considerado por tempo 
indeterminado. V

Assim, embora a determinação da lei seja na prática inadequada para as pequenas 
empresas, é constitucional o veto feito pelo Presidente da República. O veto mostra que 
os sindicatos conhecem a realidade de cada categoria, atendendo ao inciso VI do art. 8a 
da Constituição.

14.3.5 Médias

Para a contratação de empregados com base na Lei na 9.601/98, deve-se observar 
o limite estabelecido no instrumento decorrente de negociação coletiva, não podendo 
ultrapassar os seguintes porcentuais, que serão aplicados cumulativamente:

a) 50% do número de trabalhadores, para a parcela inferior a 50 empregados;
b) 35% do número de trabalhadores, para a parcela entre 50 e 199 empregados;
c) 20% do número de trabalhadores, para a parcela acima de 200 empregados.

O estabelecimento de porcentual sobre o quadro de pessoal, para a contratação por 
tempo determinado, tem por objetivo que o empregador não dispense todos os seus em
pregados por tempo indeterminado, contratando obreiros apenas por tempo determinado.

Os porcentuais são cumulativos, devendo ser aplicados separadamente e depois so
mado o número obtido em cada um deles, para se saber o total de empregados que po
dem ser contratados.

Os porcentuais determinados no art. 3a da Lei na 9.601/98 tomam por base o núme
ro de empregados admitidos por tempo indeterminado. Nesse contexto, não estarão in
seridos empregados contratados por tempo determinado, contratos de experiência, obra 
certa, de aprendizagem etc.

O cálculo será feito de forma mensal, mediante a verificação da respectiva média 
aritmética. Observar-se-ão, para o cálculo, os seis meses anteriores aos da publicação da 
Lei na 9.601/98.0  art. 5a do Decreto na 2.490/98 dispõe que a média abrangera o perío
do de I a de julho a 31 de dezembro de 1997.

Se a empresa tem mais de um estabelecimento, o cálculo será feito em relação a cada 
um dos estabelecimentos e não pelo total de empregados da empresa. A única hipótese 
em que o cálculo será feito em relação a todos os empregados da empresa será quando 
esta não tiver estabelecimentos.

Os estabelecimentos instalados ou os que não possuírem empregados contratados 
por tempo indeterminado a partir de l a-7-1997 terão sua média aritmética aferida con
tando-se o prazo de seis meses a começar do primeiro dia do mês subsequente à data da 
primeira contratação por tempo indeterminado (§ 2a, do art. 5a do Decreto na 2.490/98).

-
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14.3.6 Duração e prorrogação

O contrato por tempo determinado não poderá ser feito por mais de dois anos, pois 
o art. 445 da CLT é observado no caso presente, visto que a lei dispõe que apenas o art. 
451 da CLT não deve ser aplicado.

No entanto, o contrato por tempo determinado poderá ser prorrogádo mais de uma 
vez, sucessivamente, não sendo observado o art. 451 da CLT, que veda a prorrogação por 
mais de uma vez do contrato por tempo determinado; apenas deve haver a limitação do 
prazo máximo em dois anos. As empresas, portanto, poderão prorrogar o mesmo contrato 
de trabalho por tempo determinado quantas vezes quiserem, tendo de observar apenas 
o prazo máximo de dois anos para os contratos por tempo determinado, previsto no art. 
445 da CLT. Tanto poderá haver uma linica prorrogação, como mais de uma ou várias.

Para a prorrogação do contrato por tempo determinado, o § 2a do Decreto na 
2.490/98 exige que haja o depósito do novo instrumento no órgão regional do Ministério 
do Trabalho. Essa exigênda é ilegal, posto que não prevista em lei, além do que o termo 
de prorrogação pode estar no próprio contrato de prazo determinado, como é comum 
encontrar nos impressos vendidos nas papelarias.

Será possível a sucessão de um contrato por tempo determinado por outro indeter
minado (parágrafo único, do art. 3a do Decreto na 2.490/98). Poderá acontecer que, se o 
empregado for bom fundonário, seu contrato seja transformado de tempo determinado 
para indeterminado. Será possível também acontecer de, após a contratação por tempo 
determinado, haver acréscimo permanente de serviço na empresa, sendo necessária a 
contratação definitiva do obreiro.

O art. 452 da CLT será observado no contrato por tempo determinado. Dispõe o d- 
tado artigo que “considera-se por prazo indeterminado todo contrato que sucedei; dentro 
de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste de
pender da execução de serviços espedalizados ou da realização de certos acontecimentos”.

Com base no art. 452 da CLT, é impossível fazer novo contrato de trabalho por tem
po determinado com o mesmo empregado senão após seis meses da condusão do pacto 
anterior, exceto se a expiração do pacto dependeu da execução de serviços espedalizados 
ou da realização de certos acontecimentos.

Inexistiu a revogação do art. 452 da CLT pela Lei n® 9.601/98. A lei espedal não 
revoga a geral, nem a modifica (§ 3a, do art. 2a, do Decreto-lei na 4.657/42). A Lei na 
9.601/98 não revogou expressamente o art. 452 da CLT, nem é com ele incompatível, pois 
não o exdui de sua aplicação, apenas o art. 451 da CLT..

Prorrogar é continuar o contrato que está em vigor. A Lei na 9.601/98 permite que 
o contrato por tempo determinado nela previsto seja prorrogado mais de uma vez, sem 
estar adstrito ao limite previsto no art. 451 da CLT. No caso do art. 452 da CLT, há novo 
contrato de trabalho com o mesmo empregado, observado um espaço de tempo, e não 
prorrogação. Há, portanto, outro contrato.

Dessa forma, será considerado por tempo indeterminado todo contrato feito com o 
mesmo empregado que sucedei; dentro de seis meses, a outro contrato por tempo deter
minado, salvo se a expiração deste dependeu da execução de serviços espedalizados ou 
da realização de certos acontecimentos.
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O art. 481 da CLT também pode ser aplicado ao contrato por tempo determinado 
da Lei ns 9.601/98, pois esta não o exclui. Se houver cláusula assecuratória do direito 
recíproco de resdsão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido 
tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por 
tempo indeterminado, isto é, o pagamento de aviso-prévio. A única hipótese em que não 
seria possível a existência da referida cláusula seria em relação a empregados detentores 
de garantia de emprego. Nem mesmo com o pagamento de indenização esses emprega
dos poderão ser dispensados (§ 42, do art. l s, da Lei na 9.601/98).

15 Cláusula de não concorrência

No âmbito do Direito, há vários de seus ramos preocupando-se com a concorrên
cia desleal. O Direito Penal estuda o crime de concorrência desleal (art. 195 da Lei na 
9.279/96), em que há atividade ilícita que prejudica o direito de outra pessoa. No Direito 
Comercial são estudadas as questões de não concorrência, em que um sócio retirante 
da empresa se obriga a não atuar em empresa concorrente ou em determinado espaço 
territorial em sua empresa concorrente. No Direito do Trabalho, o empregado pode ser 
dispensado por justa causa quando: (a) praticar ato de concorrência à empresa para a 
qual trabalha, ou for prejudicial ao serviço (art. 482, c, da CLT); (b) violar segredo da 
empresa (art. 482, g, da CLT).

Não vou analisar as referidas questões, mas a dáusula que é inserida no contrato de 
trabalho, determinando que o empregado não pode trabalhar para outra empresa concor
rente num prazo de meses ou anos, ou de não se estabelecer por conta própria no mesmo 
ramo do anterior empregador

Sabe-se que o empregado assina qualquer papel enquanto está em vigor o contrato 
de trabalho, com medo de perder o emprego. Posteriormente, após ser dispensado, é 
que vai discutir a questão na Justiça do Trabalho. Assim, muitas vezes a dáusula de não 
concorrênda é estabeledda no momento em que o empregado está sendo contratado, 
quando assina o contrato de trabalho.

São encontradas as denominações cláusula de não restabelecimento, cláusula de não 
concorrência em contrato social, cláusula de não concorrência em contrato de trabalho, 
cláusula de não concorrência, proibição de concorrência, pacto de não restabelecimento, 
proibição negocial de concorrência, cláusula de interdição da concorrênda, pacto de não 
concorrência, pacto de abstenção de concorrência, pacto de exclusão de concorrência etc. 
Muitas dessas denominações dizem respeito ao Direito Comerdal e não propriamente ao 
Direito do Trabalho.

Em espanhol, é empregada a expressão pacto de no competencia. Em italiano, patto di 
non concorrenza. Em alemão, Wettbewerbsabrede. Em francês, clause de non concorrence.

A denominação dáusula de não concorrênda pode não ser adequada, pois o empre
gado pode não concorrer com o empregador. Se a dáusula é para não divulgar informa
ções, a melhor denominação pode ser dáusula de confídendabilidade.

A dáusula de não concorrênda compreende a obrigação pela qual o empregado se 
compromete a não praticar pessoalmente ou por meio de terceiro ato de concorrênda 
para com o empregador.
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Trata-se de uma obrigação de natureza moral, de lealdade.
São princípios da ordem econômica a livre iniciativa (art. 170, caput, da Constitui

ção) e a livre-concorrência (art. 170, I\£ da Constituição).
No Direito Comercial são estabelecidas limitações para efeito do exercício da cláusu

la de não concorrência. A primeira limitação diz respeito ao prazo. Não se pode estabele
cer essa cláusula por prazo indeterminado, pois impediria o direito de livre-concorrência, 
de livre iniciativa. Quanto à limitação territorial, esta deve ser feita em determinado 
espaço territorial, não sendo justificável que, mesmo distante do local anterior, haja a 
observância da cláusula de não concorrência. Quanto ao objeto, a limitação deve ser feita 
em relação à atividade igual ou semelhante à anterior e não a qualquer atividade.

No contrato social, é considerada lícita cláusula que estabeleça que os sóciosTião 
podem associar-se com empresa concorrente, por questão de boa-fé e dos costumes co
merciais.

O contrato de trabalho tem por pressuposto a confiança entre as partes, a fidúda. Se 
a confiança deixa de existir, o contrato de trabalho pode cessar, indusive por justa causa.

O empregado deve guardar sigilo em relação às informações que recebe do emprega
dor ou pelo desenvolvimento de seu trabalho, não podendo, divulgá-las, principalmente 
a terceiros, notadamente quando sejam concorrentes do empregador. Deve guardar o 
dever de fidelidade para com o empregador. A confidendaüdade é, portanto, essencial 
nessa relação.

Muitas vezes, o empregador paga ao empregado um valor decorrente do pacto de 
não concorrênda.

Seria possível afirmar que, terminado o contrato de trabalho, a dáusula de não con
corrênda também não mais teria validade. Entretanto, é sabido que algumas dáusulas do 
contrato de trabalho podem ter validade após sua cessação. Há a cessação da prestação 
de serviços do empregado, mas a dáusula continua em vigor.

Prevê o art. 122 do Código Civil que “são lídtas, em geral, todas as condições não 
contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes”. Em prindpio, a dáusula é lídta. 
“Entre as condições proibidas se induem as que privarem de todo efeito o ato, ou o sujei
tarem ao arbítrio de uma das partes”, que seria a dáusula puramente potestativa. Logo, 
se for estabeledda no contrato de trabalho dáusula puramente potestativa, não terá va
lidade a referida disposição, como, por exemplo, de o empregado não poder trabalhar

Determina, ainda, o art. 444 da CLT que “as relações contratuais de trabalho podem 
ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha 
às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis 
e às decisões das autoridades competentes”. A dáusula de não concorrênda não versa 
exatamente sobre proteção ao trabalho. Geralmente, as normas coletivas não trazem 
regras sobre o assunto, nem se trata de decisão de autoridade competente. Logo, pode 
ser pactuada.

Determina o inciso XIII do art. 5a da Constituição que “é livre o exerddo de qualquer 
trabalho, ofído ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabele
cer". Essa regra tinha disposições semelhantes na Constituição de 1824 (art. 179, ns 24), 
na Constituição de 1891 (art 72, § 24), na Lei Maior de 1934 (art 113, na 13), na Carta 
Magna de 1937 (art. 150, § 23) e na Emenda Constitudonal ns 1/69 (art. 153, § 23).
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A lei é que vai estabelecer as condições para o exercício da profissão, como duração do 
curso, qualificações para esse fim, exame perante o órgão de fiscalização da profissão etc. 
Essa lei é de competência da União, pois diz respeito a Direito do Trabalho (art. 22 ,1, da 
Constituição).

O STF já teve oportunidade de julgar questão semelhante na vigência do § 23, do art. 
153 da Constituição de 1967, que tinha a seguinte redação: “é livre o exercício de qual
quer trabalho, ofício ou profissão, observadas as condições de capacidade que a lei esta
belecer”. O acórdão não conheceu do recurso éxtraordinário, tendo a seguinte ementa:

“Liberdade de trabalho. Cláusula pela qual o empregado, que fez cursos téc
nicos às expensas do empregador, obrigou-se a não servir a qualquer empresa 
concorrente nos 5~ anos seguintes, ao fim do contrato. Não viola o art. 153, § 23 
da Constituição o acórdão que declarou inválida tal avença” (STF, RE 67.653, Rei. 
Min. Aliomar Baleeiro, DJ 3-11-70, p. 5.294, RTJ 55,1971, p. 42).

O empregado pode ser processado por responsabilidade civil de divulgação de segre
do do empregador; mas não pode ser impedido de trabalhar.

Exceção ocorreria se o empregador pagasse, como compensação financeira, um valor 
ao empregado pelo não exercício de atividade concorrente.

Por analogia, pode ser utilizada a regra do art. 608 do Código Civil, segundo a qual a 
pessoa que aliciar outras obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará 
a este a importância que ao prestador de serviço, pelo ajuste desfeito, houvesse de caber 
durante dois anos.

A legislação trabalhista brasileira não estabelece regra sobre o tema. Havendo omis
são sobre o assunto em nossa legislação, é o caso de se aplicar o direito comparado, por 
expressa previsão do art. 8a da CLT, desde que o interesse particular não prevaleça sobre 
o interesse público.

Há referência na OIT ao fato de que “dispositivos legislativos é contratuais tendem, 
às vezes, a regular a interdição de fazer concorrência, não somente após a cessação do 
contrato de trabalho, mas também durante sua duração. Não nos ocupamos senão das 
interdições previstas para o período que se segue à cessação do contrato. Quando dispo
sições intervém referindo-se à interdição para um empregado fazer concorrência a seu 
empregador durante a duração do contrato, nada mais fazem do que precisar ou reforçar 
medidas gerais de proteção que decorrem do direito comum. Estas medidas parecem de 
tal modo justificadas que não suscitam nenhuma oposição”.3

Como não existe norma legal tratando do assunto no Brasil, é o caso de se aplicar 
as orientações do direito comparado em relação aos contratos de trabalho que tiverem 
execução em nosso país.

A cláusula inserida no contrato de trabalho tem eficácia apenas após a cessação do 
pacto laboral, mas tanto pode ser estabelecida quando da contratação, no curso do con
trato ou quando de sua rescisão, pois, nesse ponto, as partes têm liberdade de contratar.

Não pode haver a proibição total do trabalho do empregado, apenas para certa ativi
dade. Se ocorrer a primeira hipótese, a cláusula será considerada abusiva e ilícita, porque 
o empregado não pode renunciar a sua liberdade de trabalho.

3 Reme Internationale du 7hzvail, v. 19, p. 425, Mars 1929.
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O empregado pode exercer qualquer outra atividade, menos aquela a que foi deter
minada a cláusula de não concorrência. Logo, não está proibido de exercer outras ativi
dades, nem de trabalhar.

A proibição do exercício da atividade pode ser estabelecida tanto.para a condição de 
empregado, de autônomo, como para criar empresa concorrente.

O estabelecimento da cláusula deve ser feito por escrito no contrato de trabalho. Não 
se pode admitir cláusula implícita oii tádta, visando evitar problemas para o empregado, 
justamente de não poder trabalhar, pois daria margem a incertezas.

A dáusula de não concorrênda deverá ser estipulada por tempo determinado e para 
certo local. Não pode ser, portanto, perpétua, pois impediria o empregado de trabalhar na 
atividade. Deve a limitação estar balizada dentro do prindpio da razoãbílidade, de acor
do com o que for pactuado entre as partes. O ideal é que fosse estabèledda por um prazo 
máximo de dois anos, que é o período máximo de vigênda do contrato de trabalho por 
tempo determinado e não seria um prazo muito longo. Certas atividades não precisam de 
um prazo muito longo de abstenção, como de produtos de bancos e na área de informáti
ca, em que em algumas semanas ou em seis meses os demais, concorrentes já absorveram 
o novo produto ou a nova tecnologia.

Por analogia, pode ser aplicada a regra do art. 1.147 do Código Civil, segundo a 
qual, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer 
concorrênda ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferênda.

Não terá valor a dáusula em locais em que a empresa não venha a competir com 
outras no mesmo mercado. Assim, ela deve ser estabeledda para certa área geográfica.

Para a validade da dáusula, o empregado deve receber compensação financèira, que 
lhe permita fazer face a seus compromissos, como se estivesse trabalhando, visando a 
que o trabalhador não enfrente dificuldades financeiras para manter seu mesmo nível de 
vida, pois o pagamento terá natureza alimentar. Daí, a solução é o pagamento da com
pensação financeira no valor da última remuneração do empregado, multiplicado pelo 
número de meses em que deixará de exercer outra atividade. Do contrário, pode ocorrer 
de o empregado não ter condições de exercer outra atividade, por não possuir habilidade 
para esse fim, hipótese em que estaria sendo impedido de exercer seu mister além do 
que diminuiria seu padrão de vida, ante a impossibilidade de exercer aquela atividade. O 
pagamento deve ser feito ao término do contrato de trabalho ou então mensalmente, em 
relação ao período em que o empregado não poderá exercer a atividade. Se a empresa não 
pagar a remuneração a que se obrigou, o empregado poderá praticar a concorrênda contra 
o empregador que é a aplicação da exceptio non adimpleti contractus (art. 476 do CC).

O valor da indenização deve ser maior se, por exemplo, o empregado vai deixar de 
trabalhar em todo território nadonal. Deveria ser no valor mensal que o trabalhador ga
nharia se estivesse empregado nas mesmas condições.

O pagamento da indenização pode ser estabeleddo tanto para o empregado como 
também para seus herdeiros. Contudo, será mais comum estabelecer o pagamento men
sal apenas enquanto o empregado estiver vivo, extinguindo-se a obrigação com sua mor
te, pois a obrigação é personalíssima. A exceção diz respeito ao fato de que o de cujus 
deixe fórmulas, plantas etc., em que a dáusula contratual pode obrigar os herdeiros à não 
concorrênda, se essa for a vontade do ex-empregado, razão pela qual devem continuar a 
receber a indenização pelo período estabeleddo.
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Mesmo que o empregado seja dispensado com justa causa, sem justa causa, peça de
missão, haja rescisão indireta ou venha a se aposentar, o pagamento da indenização será 
devido, assim como a obrigação de não concorrência, pois a cláusula diz respeito à não 
concorrência após o término do contrato de trabalho. No caso, pouco importa a forma de 
rescisão do contrato de trabalho, mas á obrigação de cumprimento da cláusula após a ces
sação do contrato de trabalho. A exceção ocorrerá se outra hipótese for convencionada.

Será nula a cláusula do contrato de trabalho que determinar a não concorrência se 
não atender cumulativamente aos seguintes requisitos: não conter indenização pela pos
sibilidade do exercício da atividade, for estabelecida por tempo excessivo, não for fixada 
a região e a atividade em que é vedada a concorrência.

Caso o empregado vier a descumprir a cláusula de não concorrência, devolver a in
denização ou deixar de receber as parcelas restantes, poderá o empregador exigir que 
cesse a não concorrênda, requerendo a aplicação de dáusula penal ou responsabilizar o 
trabalhador por perdas e danos pelo prejuízo que sofreu, pois o pactuado foi descumprido,

O valor da multa pelo descumprimento da dáusula pode ser estabeleddo no contrato 
de trabalho. Entretanto, o valor da cominação não pode exceder o da obrigação prindpal 
(art. 412 do CC), aplicando-se o Direito Civil, pelo fato de que a CLT é omissa Sobre o 
assunto (parágrafo único do art. 8a da CLT). Poderá, porém, o juiz reduzir propordonal- 
mente a pena estipulada quando a obrigação já  tiver sido cumprida em parte (art. 413 
do Código Civil).

Será possível fixar multa diária pelo descumprimento da obrigação no próprio con
trato de trabalho, pois sua natureza é cominatória, de ser cumprida a obrigação de não 
fazer. Não se tráta de multa por desconto salarial, que seria vedada, mas de multa para 
fins de cumprimento do que foi acordado. A Justiça do Trabalho poderá rever a mujta 
pelo descumprimento da dáusula, caso esta seja excessiva.

No período em que o empregado fica impossibilitado de exercer outra atividade, não 
está à disposição do empregado^ aguardando ou executando ordens (art. 4a dà CLT). 
Logo, esse período não é considerado tempo de serviço.

O pagamento que lhe é fdto não é decorrente da prestação de serviços, pois o con
trato de trabalho terminou, nem existe previsão legal no sentido de que tal pagamento 
tenha natureza salarial. Logo, o referido pagamento não pode ser salário, mas espéde 
de indenização, pelo fato de que o empregado não pode exercer atividade concorrente, 
recebendo um pagamento pela obrigação de não fazer.

O valor pago pdo trabalhador ao ex-empregadór pelo descumprimento da dáusula 
de não concorrênda tem natureza de dáusula penal.

Na dáusula de não divulgação, o empregado pode trabalhar para quem quiser, mas 
não pode divulgar informação privilegiada ou segredo do negódo.

Na dáusula de não solidtação, os ex-empregados são proibidos de solidtar dientes 
ou recrutar empregados do seu antigo empregador Visa proteger interesse do emprega
dor Deve ser fixada por prazo determinado e estar restrita a certa zona geográfica.

Na dáusula de duração mínima, o empregado faz um curso técnico, custeado pda 
empresa, e deve prestar serviços para o empregador por certo período. Não cumprida a 
obrigação, o empregado tem de indenizar o empregador
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16 Trabalho a tempo pardal

16.1 Denominação

Na língua inglesa é encontrada a denominação part time, que significa parte do tem
po a ser destinado ao trabalho.

Na Europa, é empregada a expressão trabalho just in time, ou seja, dentro de certo 
momento.

16.2 Conceito

Considera-se trabalho a tempo parcial aquele cuja duração não exceda 25 horas na 
semana (art. 58-A da CLT).

O trabalhador comum terá módulo semanal de 44 horas. O trabalhador a tempo par
dal prestará serviços por, no máximo, 25 horás por semana. Isso corresponde a 5 hòras 
por dia vezes 5 dias úteis, totalizando 25 horas por semana.

Poderá o trabalhador ser contratado para trabalhar menos de cincd horás por dia, 
como quatro ou três horas.

Não se confunde o trabalho a tempo pardal com certas categorias que têm jornada 
diferendada, como médicos (4 horas), ascensoristas (6 horas) etc.

A natureza jurídica do contrato de trabalho a tempo pardal é de ajuste espedal, em 
que prepondera um número de horás por semana de trabalho, que pode ser distribuído 
entre os dias trabalhados.

16.3 Direito internacional

A Convenção na 175 da OIT, de 1994, considera como trabalhador a tempo pardal o 
que, assalariado, tem atividade laboral com duração inferior à normal dos trabalhadores a 
tempo completo, calculada semanalmente, desde que este tenha a mesma atividade, efe
tuando o mesmo trabalho no mesmo estabelecimento (art. 1). Essa norma intemadonal 
não foi ratificada pelo Brasil. Visa a estabelecer proteção aos que escolherem o trabalho 
a tempo pardal e a possibilidade de criação de novos empregos. O salário do trabalhador 
será calculado propordonalmente (por peça, tarefa, hora), de modo que não seja inferior 
ao salário básico do trabalho a tempo completo, calculado pela mesma maneira (art. 5).

Em Portugal, considera-se trabalho a tempo pardal o que corresponda a um período 
normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo em situação com
parável (art. 150, 1, do Código do Trabalho). O trabalho pode ser prestado em todos 
ou alguns dias da semana, salvo estipulação em contrário (art. 150, 3, do Código do 
Trabalho).
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16.4 Finalidade

É bom o trabalho a tempo pardal para pessoas que não podem laborar a jornada 
completa, como estudantes, que precisam trabalhar e estudar, mulheres, que têm seus 
afazeres domésticos ou que cuidam de crianças; idosos, que têm algumas horas para tra
balhar por dia e receber uma renda adidonaletc. Essas pessoas precisam compatibilizar 
seus compromissos com o trabalho, podendo ocupar postos de trabalho e ter remunera
ção. Mesmo a tecnologia pode criar empregos á tempo pardal, dada a necessidade de um 
menor número de horas de trabalho por dia.

16.5 Legislação

A legislação brasileira não impedia a contratação por tempo pardal. O trabalho a 
tempo parcial já  poderia ser feito anteriormente, pois o empregado pode ser contrata
do à base horária, como ocorre, por exemplo, na construção dvil. O salário-mínimo é 
fixado à base horária à razão do divisor 220 (§ I a do art. 6a da Lei na 8.542/92), que 
corresponde ao número de horas mensais, observado o módulo semanal de 44 horas.

Deve ser anotado na CTPS do empregado o trabalho a tempo pardal, por se tratar 
de condição espedal.

16.6 Transformação de contratos

Dispôs o § 2a do art. 58-A da CLT que “para os atuais empregados, a adoção do regi
me de tempo pardal será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma 
prevista em instrumento decorrente de negodação coletiva”. A previsão legal é expressa 
no sentido de que a negodação será coletiva e não mediante opção individual, isto é, por 
meio de convenção ou acordo coletivo. Do contrário, Mo terá nenhuma validade (art. 7a, 
XIII, da Constituição).

Para a transformação de um contrato a tempo pardal para tempo integral não é 
preciso convenção ou acordo coletivo, pois, indusive, não está sendo reduzido o salário 
do empregado, além do que, sob o ponto de vista da continuidade do pacto laboral, a 
situação é mais vantajosa ao empregado. .
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1 Conceito e requisitos

Empregado poderia ser considerado, num sentido amplo, o que está pregado na em
presa, o que é por ela utilizado.

Dispõe o art. 3a da CLT que “considera-se empregado toda pessoa física que prestar 
serviços dè natúreza não eventual a empregado^ sob a dependência deste e mediante 
salário”.

O empregado é sujeito da relação de emprego e não objeto.
Da definição de empregado é preciso analisar cinco requisitos: (a) pessoa física; 

Cb) não eventualidade na prestação de serviços; (c) dependência; (d) pagamento de sa
lário; (e) prestação pessoal de serviços.

O primeiro requisito para ser empregado é ser pessoa física. Não é possível o em
pregado ser pessoa jurídica ou animal. A legislação trabalhista tutela a pessoa física do 
trabalhador Os serviços prestados pela pessoa jurídica são regulados pelo Direito Civil.

Todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado, como os 
autônomos.

O serviço prestado pelo empregado deve ser de caráter não eventual, e o trabalho 
deve ser de natureza contínua, não podendo ser episódico, ocasional. Um dos requisitos 
do contrato de trabalho é a continuidade na prestação de serviços, pois aquele pacto é um 
contrato de trato sucessivo, de duração, qué iião se exaure numa línica prestação, como 
ocorre còm a venda e compra, em que é pago ó preço e entregue a coisa. No contrato de 
trabalho, há a habitualidade, regiilaridade na prestação dos serviços, que na maioria das 
vezes é feita diáriamente, mas poderia ser de outra forma, por exemplo: bastaria que o 
empregado trabalhasse uma vez ou duas por semana, toda vez no mesmo horário, para 
caracterizar a continuidade da prestação de serviços. Muitas vezes, é o que ocorre com 
advogados que são contratados como empregados para dar plantão em sindicatos duas 
ou três vezes por semana, em certo horário, em que a pessoa é obrigada a estar naquele 
local nos períodos determinados. Às vezes, isso é o que ocorre com os médicos. A CLT 
não usa a expressão trabalho cotidiano, diário, mas mostra continuidade, habitualidade.

O terceiro requisito é a subordinação.
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Subordinação vem do latim subordinatione ou de subordinatio, onis, significando 
submissão, sujeição. A submissão ou sujeição não podem, porém, levar o trabalhador à 
escravidão ou à servidão.

Encontra-se também a origem da palavra subordinação em sub (baixo) ordine (or
dens), que quer dizer estar debaixo de ordens, estar sob as ordens de outrem.

Emprega o art. 3a da CLT a denominação dependência. Esse termo não é adequado, 
pois o filho pode ser dependente do pai, mas não é a ele subordinado. A denominação 
mais correta é, portanto, subordinação. E também a palavra mais aceita na doutrina e na 
jurisprudência.

Subordinação é a obrigação que o empregado tem de cumprir as ordens determina
das pelo empregador em decorrência do contrato de trabalho. É no estado jurídico que 
se encontra o empregado em relação ao empregador. É o objeto do contrato de trabalho.

Distingue-se a subordinação da coordenação, pois esta implica um objetivo comum das 
partes, que pode não existir na primeira. Na coordenação, geralmente existe autonomia.

Supondo-se que o contrato de trabalho fosse uma moeda. O empregado vê um lado 
da moeda como subordinação, enquanto o empregador enxerga o outro lado da moeda 
como poder de direção. A subordinação é o aspecto da relação de emprego visto pelo 
lado do empregado, enquanto ó poder dé direção é a mésma acepção vista pela óptica 
do empregador.

Isso quer dizer que o trabalhador empregado é dirigido por outrem: o empregador. 
Se o trabalhador não é dirigido pelo empregador, mas por ele próprio, não se podè falar 
em empregado, mas em autônomo ou outro tipo de trabalhador. A subordinação é o es
tado de sujeição em que se coloca o empregado em relação ao empregadoi; aguardando 
ou executando ordens.

A subordinação não pode ser considerada como status do empregado. Subordinação 
é decorrente da atividade do empregado, ao prestar serviços ao empregador.

São várias as espécies de subordinação:

á. econômica. O empregado dependeria economicamente do empregador para 
poder sobreviver. Seria o fato de que o prestador de serviços tem o seu único 
ou principal meio de subsistência. Contudo, essa orientação não é precisa, 
pois o filho depende economicamente do pai até certa idade, porém, à pri
meira vista, não é empregado deste último. O empregado rico não depende 
economicamente do patrão. Pode trabalhar apenas para manter-se ocupado. 
O empregado tem no emprego sua única ou principal fonte de subsistência.1 
Entretanto, o empregado pode ter mais de um emprego, por não haver exclu
sividade no contrato de trabalho,, além de podei; em tese, ter outras fontes de 
renda, como aplicações financeiras, aluguéis etc.;

b. técnica. A subordinação técnica tem o sentido de que o empregado dependeria 
das determinações técnicas do empregadon; de como tecnicamente o trabalho 
deve ser desenvolvido. O empregador detém os conhecimentos técnicos e cien
tíficos da produção. Sabe quanto produziç quando produzir, com que qualida

1 CUCHE, Paul. Du rappart de dependence, élément constitutifdu contrat de travail. Bevuel Critique, 1913,
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de. Assim, estaria sob as ordens do empregador.2 Assoda Herz a subordinação 
técnica à econômica. Entretanto, verificamos que os altos empregados, exe
cutivos, não dependem do empregador, mas este depende tecnicamente da
queles. E o que ocorre muitas vezes com uma pessoa altamente espedaüzada 
em programação de computadores. O empregador é que acaba dependendo 
tecnicamente dessa pessoa. O médico e o engenheiro muitas vezes têm total 
autonomia técnica, pois empregam sua técnica no respectivo mister que é 
desenvolvido em prol do empregador mas são subordinados. Nem sempre, 
porém, é o caso de se observar determinações técnicas do empregador, como 
quando o empregado tem técnica aperfeiçoada;

c. moral.' Carlos de Bonhomme S. W entende que há subordinação moral do em
pregado, que seria sua obrigação de cooperar com efidência e lealdade, para 
o fim econômico da empresa.3 Cooperação, lealdade e efidênda são deveres 
do empregado para com o empregador;

d. sodal. Jean Savatier afirmava que certos trabalhadores seriam dependentes 
sodais de seus empregadores, no sentido da subsistênda do trabalho propor- 
donado pelo empregador, dos instrumentos ofereddos e no fato de não assu
mir riscos de sua atividade. A subordinação sodal seria uma segunda etapa da 
subordinação econômica. O empregado dependeria sodalmente do emprega
dor para poder realizar seus compromissos sodais. Essa teoria foi defendida 
no Brasil por Oliveira Viana, na condição de consultor jurídico do Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comérdo;4

e. hierárquica. A subordinação hierárquica significa a situação do trabalhador na 
empresa, por se achar inserido no âmbito da organização empresarial, rece
bendo ordens de superiores e reportando-se a essas pessoas;

f. jurídica. A subordinação jurídica decorre do contrato de trabalho. O emprega
do está sujdto a receber ordens em decorrênda do pacto laboral, sendo pro
veniente do poder de direção do empregador de seu poder de comando, que 
é a tese mais aceita. O empregado está subordinado ao empregador em razão 
do contrato de trabalho e da lei (art. 3a da CLT). É no contrato de trabalho que 
são observados os limites e os fundamentos da subordinação;

g. objetiva. Verifica-se o modo da realização da prestação dos serviços, como 
ocorre quando alguém trabalha para outrem. Importante é a atividade de
senvolvida pelo trabalhador no contrato de trabalho. Decorre a subordinação 
objetiva da previsão da lei. Envolve a integração do trabalhador na vida em
presarial. O trabalhador se integra na atividade da empresa;

h. subjetiva. O empregado está sujeito a ser dirigido pelo empregador Este tem o 
direito de dirigir comandar, fiscalizar o empregado. É o estado em que fica 
o trabalhador sujeito a ordens e fiscalização do empregador. Toma-se por base 
a pessoa envolvida na relação de emprego, que é o empregado;

2 HERZ, E. Le contrat de travail, p. 989.
3 Revista dos Tribunais, p. 352, jun. 1943.
4 VIANA, Oliveira. Boletim do Ministério do TYabalho, Indústria e Comérdo, ns 33, p. 101; Revista dos Tribu
nais, p. 161,1937.
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i. estrutural. É a que ocorre pelo fato de o trabalhador estar inserido na estrutu
ra da empresa, na sua organização. O trabalhador não é subordinado à estru
tura da empresa. Se esta está desestruturada ou não tem estrutura, então não 
haveria subordinação. A subordinação é decorrente do contrato de hierarquia. 
O empregado é subordinado em geral a alguma pessoa e não à estrutura da 
empresa. A estrutura não dá ordens;

j. direta ou imediata, que ocorre com o empregador;
k. indireta ou mediata. É a verificada com o tomador dos serviços. Da Súmula

331 do TST depreende-se a existência de subordinação indireta com o to
mador dos serviços, que estabelece como o serviço deve ser feito, mas quem 
dirige efetivamente o trabalho do empregado é o empregador;

1. típica. É a inerente ao contrato de trabalho. Ocorre com o empregado urbano, 
rural, doméstico, o trabalhador temporário, o diretor empregado, o aprendiz 
e nos contratos de trabalho especiais. O trabalhador temporário não deixa de 
ser subordinado à empresa de trabalho temporário durante os três meses da 
prestação de serviços. É a empresa que determina onde o trabalhador deve 
prestar serviços. Em contratos de trabalho especiais pode haver subordinação 
diferenciada, como de artistas (Lei ns 6.533/78), jogador de futebol (Lei na 
9.615/98), treinador de futebol (Lei n® 8.650/93) etc.;

m. atípica. É a pertinente a outros contratos, como no trabalho do eventual, do 
estagiário, no serviço voluntário, no representante comercial autônomo. O 
representante comercial autônomo tem, em certos casos, na lei ou no contrato 
a previsão de subordinação, ao determinar que deve prestar contas, que tem 
zona exclusiva de vendas, de apresentar relatórios.

Manuel-Ramón Alarcón Caracuelo fala em alienação no mercado. Haveria descone
xão jurídica entre o trabalhador e o destinatário final do produto (Dipendenza e alienitá 
nella discussione spagnola sul contratto di lavoro, p. 300). O cliente, porém, não faz parte 
da relação de emprego.

Rolf Wank entende que a noção de subordinação deve ser teleológica, para que o 
Direito do Trabalho cumpra a sua missão de proteção e tutela (Diversifing employment 
parems: the scope of labour law and notion of employees).

A inserção ou integração do trabalhador na organização da empresa também pode 
ocorrer com o trabalhador autônomo.

A subordinação diz respeito ao modo de realização do serviço.
Acaba criando a nova tecnologia uma nova forma de subordinação, pois o empre

gado pode até não ficar subordinado diretamente ao empregador, mas indiretamente. 
Passa a existir uma telessubordinação ou parassubordinação, como já  se verifica na Itália 
em relação a trabalhadores autônomos. Na telessubordinação, há subordinação a distân
cia, uma subordinação mais tênue do que a normal. Entretanto, o empregado pode ter o 
controle de sua atividade por intermédio do próprio computado^ pelo número de toques, 
por produção, por relatórios, por entrada e saída de dados etc. Isso já  existia nos casos do 
trabalho em domicílio, em que o empregado em domicílio era fiscalizado por produção, 
pelo dia da entrega do produto.
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Parassubordinação provém do italiano parasubordinazione. O prefixo para tem o sen
tido de além de. Seria, portanto, o que está além da subordinação.

Giuseppe Ferraro afirma que a parassubordinação seria uma variedade da relação de 
trabalho autônomo, compreendida também num contrato de obra ou de obra profissional 
(art. 2.229 ss do Código Civil italiano).5 Assevera que o elemento conectivo da relação em 
questão pode ser genericamente individualizado no vínculo de dependência substancial e 
de disparidade contratual do prestador de obra em relação ao sujeito que usufrui de sua 
prestação. Seria uma situação análoga à do trabalho dependente.6 É o reconhecimento 
jurídico de uma categoria de relação afim ao trabalho subordinado, com um resultado 
semelhante.7 Exemplos são o contrato de agência e dos profissionais liberais, entre outros.8

O nH 3 do art. 409 do CPC italiano faz-referêneia-ao contrato de agência, de represen
tação comercial e outras relações de colaboração que se concretizam em uma prestação 
de trabalho continuativa e coordenada, prevalentemente pessoal, que não se caracteriza 
como subordinada. No contrato de agência, o agenciado só faz o agenciamento, não ten
do liberdade de agir, enquanto na representação comercial o représentante representa o 
representado.

Giuseppe Tarzia afirma que a parassubordinação compreende relações de trabalho 
que, embora sejam desenvolvidas com independência e sem a direção do destinatário do 
serviço, inserem-se na organização deste.9

Na Itália é usada a expressão “co.co.co”: coordenação, continuidade e colaboração.
A diferença básica entre a parassubordinação e a subordinação é que a primeira diz 

respeito a um regime de colaboração entre as partes e não exatamente de subordinação, 
pois há autonomia na prestação de serviços. O regime de colaboração pressupõe que as 
partes têm objetivos em comum a ser atingidos. A coordenação mostra a ideia de “orde
nar juntos”. O trabalhador parassubordinado organiza sua própria átividade. O empre
gado fica submetido ao poder de direção do empregador. A coordenação implica ligação 
entre o prestador e o tomador dos serviços quanto à atividade desenvolvida. Vincula-se 
a resultados.

Tanto na subordinação como na parassubordinação o trabalhador presta serviços 
com continuidade. Não existe um contrato de natureza instantânea.

Na parassubordinação, o trabalhador presta serviços com auxiliares. O empregado 
não presta serviços com auxiliares, mas sozinho.

Na Itália, depreende-se que a parassubordinação está ligada a certos contratos com 
autônomos, que têm certa dependência com o tomador dos serviços, mas que não se 
confunde com a típica subordinação, em que o trabalhador também assume os riscos de 
sua atividade, ao contrário do empregado. A parassubordinação seria uma espécie inter
mediária entre o trabalho autônomo e o subordinado.

É chamado de colocação coordenada e continuativa (co.co.co).

5 FERRARO, Giuseppe. lí contrati di lavoro. Pádua: Cedam, 1991. p. 225.
6 Ibidem. p. 226.
7 Ibidem. p. 226-227.
8 Ibidem. p. 233-234.
9 TARZIA, Giuseppe. Mammle dei processo dei lavoro. Milão: Giufrè, 1987. p. 9.
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No contrato de trabalho a projeto (co.co.pro), o tomador deve especificar o projeto 
em que o tomador vai atuar.

Se o trabalhador é colaborado]; não tem subordinação, mas autonomia.
O empregado é uma pessoa que recebe salários pela prestação de serviços ao em

pregador. É da natureza do contrato de trabalho ser este oneroso. Não existe contrato de 
trabalho gratuito.

Assim, o empregador recebe a prestação de serviços por parte do empregado. Em 
contrapartida, deve pagar um valor pelos serviços que recebeu daquela pessoa. Se a pres
tação de serviços for gratuita, como a do filho que lava o veículo do pai, não haverá a 
condição de empregado do primeiro. O padre não é empregado da Igreja, pois apesar de 
estar subordinado a uma hierarquia, não recebe nenhum valor da Igreja pelo trabalho 
que faz. Se o eclesiástico passa a lecionar ou trabalhar em escola ou hospital, não em 
decorrência de ofício da Igreja, mas recebendo remuneração e subordinado a horário, 
haverá vínculo de emprego.

A prestação de serviços deve ser feita com pessoalidade. O contrato de trabalho é 
feito com certa pessoa, daí se dizer que é intuitu personae. O empregador conta com 
certo pessoa específica para lhe prestar serviços. Se o empregado faz-se substituir cons
tantemente por outra pessoa, como por um parente, inexiste o elemento pessoalidade na 
referida relação. Esse elemento é encontrado na parte final da definição de emprègádòr 
(art. 2a da GLT).

Prefiro, assim, conceituar empregado como a pessoa física que presta serviços de na
tureza contínua a empregador; sob subordinação deste, mediante pagamento de salário 
e pessoalmente.

A CLT não exige como requisito à configuração da relação de emprego que o em
pregado preste serviços no próprio estabelecimento do empregador; tanto que existe o 
empregado em domicilio, que presta serviços em sua própria residência.

Dispõe o art. 129 da Lei na 11.196 que “Para fins fiscais e previdendários, a presta
ção de serviços intelectuais, indusive os de natureza dentffica, artística ou cultural, em 
caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sódos 
ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita 
tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do 
disposto no art. 50 da Lei na 10.406, de 10 de janeiro de 2002 -  Código Civil.”

As vantagens da prestação de serviços por pessoa jurídica são: a) a pessoa jurídica 
pode pagar o Imposto de Renda pelo lucro presumido à razão de 12% e mais o imposto 
sobre serviços; b) a retenção na fonte do Imposto de Renda é 1,5% e não 15 ou 27,5% 
em relação à prestação de serviços por pessoas físicas; c) pode deduzir despesas operado- 
nais, que não seria possível na dedaração de imposto de renda da pessoa física. Deverá 
o sódo recolher a contribuição previdendária como segurado contribuinte individual.

As desvantagens para o trabalhador são:, a) perde férias mais 1 /3 ,13a salário, re
pouso semanal remunerado, intervalos, licenças, hora extra, adidonal noturno e FGTS;
b) assume riscos do seu negódo, arcando com despesas e prejuízos.

O dispositivo em comentário não faz referênda a fins trabalhistas, mas apenas a 
aspectos fiscais e previdendários.
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Não houve, portanto, revogação da CLT, pois a lei especial não revoga a geral (§ 2B do 
art. 2° da Lei de Introdução ao Código Civil). São dispositivos autônomos, que coexistem. 
A Lei na 11.196 não regulou inteiramente a matéria, nem dispõe de forma diferente ao 
que está na CLT.

O art. 129 da Lei ns 11.196 menciona que a prestação de serviços intelectuais, in
clusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, 
com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade 
prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à legislação 
aplicável às pessoas jurídicas. Isso significa que seriam observados os arts. 593 a 609 do 
Código Civil, que tratam da prestação de serviços.

É daro, ainda, o art. 593 do-Código Civil, no sentido de qúe a prestação de serviço, 
que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou à lei especial, reger-se-á pelas disposições do 
referido Capítulo do Código Civil. Isso quer dizer que se a prestação de serviços átender 
os requisitos dos arts. 22 e 3a da CLT, será o prestador considerado empregado.

Refere-se o art. 129 da Lei na 11.196 a pessoas jurídicas que prestam serviços por 
meio de seus sócios, que, de um modo geral, não têm empregados.

Faz menção a serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou 
cultural. Assim, de acordo com o art. 129 da Lei n2 11.196 sua aplicação diz respeito 
apenas a serviços intelectuais e não a fornecimento de mão de obra, que compreende 
atividade braçal e não intelectual. Será aplicável, portanto, a engenheiros, arquitetos, 
jornalistas, médicos, contadores, advogados, economistas, que prestam serviço pór meio 
de empresa. Se cientistas prestarem serviços por meio da pessoa jurídica, também será 
observado o dispositivo.

No Direito do Trabalho prevalece a realidade dos fatos sobre a forma empregada. 
Vige o contrato realidade. Há necessidade de considerar a situação de fato. Pouco impor
ta, portanto, a forma utilizada pelo empregador. Aplica-se o, art. 9a da CLT, no sentido de 
que toda vez que o empregador tiver por objetivo desvirtuar, impedir ou fraudar a aplica
ção de preceito trabalhista, haverá nulidade.

Se o prestador de serviços é pessoa física, trabalha com continuidade, subordinação, 
pessoalmente e recebe um valor pela prestação de serviços, é empregado. Está, portanto, 
sujeito às leis trabalhistas.

Ao contrário, se de fato o trabalhador presta serviços por meio de sua empresa, inclu
sive para outras empresas, sem subordinação, não será considerado empregado.

A subordinação na atividade intelectual, artística ou literária é diferente. É mais 
tênue se o prestador de serviços for empregado. Se não é empregado, deve ater-se à de
terminação do contrato.

2 Espécies de trabalhadores

2.1 Empregado em domicãio

O trabalho em domicílio é originário do trabalho artesanal, da pequena indústria 
caseira. A confecção era feita em casa, por vários membros da família, sendo vendida ao 
consumidor final ou a intermediários que a revendiam.
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A Convenção 177 da OIT, de 1996, trata do trabalho em domicílio. É o trabalho 
que uma pessoa realiza em troca de remuneração, em seu domicílio ou em outros locais 
distintos dos locais de trabalho do empregador, com o fim de elaborar um produto ou 
prestar um serviço, conforme as especificações do empregador, independentemente de 
quem proporcione os materiais, equipamentos ou outros elementos necessários para esse 
trabalho Cart. l s). A Recomendação n2 184 da OIT versa sobre a necessidade de designar 
a autoridade encarregada de definir e aplicar a política nacional em matéria de trabalho 
em domicílio e de manter atualizadas as informações sóbre o referido trabalho.

A expressão trabalho em domicãio refere-se tanto ao trabalho realizado na casa do 
empregado, em sua habitação ou moradia, mas também domicílio legal. É o que ocorre, 
muitas vezes, com as costureiras, que trabalham em suas residências. O art. 83 da CLT usa 
a expressão oficina de família. Se o trabalho for'realizado em oficina de família, também 
será considerado còmo domicílio do empregado.

O domicílio é o lugar escolhido pelo empregado para a prestação dos serviços ao em
pregador ou até na casa do intermediário. Poderia ser até o realizado no interior de um 
presídio. Desde que o trabalho seja desenvolvido fora da fiscalização imediata e direta do 
empregador, estará caracterizado o trabalho em domicílio.

O empregado tanto pode trabalhar na sede do empregador como no seu próprio do
micílio. É certo que em seu domicílio poderá fazer o horário que desejar, mostrando que 
a subordinação pode ser menos intensa.

Não distingue o art. 6a da CLT entre o trabalho realizado no estabelecimento do em
pregador o executado no domicilio do empregado e o realizado a distância, desde que 
estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego Cart. 6a da CLT). Os meios 
telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam, para fins 
dè subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão 
de trabalho alheio Cparágrafo único do art. 62 da CLT). Exemplos podem ser os de con- 
trolés de entrada e saída de dados no computador do número de toques no tedadò, etc.

Para a caracterização do vínculo de emprego com o empregador é preciso que o 
empregado em domicílio tenha subordinação, que poderá ser medida pelo controle do 
empregador sobre o trabalho do obreiro, como estabelecendo cota de produção, determi
nando dia e hora para a entrega do produto, qualidade da peça etc.

É comum as costureiras prestarem serviços em sua própria residência, indo buscar a 
costura na empresa ou recebendo as peças em sua própria casa. Não podendo a obrèira 
vender as peças ou não ficando com o lucro da venda, será considerada empregada, des
de que haja subordinação.

Distingue-se o empregado em domicílio do trabalhador autônomo, pois este, apesar 
também de poder trabalhar em casa, não tem subordinação, mas autonomia ná presta
ção dos serviços. O trabalhador autônomo assume os riscos de sua atividade, enquanto 
os riscos do empreendimento são do empregador. Presta serviços o trabalhador autôno
mo por conta própria, enquanto o empregado trabalha por conta alheia, do emprega
dor. Esses elementos poderão ajudar a verificar se o trabalhador em domicílio é ou não 
empregado.

É preciso verificar também, quem determina onde o trabalho deve ser desenvolvido. 
Se é o empregador, há subordinação. Na hipótese de o trabalhador espontaneamente, 
fizer o serviço em sua residência, talvez seja autônomo, desde que não estejam presentes 
os requisitos do art. 3a da CLT.
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O fato de o trabalhador ter uma pluralidade de atividades nada quer dizer, pois ex
clusividade não é requisito do contrato de trabalho.

A forma de pagamento do trabalhador também é relativa, pois há empregados que 
ganham por peça ou tarefa, assim como o autônomo também pode receber dessa forma.

A pessoalidade também será necessária para a confirmação do contrato de trabalho, 
pois se o trabalhador é substituído por familiar na prestação de serviços, não há pacto 
laboral. Os familiares poderão colaboraç porém não de forma freqüente.

No direito italiano, descaracteriza-se o trabalho em domicílio se o trabalhador forne
ce a matéria-prima. Esse elemento é relativo, pois certos trabalhadores só prestam servi
ços com seu material: o pedreiro, com sua colher; o executivo, com sua canèta etc., mas 
mesmo assim podem ser subordinados, sendo considerados empregados.

Configurado o vínculo de emprego, dificilmente o empregado terá: direito a horas 
extras, por trabalhar em sua própria casa e desde que não haja algumá forma de controlé, 
pois se houver, haverá tal direito, salvo se determinada produção só puder ser alcança
da com mais de oito horas diárias de serviço. Geralmente, a empregada em domicílio 
trabalha no horário que melhor lhe aprouver, combinando o serviço com seus afazeres 
domésticos.

Trabalho em domicílio é o executado na habitação do empregado ou em oficina de 
família, por conta de empregador que o remunere (art. 83 da CLT].

Se houver piso salarial estabelecido em norma coletiva, deve-se assegurar essa remu
neração ao empregado e não o salário-mínimo.

Recebendo o empregado por peça ou tarefa, deverá fazer jus a pelo menos um salá- 
rio-mínimo por mês, ainda que o valor relativo às peças ou tarefas produzidas não alcan
ce a importância do salário-mínimo (art. 83 da CLT).

2.2 Empregado aprendiz

A Constituição proíbe o trabalho do menor de 16 anos (art. 1-, XXXIII), salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Aprendiz é a pessoa que está entre 14 e 24 anos (art. 428 da CLT) e que irá se sub
meter à aprendizagem.

O menor aprendiz não poderá perceber menos de que um salário-mínimo por mês, 
calculado à base horária.

A aprendizagem é um contrato de trabalho espedal, ajustado por escrito e por prazo 
determinado. É, portanto, um contrato de trabalho, devendo o empregado ser registrado 
desde o primeiro dia de trabalho, embora haja ao mesmo tempo caráter discente. Poderá 
a aprendizagem ser, porém, tanto industrial, como comerdal ou rural.

2.3 Empregado doméstico

O trabalho doméstico não dispunha de regulamentação específica, aplicando-se cer
tos preceitos do Código Civil, no que diz respeito à locação de serviços. O Decreto ns
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16.107, de 30-7-1923, regulamentou os serviços dos domésticos, especificando quais se
riam esses trabalhadores.

O Decreto-lei ns 3.078, de 27-11-1941, tratou do empregado doméstico, dizendo 
que este era o que prestava serviços em residências particulares mediante remuneração. 
Tinha direito a aviso-prévio de oito dias, depois de um período de prova de seis meses. 
Poderia rescindir o contrato em caso de atentado à sua honra ou integridade física, mora 
salarial ou falta de cumprimento da obrigação do empregador de proporcionar-lhe am
biente higiênico de alimentação e habitação, tendo direito à indenização de oito dias.

Em 1943, a CLT especificou no art. 7a que “os preceitos constantes da presente Con
solidação, salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, não 
se aplicam: a) aos empregados domésticos, assim considerados os que_prestam serviços 
de natureza não econômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas”, regra 
que continua em vigor.

A situação do empregado doméstico só foi efetivamente resolvida com a Lei na 5.859, 
de 11-12-72, que foi regulamentada pelo Decreto ns 71.885, de 9-3-73.

O art. I a da Lei na 5.859/72 conceitua o empregado doméstico como “aquele que 
presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a família, 
no âmbito residencial destas”.

São exemplos de empregados domésticos o mordomo, a cozinheira, o jardineiro, o 
motorista, a copeira, a governanta, a arrumadeira etc.

O empregador doméstico não tem por intuito atividade econômica, não visando a 
atividade lucrativa, pois é uma pessoa ou família que recebe a prestação de serviços do 
trabalhador. Exercendo a pessoa ou família atividade lucrativa, a empregada que lhe 
presta serviços passa a ser regida pela CLT, não sendo doméstica. Em caso de empregado 
que presta serviços para chácara, há necessidade de se verificar se a chácara tem fina
lidade lucrativa ou não. Se se destina apenas a lazer, o empregado será doméstico; se a 
chácara tem produção agropastoril que será comercializada, o empregado será rural.

Os empregados porteiros, zeladores, faxineiros e serventes de prédios de apartamen
tos residenciais são regidos pela CLT, desde que a serviço da administração do edifício e 
não de cada condômino em particular (art. I a da Lei na 2.757, de 23-4-56).

É imprescindível, porém, que o doméstico preste serviços a pessoa ou a família para 
o âmbito residencial destas, como entende Amauri Mascaro Nascimento (1992a:112). O 
serviço prestado não é apenas no interior da residência, mas pode ser feito externamente, 
como ocorre com o motorista, desde que, evidentemente, o seja para pessoa ou família. 
Daí, se pode dizer ser incorreto quando o art. I a da Lei na 5.859/72 determina que o 
serviço deve ser prestado no âmbito residencial, pois o motorista não presta serviços no 
âmbito residencial, mas externamente, para o âmbito residencial. Assim, deve-se em
pregar a expressão “para o âmbito residencial” para se verificar, também, a situação dos 
domésticos que prestam serviços externamente, como o motorista.

Se a empregada presta serviços contínuos a pessoa ou família, passando posterior
mente a trabalhar para a empresa de seu patrão, pode deixar de ser doméstica para ser 
empregada, regida pela CLT.

O serviço a ser prestado pelo doméstico deve ser de natureza contínua. É justamente 
aqui que reside a controvérsia da interpretação se a faxineira presta ou não serviços de 
natureza contínua para o âmbito familiar.
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Na Argentina, não se consideram domésticos os trabalhadores que prestem serviços 
por tempo inferior a vim mês, os que laborem menos de quatro horas diárias ou que traba
lhem menos de quatro dias na semana, para o mesmo empregador (art, l s do Decreto-lei 
ne 326, de 14-1-56).

Ensina Octávio Bueno Magano (1992, v. 2:124) que “no Peru e na República Domi
nicana adota-se a mesma ideia, sob a expressão sintética, trabalho de forma habitual e 
contínua; no Chile, fala-se só em trabalho de forma contínua, mas acrescenta-se què pre
cisa ser para um único patrão. No Paraguai usa-se também a locução habitual e contínua”.

Na Alemanha, é considerado empregado doméstico, “em sentido amplo, aquele pres
tado à casa alheiai e, em sentido estrito, o prestado por empregado admitido na comu
nidade familiar. Pelo primeiro, será doméstico não só o trabalhador admitido, isto é, 
incorporado na casa (residindo ou não), como aquele que lhe preste serviços èm deter
minados dias da semana, contínua ou alternadamente, em horário reduzido ou integrál. 
Na categoria destes trabalhadores aponta-se a doméstica a dia...” (VUhena, 1975:287).

Nossa legislação emprega a palavra contínua para caracterizar a natureza da presta
ção de serviços dó empregado doméstico (art. l s da Lei n= 5.859/72).

A Lei na 5.859/72, contudo, não fixa um critério preciso para determinar o que é 
trabalho de natureza contínua, como menciona a lei argentina. Temos que interpretar a 
palavra contínua, empregada na lei, como não episódica, não eventual, não interrompida, 
seguida, sucessiva.

Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena (1975:288) pondera que a permanência é requisito 
do contrato de trabalho, mas a continuidade constitui-se exigência mais rigorosa, aplicá
vel apenas ao trabalho do doméstico.

Não vejo como fazer a distinção entre continuidade, prevista no a r t 1® da Lei na 
5.859/72 para caracterizar o empregado doméstico, e não eventualidade, encontrada 
ria definição de empregado do art. 3a da CLT. Octavio Bueno Magano (1992, v. 2:49-50) 
entende que um dos requisitos do contrato de trabalho é a continuidade, mostrando ser 
este pacto um contrato de trato sucessivo, de duração. Quanto aos domésticos, “os servi
ços podem ser prestados em forma contínua e ininterrupta ou em forma periódica; uma 
vez por semana, três vezes por semana, uma vez a cada quinze dias etc.”, não afetando a 
caracterização do trabalhador doméstico (Rodriguez, 1978:105).

Inexiste eventualidade na prestação de serviços de uma faxineira quê vai toda se
mana, por longos anos, à residência da família, sempre nos mesmos dias da semana. Ao 
reverso, há continuidade na prestação de serviços, que são realizados no interesse do 
empregador pois as atividades de limpeza e lavagem de roupas são necessidades normais 
e permanentes do empregador doméstico.

A faxineira será, porém, considerada trabalhadora autônoma se por acaso escolher 
os dias da semana em que pretende trabalhar, mudando-os constantemente, de modo a 
casar o horário das outras residências onde trabalhe, mas sempre sob sua orientação e de
terminação própria. Nesse caso, ela trabalha por conta própria, explora economicamente, 
em proveito próprio, sua força de trabalho. A própria legislação previdendária a conside
ra trabalhadora autônoma, desde que preste serviços de natureza não contínua a pessoa 
ou família, no âmbito residendal desta, sem fins lucrativos (art. 9a, § 15, VI, do RPS).
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O fato de a diarista prestar serviços uma vez por semana não quer dizer que inexista 
a relação de emprego. O advogado que presta serviços em sindicato, sob o sistema de 
plantões, uma vez por semana, atendendo exclusivamente aos interesses da agremiação, 
é considerado empregado e não autônomo. O importante, no caso, é a faxineira ter a 
obrigação de comparecer sempre em determinado dia da semana, v.g., segunda-feira, 
a partir das oito horas da manhã até as 16 horas, ficando evidenciada a subordinação pela 
existência de imposição patronal quanto ao dia e horário de trabalho.

Ao contrário, não se pode dizer que seja doméstica ou empregada a faxineira que faz 
limpeza em vários escritórios ao mesmo tempo, por exemplo, aos sábados, sem qualquer 
horário ou ordem na limpeza daqueles, começando por qualquer um, conforme o desejar, 
muitas vezes atéTião comparecendo parà fazer o serviço, a seu bel-prazen

Se a diarista não tem dia certo para trabalhar, ou quando é chamada para auxiliar em 
dias de festa ou efetuar faxina extraordinária na residência ou, ainda, para tomar conta 
esporadicamente dos filhos do casal, para fazer faxina uma vez por mês na casa de praia 
ou de campo, não há relação de emprego, pela falta do requisito continuidade.

Outros aspectos do contrato de trabalho devem ser analisados, no que diz respeito 
à diarista.

O contrato de trabalho do empregado comum, assim como do doméstico, não tem 
por requisito a exclusividade. O empregado pode prestar serviços a outras pessoas. Anali
sando sistematicamente os arts. 138 e 414 da CLT, chega-se à mesma conclusão.

Assim, não há óbice legal para que o doméstico tenha mais de um emprego, ou traba
lhe em mais de uma residência, desde que exista compatibilidade de horários de trabalho.

O contrato de trabalho do empregado doméstico também é intuitu personae, ou seja> 
tem como requisito a pessoalidade na prestação de serviços. Se a doméstica faz-se subs
tituir constantemente por filha ou outra pessoa, deixa de existir a relação de emprego, 
pois a pessoalidade é traço necessário da relação de emprego, inclusive para o empregado 
doméstico.

É indiferente se o trabalho da diarista não é realizado em tempo integral, mas em 
determinado número de horas diárias ou semanais, porque o importante é a continuidade 
na prestação dos serviços.

O fato de a faxineira receber por dia, por semana ou quinzena não desnatura sua 
condição de empregada doméstica. O parágrafo único do art. 459 da CLT, de acordo com 
a redação determinada pela Lei na 7.855, embora não seja aplicável ao doméstico (art. 
7a, a, da CLT), prevê apenas pagamento salarial por mês, mas não veda outros períodos 
para pagamento de salário.

Inexiste regra infalível ou fórmula matemática para se dizer se a diarista é ou não do
méstica, pelo fato de prestar serviços em alguns dias da semana. Cada caso em concreto 
terá que ser examinado de acordo com as circunstâncias a ele inerentes.

Anteriormente à Constituição de 1988, o doméstico podia perceber menos de um 
salário-mínimo (§ I a do art. 5a da Lei na 5.859/72), não fazia jus a 13a salário, aviso-pré- 
vio e repouso semanal remunerado (art. 5a, a, da Lei na 605/49). Agora, no entanto, tem 
esses direitos. De fato, são direitos do empregado doméstico, assegurados pelo parágrafo 
único do art. 7a da Constituição: salário-mínimo, irredutíbilidade do salário, 13a salário,
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repouso semanal remunerado, férias anuais mais um terço, licença à gestante, licença- 
-patemidade, aviso-prévio e aposentadoria.

O crédito pelos salários do empregado doméstico do devedoç em seus derradeiros 
seis meses de vida, goza de privilégio geral sobre os bens do devedor, e está em sétimo 
lugar na preferência (art. 965, VII, do Código Civil). A lei do doméstico não trata do tema, 
sendo aplicável o dispositivo do Código Civil.

Sobre o tema, ver o meu Manual do trabalho doméstico (Atlas, 2009).

2.4 Empregado rural
i

A Convenção na 141 da OIT, de 1975, define trabalhador rural como toda pessoa 
que se dedica, em região rural, a tarefas agrícolas ou artesanais ou a serviços similares 
ou conexos, compreendendo não só os assalariados, mas também aquelas pessoas que 
trabalham por conta própria, como arrendatários, parceiros e pequenos proprietários.

No Brasil, a Lei ne 4.214, de 2-3-63, tratava do tema. Era o chamado Estatuto do 
Trabalhador Rural, que estabelecia quase os mesmos direitos trabalhistas do trabalhador 
urbano. Ò trabalho rural era disciplinado pelo Estatuto da Terra (Lei na 4.504, de 30-11- 
64). Os avulsos, provisórios ou volantes, após um ano de serviço passavam a sér conside
rados empregados permanentes (art. 6a da Lei na 4.214/63).

A norma que cuida atualmente do trabalhador rural é a Lei na 5.889, de 8-6-73, que 
revogou a Lei ns 4.214/63 (art. 21). A referida regra foi regulamentada pelo Decreto na 
73.626, de 12-2-74.

Não se aplica a CLT ao empregado rural, salvo se houver determinação em sentido 
contrário (art. 7°, b, da CLT).

O empregado rural é a pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, pres
ta serviços com continuidade a empregador rural, mediante dependência e salário (art. 2a 
da Lei na 5.889/73). O empregador rural é a pessoa física ou jurídica, proprietária ou nãó, 
que explore atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente 
ou por meio de prepostos e com auxílio de empregados (art 3S da Lei na 5.889/73). Como 
regra geral a Lei na 5.889/73 vai se aplicar ao trabalhador subordinado.:

Prédio rústico é o destinado à exploração agrícola, pecuária, extrativa ou agroindus- 
trial. Prédio rústico é o que não tem água encanada, gás, luz elétrica, asfalto. Pode até 
estar localizado no perímetro urbano, mas deve ser utilizado na atividade agroeçonômi- 
ca. Não é, portanto, a localização que irá indicar se o prédio é rústiço ou urbano, mas se 
é destinado à atividade agroeconômica. .

Na verdade, não é apenas quem presta serviços em prédio rústico ou propriedade 
rural que será considerado empregado rural. O empregado poderá prestar serviços no 
perímetro urbano da cidade e ser considerado trabalhador rural. O elemento preponde
rante, por conseguinte, é  a atividade do empregador. Se o empregador exerce atividade 
agroeconômica com finalidade de lucro, o empregado será rural, mesmo que trabalhe no 
perímetro urbano da cidade.

O empregado rural tem que atender aòs mesmos requisitos já mencionados quanto 
ao empregado urbano para ser considerado empregado: ser pessoa física, prestar servi
ços de natureza contínua, mediante subordinação, , pessoalmente e com pagamento de 
salário.
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Mesmo o empregado rural deverá trabalhar com continuidade. Se, na fazenda, for 
preciso uma pessoa para consertar um estábulo, que vai ao local apenas para realizar o 
referido serviço, não haverá vínculo de emprego, porque essa pessoa prestará um serviço 
eventual. É daro que será possível, porém, ser feito contrato por safra, que é o que tem 
sua duração dependente de variações estadpnais de atividade agrária (parágrafo único 
do art. 14 da Lei na 5.889/73).

Será empregado rural o que planta, aduba, ordenha e cuida do gado, o tratorista, o 
peão, o boiadeiro etc.

Os contratos rurais típicos, como o de parceria, meação, são regidos pelo Direito 
Civil. De acordo com o art. 17 da Lei na 5.889/73, a dtada norma se aplica a qualquer 
trabalhador, mesmo que não seja empregado rural. As parcerias e meações fraudulentas 
que configurarem vínculo de emprego darão todos os direitos trabalhistas aos trabalha- 
dores, que serão considerados empregados rurais.

A diferença entre o empregado urbano e o rural é que este trabalha no campo e o pri
meiro, no perímetro da tídade considerado urbano. A distinção entre o trabalhador rural 
e o doméstico reside em que este presta serviços, a pessoa ou família, que não têm finali
dade de lucro, enquanto, em relação ao primeiro, a atividade rural deve ser lucrativa. Se 
há plantação no sítio, mas não há comertíalização, o caseiro será empregado doméstico; 
porém, se houver venda de produtos, o mesmo caseiro será empregado rural.

A Constituição igualou de vez os direitos do trabalhador urbano e do rural no caput 
do art. 7B. Assim, trabalhadores urbanos e rurais têm os mesmos direitos.

Tem privilégio espedal sobre o produto da colheita, para a qual houver concorrido 
com seu trabalho, e prindpalmente a quaisquer outros créditos, ainda que reais, o traba
lhador agrícola, quanto à dívida de seus salários (art. 964, Vm, do Código Civil).

2.5 Empregado público

O empregado público é o servidor da União, Estados, munirípios, suas autarquias e 
fundações que seja regido pela CLT, tèndo todos os direitos igualados aos do empregado 
comum. Não é regido por estatuto do fúndonário público.

No âmbito da União, foi instituído o regime jurídico único pda Lei nB 8.112, de 11- 
12-90, que trata de fundonários estatutários.

Fúndonário público ocupa cargo. Empregado público tem função. Fúndonário públi
co tem regime legal, estatutário. Empregado público tem regime contratual, o da CLT. O 
fúndonário público é regido pelo Direito Administrativo. O empregado público é regido 
pelo Direito do Trabalho.

O pessoal admitido para emprego público na Administração federal direta, autár
quica e fundadonal terá sua relação de trabalho regida pela CLT e legislação trabalhista 
correlata (art. I a da Lei nH 9.962/2000). Carreiras específicas serão reguladas pela Lei 
na 8.112/90 ou por legislação espedal, como de magistrados, promotores, diplomatas, 
auditores fiscais, delegados etc.

A contratação de pessoal para_emprego público deverá ser precedida de concurso 
público de provas ou de provas e títulos (art. 37, ü, e S. 331, n, do TST), indusíve nas
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autarquias, fundações, empresas públicas e sodedades de economia mista, conforme a 
natureza e a complexidade do emprego. A contratação de servidor público, após a Cons
tituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, somente lhe dá direito ao 
pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, 
respeitado o valor da hora do salário-mínimo e dos valores referentes aos depósitos do 
FGTS (S. 363 do TST).

Os Estados, munidpios, suas autarquias e fundações costumam contratar emprega
dos pelo regime da CLT, que não irão diferir do empregado comum. Muitos desses entes 
públicos ainda continuam utilizando-se do regime da CLT para a contratação de empre
gados, em vez da utilização do regime estatutário; ou o fazem contratando trabalhadores 
braçais ou outros fundonários menos qualificados sob o mendonado regime.

Os fundonários de empresas públicas, sodedades de economia mista e outras enti
dades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico das empresas 
privadas, indusive quanto às obrigações trabalhistas (art. 173, § l s, n, da Constituição), 
mostrando que são verdadeiros empregados, com todos os direitos previstos na CLT.

2.6 Diretor de sociedade

Discute-se qual a condição jurídica do diretor da sodedade: se ele é empregado ou 
prestador de serviços sem vínculo empregatído.

Em primeiro lugar, é mister analisar a condição jurídica do diretor no Direito Co
merdal, que pode trazer-nos subsídios para a configuração de sua situação jurídica em 
relação ao Direito do Trabalho.

As teorias que informam a condição jurídica do diretor, no âmbito do Direito Comer
dal, podem ser divididas em duas: teoria do mandato e teoria do órgão da sodedade.

A teoria tradidonal é a que entende que o diretor age como mandatário da sode
dade, sendo o mandato revogávd a qualquer tempo. Noto que o art. 295 do Código 
Comerdal dispunha que as sodedades anônimas seriam “administradas por mandatários 
revogáveis, sódos ou não sódos”. A antiga Lei das Sodedades por Ações, Decreto-lei na 
2.627/40, previa que a assembleia geral de adonistas poderia “nomear e destituir os 
membros da diretoria, do conselho fiscal ou de qualquer outro órgão criado pdos estatu
tos” (art. 87, a). Trajano de Miranda Valverde (1953, v. 2:278) entendia, navigênda da 
antiga lei das sodedades por ações, que o diretor não era mandatário da sodedade, mas 
membro de um dos órgãos decorrentes “do aparelhamento da pessoa jurídica”.

Preconiza a teoria contemporânea que o diretor não é mandatário da sodedade, mas 
um dos órgãos desta, agindo aquele em nome e como órgão da companhia, pois a repre
senta e pratica os atos necessários a seu fundonamento regular, como mendona a atual 
Lei das Sodedades por Ações (Lei na 6.404/76, art. 144). A situação jurídica do diretor 
estaria totalmente divordada da de empregado, inexistindo contrato de trabalho, pois o 
diretor integra um dos órgãos da sodedade, não podendo ser empregado e empregador 
ao mesmo tempo, visto que não se subordina a si próprio.

A Lei na 6.404/76 estabdece que o Conselho de Administração é um órgão interme
diário entre a assembleia geral e a diretoria, sendo obrigatório nas sodedades de capital 
aberto e autorizado (§ 2a do art. 138). Havendo Conselho de Administração na eompa-
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nhia, o diretor não responde diretamente perante a Assembleia Geral. Os membros do 
Conselho de Administração têm que ser necessariamente acionistas, enquanto os direto
res podem ser acionistas ou não (art. 146). Ao Conselho de Administração compete ele
ger e destituir os diretores, fixando suas atribuições (art. 142, II). O mandato do diretor 
será de, no máximo, três anos (art. 143, IH).,

No direito italiano existe tendência de considerar o diretor estatutário como espécie 
de trabalhador parassubordinado.

No Direito do Trabalho, existem duas teorias para justificar a situação em que figura 
o diretor da empresa, embora sejam encontrados seus desdobramentos: a primeira con
sidera o diretor um mandatário da sociedade, não gozando este de quaisquer direitos 
trabalhistas, mas de vantagens estatutárias; a ségunda, em que o diretor é um verdadeiro 
empregado, subordinado aos dirigentes máximos da empresa e até mesmo ao Conselho 
de Administração, nas sociedades que o possuem.

Não se pode dizei; porém, que os altos empregados prescindem de proteção da legis
lação trabalhista, pois o Direito do Trabalho protege o trabalhador subordinado, indepen
dentemente de sua posição hierárquica na empresa.

Se o empregado for eleito diretor da empresa, são encontradas quatro orientações 
para justificar sua situação na sociedade: (a) há a extinção do contrato de trabalho; (b) 
há a suspensão do contrato de trabalho; (ç) há a interrupção do contrato de trabalho; (d) 
não se altera a situação jurídica do empregado eleito para o cargo de diretor.

Mozart VIctor Russomano (1990:17) ensina que se extingue o contrato de trabalho 
do empregado quando passa a exercer o cargo de diretor, ante a incompatibilidade da 
existência do pacto laboral e do mandato de diretor. Ocorre a renúncia por parte do tra
balhador de sua condição de empregado. Terminado o mandato de diretor, este não tem 
direito de ocupar o cargo que anteriormente ocupara na empresa. Existiria, assim, uma 
contradição entre a condição de diretor e de empregado, entre a pessoa que dirige a so
ciedade e a pessoa subordinada à mesma sociedade.

Délio Maranhão e Luiz Inácio B. Carvalho (1992:58) sustentam a tese de que se dá a 
suspensão do contrato de trabalho quando o empregado é eleito diretor. Não seria com
putado o tempo de serviço em que o diretor laborou na sociedade, para efeito do contrato 
de trabalho, fazendo jus o diretor apenas a retomar ao statu quo ante, após tènninado ó 
mandato na companhia. Inexistma, portanto, a rescisão do contrato dè trabalho.

Evaristo de Moraes Filho (1976:180) defende a posição de que o contrato de traba
lho fica interrompido, computando-se o tempo de serviço no cargo de diretor para todós 
os efeitos legais. Seria a hipótese de se aplicar o art. 499 da CLT) em que não há esta
bilidade no exercício de cargo de diretoria, “ressalvado o cômputo do tempo de serviço 
para todos os efeitos legais”. O Supremo Tribunal Federal já adotou esse pensamento, 
ao decidir que “o período em que o trabalhador presta serviços como diretor computa-se 
como tempo de trabalho para todos os efeitos” (AI 71.057/MG -  Ac. TÇ j. 8-9-77, Rei. 
Min. Cordeiro Guerra, in LTr 42/65).

Por último, J. Antero de Carvalho (LTr 41/205) entende que a eleição do empregado 
para ser diretor de sociedade não altera sua situação jurídica, que continua a ser a de 
empregado. Somente se o diretor for considerado dono do negócio ou acionista contro
lador é que não será empregado. A essa posição adere Octávio Bueno Magano. (1992, 
v. 2:139-140).
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A jurisprudência sufraga seis posições:

a) o exercício do cargo de diretor não importa a suspensão do contrato de tra
balho;

b) persistindo a subordinação inerente à relação de emprego, o vínculo emprega- 
tício subsiste;

c) pode haver concomitância das duas funções, de diretor e de empregado, per
manecendo inalteradas as atribuições anteriores;

d) o fato de o empregado ser eleito diretor faz com que o contrato de trabalho 
fique suspenso;

e) o diretor é subordinado ao conselho de administração das sociedades anôni
mas, configurando, dessa forma, o vínculo empregatído;

f) o diretor tem sua situação regida pela lei das sodedades anônimas, não sendo 
empregado.

A questão é controvertida, não disdplinando a lei a situação jurídica do diretor. A 
legislação apenas considera que diretor é o que exerce “cargo de administração previsto 
em lei, estatuto ou contrato sodal, independentemente da denominação do cargo” (art. 
16 da Lei n2 8.036/90 que trata do FGTS).

O Código Civil italiano pelo menos dispõe que os dirigentes administrativos ou téc
nicos são trabalhadores subordinados (art. 2.095), não perdendo, assim, a condição de 
empregados.

O TST, porém, aprovou a Súmula 269, esdarecendo que “o empregado eleito para 
ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se compu
tando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica 
inerente à relação de emprego”.

O verbete, contudo, não prevê outras hipóteses, como a de o diretor nunca ter sido 
empregado na empresa.

Certas disposições da lei das sodedades anônimas têm que ser trazidas à colação 
para melhor eluddar a questão.

À primeira vista, verifica-se que os diretores podem ser destituídos ad nutum pelo 
Conselho de Administração (art. 143), o que importaria dizer que haveria subordinação 
do diretor ao conselho de administração, cómo órgão intermediário entre a assembleia 
geral e a diretoria, que exerce controle sobre os atos dos diretores.

Outra ponderação que deve ser analisada é. a-de que a alínea d do § I a do art. 157 
da Lei n2 6.404/76 mostra o dever de informar do administrador que deve revelar “as 
condições dos contratos de trabalho que tenham sido firmados pda companhia com os 
diretores e empregados de alto nível”.

Segundo Alessandro Borgioli (1975:144-145), “o diretor geral depende do Conselho 
de Administração; é colocado sob a sua imediata vigilânda; esta relação de dependênda 
ou subordinação não pode considerar-se senão como manifestação da existênda de um 
contrato de trabalho subordinado”.
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O diretor apenas executaria as deliberações do Conselho de Administração, que tem 
o poder de o destituir.

O fato de o diretor estar sujeito a determinações do Conselho de Administração 
ou da Assembleia Geral não o toma empregado, pois a sujeição ocorre em relação a 
órgãos da sociedade e não a pessoàs. A relação do diretor quanto à Assembleia Geral 
é, porém, estatutária, de Direito Comercial.

Algumas distinções devem ser feitas quanto ao diretor, inicialmente lembrando que 
as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros.

O empregado pode ser eleito diretor e passar a exercer o cargo de diretoria, podendo 
ser considerado diretor-empregado ou diretor-órgão, dependendo do caso. Pode existir 
outra-situação de fato, quando a pessoa é contratada para ser diretor, por suas qualifi
cações técnicas, o que vai depender do elemento subordinação para a configuração da 
relação de emprego.

Se o diretor é eleito para a Diretoria por ser detentor do capital, dono do negócio ou 
acionista controlado^ não será empregado, mas será regido pela legislação comerdal. O 
diretor não pode ser subordinado a si mesmo.

As empresas poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalha
dores sujeitos ao regime do FGTS (art. 16 da Lei na 8.036/90). Ao término do mandato 
na sociedade, o diretor poderá levantar o FGTS. Deixando o diretor o cargo, por sua ini
ciativa, só sacará o FGTS nas hipóteses descritas no art. 4a da Lei na 6.919/81.

Mais se aproxima o diretor da condição de empregado se verificado o requisito su
bordinação. É o caso .de o diretor ter horário fixo para trabalhar, ser controlado pelo em
pregador por intermédio de cartão de ponto, livro de ponto ou folha de ponto.

Estando o “diretor” obrigado a cumprir ordens de serviço dos superiores, sofrendo 
fiscalização, penalidades e advertências, estará evidenciada a relação de emprego. 0  di
retor subordinado à presidência, ou à vice-presidência ou a diretor superintendente da 
empresa, que praticamente decide tudo e a quem presta contas, não lhe dando margem 
a qualquer decisão, é um verdadeiro empregado. O mesmo ocorre se para admitir ou 
dispensar funcionários tenha o diretor que consultar superiores, mostrando que não tem 
nenhuma autonomia.

Quando o diretor é recrutado do quadro de funcionários da própria empresa, a re
lação de emprego toma-se mais aparente. Se antes a pessoa era empregada e contínua a 
fazer o mesmo serviço como diretor, sem qualquer acréscimo de atribuições, em que não 
se verifica nenhuma mudança, será considerado empregado.. Não tendo a diretoria eleita 
nenhuma autonomia, pois é apenas figurativa, sendo o diretor subordinado ao diretor-gé- 
ral, nota-se também a existência do elemento subordinação. É o caso de todas as decisões 
que envolvem grandes valores, como vendas e investimentos, ou quanto a aumentos de 
salário e outras decisões estratégicas, dependentes da decisão de uma pessoa na empresa, 
a quem cabe a palavra final sobre tais aspectos e a quem o diretor é subordinado.

O fato de o diretor nunca ter sido empregado da sociedade depois de eleito para essa 
condição pode mostrar que não existe continuidade de uma única relação.

Há casos em que o diretor passa por várias empresas de um grupo econômico, tendo 
mantido em muitas delas contrato de trabalho, sendo admitido e readmitido em curtos 
períodos, o que pode mostrar fraude. ;
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Como os honorários do diretor são reajustados pela legislação salarial ou dissídio 
coletivo da categoria, pode haver um indício de sua condição de empregado, pelo paga
mento de salário e não de honorários.

O volume de ações ou cotas da sociedade possuídas pelo diretor ou empregado nem 
sempre determinará a condição de dirigente. O diretor pode ter cotas ou ações da empre
sa como investimento. É o caso de se lembrar do caixa do banco que possui algumas ações 
do Banco do Brasil, não se querendo dizer com isso que seja dirigente do banco. Como 
leciona Amauri Mascaro Nascimento (2001:189), “não são incompatíveis as condições de 
empregado e acionista da sociedade anônima, desde que o número de ações não se eleve 
a ponto de transformar o empregado em subordinante e não em subordinado. Não há 
um critério exato1 para definir qual o número de ações que transformará a condição do 
empregado. Será um número que lhe dê condições de influir nos destinos da sociedade 
em dimensão expressiva”.

O TST já decidiu que “o fato de o empregado ser elevado à condição de diretor, por 
eleição da assembleia geral da sociedade empregadora, não determina a perda daquela 
qualidade, a não ser que comprove que ele é proprietário de ações a tal ponto que confi
gure vultoso capital, e a qualidade de proprietário das ações tenha sido o motivo primor
dial de sua investidura”. (TST, Pleno, Ac. 2.294/78 -  Proc. E-RR 662/76, j. 23-10-78, Rei. 
Min. Raymundo de Souza Moura, D J16-3-79, p. 1.846.)

Pode, assim, a pessoa ter influência nas decisões da sociedade como acionista ou co- 
tista, tendo 51% das ações ou cotas, ou mesmo possuindo quantidade inferior bastando 
que tenha o controle das deliberações da sociedade, pelo fato de a maioria das ações estar 
pulverizada entre várias pessoas. Seria o caso de ter, por exemplo, 10 ou 20% das ações 
ou cotas, estando as demais ações ou cotas nas mãos de várias pessoas, que, isoladamen
te, nada representam.

Prestando o diretor serviços para uma sociedade limitada, o vínculo de emprego 
pode existir entre as partes, mormente quando o diretor não tem qualquer cota da socie
dade ou tem um número reduzido delas, que não implique possibilidade de influir nos 
destinos da empresa.

Mesmo quando o diretor possui procuração da empresa, podendo admitir e dispen
sar funcionários, tendo padrão mais elevado de vencimentos, mas ainda é subordinado a 
alguém na empresa, existe o vínculo empregatído. Apenas o empregado não teria direito 
a horas extras, caso as prestasse, segundo o inciso n, do art. 62 da CLT.

Assim, o nome dado ao cargo pouco importa. Se a empresa rotula o empregado de 
diretor, mas permanece algum elemento do contrato de trabalho, principalmente a subor
dinação, nada irá mudar sua situação de empregado.

Nos exemplos apontados, o suposto diretor mais se caracteriza como empregado de 
confiança do que como órgão da sociedade. Seria o caso de se aplicar o art. 499 da CLT 
que se refere ao diretor-empregado. Não haveria, assim, estabilidade no cargo de dire
tor, mas seria computado o tempo de serviço para todos os efeitos legais.

Para que o diretor não seja considerado empregado, deve ter autonomia para tomar 
deliberações e não ser subordinado a outra pessoa. Não pode ter controle de horário.

Muitas vezes, as fraudes são verificadas nas sociedades de capital e indústria, em que 
o sócio que empresta seu trabalho é subordinado, nada tendo de sódo, mas de verdadeiro 
empregado.
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2.7 Trabalhador temporário

A norma que cuida do trabalhador temporário é a Lei ne 6.019, de 3-1-74, que foi 
regulamentada pelo Decreto n2 73.841, de 13-3-74.

Difere o contrato de trabalho temporário do contrato de experiência. No primeiro, o 
trabalhador temporário é empregado da empresa de trabalho temporário, embora preste 
serviços no estabelecimento do tomador de serviços ou cliente. No contrato de experiên
cia, o obreiro presta serviços nas próprias dependências do empregador. Enquanto o tra
balho temporário é previsto em lei especial (Lei na 6.019/74), o contrato de experiência 
é previsto na CLT.

O trabalhador temporário é a pessoa física contratada “por empresa de trabalho 
temporário, para prestação de serviço destinado a atender à necessidade transitória de 
substituição de pessoal regular ,e permanente ou a acréscimo extraordinário de tarefas 
de outras empresas” (art. 16 do Decreto na 73.841/74).

O art. 10 da Lei na 6.019/74 mostra indiretamente que o trabalhador temporário é 
empregado, ao mencionar que a contratação com relação a um mesmo empregado não 
pode ser superior a três meses. É um empregado urbano. A empresa de trabalho tempo
rária, por definição, é uma empresa urbana (art. 4a da Lei n5 6.019/74).

A empresa de trabalho temporário coloca-o para trabalhar por um prazo máximo 
de três meses (art. 10 da Lei na 6.019/74) na empresa tomadora de serviços ou cliente, 
cobrando um preço para tanto, que compreende os encargos sociais do trabalhador e sua 
remuneração pelo serviço. É o caso de o trabalhador temporário ir trabalhar numa em
presa por motivo de férias de um empregado desta última, ou por necessidade transitória 
de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de tarefas 
da referida empresa. É o trabalhador temporário subordinado à empresa de trabalho tem
porário, embora preste serviços à empresa tomadora de serviços ou cliente, recebendo 
sua remuneração também da empresa de trabalho temporário. Não é, portanto, empre
gado da empresa tomadora dos serviços. Continuando, porém, a prestação de serviços 
do trabalhador para a empresa tomadora por mais de três meses, o vínculo de emprego 
forma-se diretamente com a última.

Empresa de 
trabalho 
temporário

A empresa de trabalho temporário não poderá cobrar qualquer importância do traba
lhador, mesmo a título de‘ mediação, podendo apenas efetuar os descontos previstos em 
lei (art. 18 daLein2 6.019/74).
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Não se confunde o trabalhador temporário com o empregado contratado a prazo 
determinado, pois o primeiro é empregado da empresa de trabalho temporário, embora 
preste serviços nas dependências da empresa tomadora, por determinação da empresa de 
trabalho temporário; já o segundo é empregado da própria empresa onde presta serviços. 
A semelhança é que os dois contratos de trabalho são por prazo determinado, apenas.

O trabalhador temporário não tem, porém, todos os direitos que são assegurados 
pela CLT, mas de acordo com a previsão da Lei na 6.019/74. Não deixa de sei; por con
seguinte, empregado, porém um empregado especial, com direitos limitados à legislação 
especial.

A Lei Fundamental ressalva a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatído permanente e o trabalhador avulso (art. 7a, XXXIV); assegura ao traba
lhador doméstico uma série de direitos previstos no art. 7a (parágrafo único do art. 7a); 
elenca vários direitos trabalhistas dos servidores públicos (§ 3a do art. 39). Não mendo- 
na, contudo, nenhum direito ao trabalhador temporário, não excepdonando qualquer 
benefído a seu favor. Nada impede, entretanto, que a legislação ordinária venha a tratar 
do assunto, como o fez a Lei na 6.019/74, pois a Constituição apenas estabelece direitos 
mínimos dos trabalhadores, podendo a norma infraconstitudonal prescrever outros direi
tos aos obreiros, indusive aos trabalhadores temporários.

Não se argumente que o trabalhador temporário poderia estar enquadrado no concei
to de trabalhador urbano. O trabalhador autônomo é geralmente um trabalhador urbano 
e não tem nenhum direito previsto na Norma Ápice, nem na CLT, pois não é empregado.

O art. 12 da Lei na 6.019/74 é que estabelece quais são as vantagens aplicáveis ao tra
balhador temporário: (a) remuneração equivalente à percebida pelos empregados da cate
goria da empresa tomadora, calculada à base horária, garantido o pagamento do salário- 
-mínimo; (b) jornada de oito horas; (c) adidonal de horas extraordinárias não excedentes 
de duas, com acréscimo de 50%; (d) férias propordonais, de 1/12 por mês de serviço ou 
fração igual ou superior a 15 dias, exceto em caso de justa causa e pedido de demissão; 
(e) repouso semanal remunerado; (f) adidonal por trabalho notumo; (g) seguro contra 
addentes do trabalho; (h) proteção previdendária.

Havendo falênda da empresa de trabalho temporário, a empresa tomadora é soli
dariamente responsável pelo pagamento da remuneração e da indenização devidas ao 
trabalhador temporário (art. 16 da Lei na 6.019/74).

2.8 Trabalhador autônomo

Autonomia vem do grego auto, próprio; nomé ou nomia, regra ou norma.
A CLT não se aplica ao trabalhador autônomo, apenas a empregados. Desse modo, 

não vamos encontrar uma definição de trabalhador autônomo na norma consolidada.
A legislação previdendária indica o conceito de trabalhador autônomo, pois este é 

considerado segurado de seu sistema. Verifica-se na alínea h, do indso V, do art. 12 da Lei 
na 8.212/91 que trabalhador autônomo é “a pessoa física que exerce, por conta própria, 
atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não”.



1 6 0  Direito do Trabalho • Martins

O trabalhador autônomo é, portanto, a pessoa física que presta serviços habitual
mente por conta própria a uma ou mais de uma pessoa, assumindo os riscos de sua ati
vidade econômica.

Necessariamente, o trabalhador, autônomo é pessoa física. Não pode, portanto, o
serviço ser desenvolvido por pessoa jurídica pu por animal.

i

O contrato de representação comercial exige onerosidade e continuidade. Admite 
pessoalidade e exclusividade.

Requisito fundamental para se verificar a condição de trabalhador autônomo é a ha
bitualidade. A definição contida na Lei na 8.212 esqueceu desse elemento. O autônomo é 
a pessoa que trabalha com continuidade, com habitualidade e não uma vez ou outra para 
o mesmo tomador dos serviços.

O trabalhador autônomo não é subordinado como o empregado, não estando sujeito 
ao poder de direção do empregador, podendo exercer livremente sua atividade, no mo
mento que o desejai; de acordo com siia conveniência.

Assume o autônomo os riscos de sua atividade, enquanto os riscos da atividade no 
contrato de trabalho ficam a cargo do empregador, como se verifica do art. 2a da CLT, que 
não podem ser transferidos ao empregado.

É incorreta a definição da Lei na 8.212 quando menciona que o autônomo é apenas 
quem exerce atividade de natureza urbana, pois o engenheiro agrônomo ou o veteriná
rio podem exercer suas atividades no âmbito rural, como geralmente ocorre, e nem por 
isso deixam de ser autônomos. Parece que a Lei na 8.212 quis diferenciar o autônomo 
do eventual com a especificação de que o primeiro exerce atividade urbana e o segundo 
desempenha tanto atividade urbana como rural. O autônomo, entretanto, também exerce 
atividade rural, como foi mencionado nos exemplos indicados. O significado almejado 
pela Lei na 8.212 talvez tenha sido de que o autônomo é um profissional que tem cèrta 
formação escolar, ao contrário do eventual, que não a possui. Por isso, teria indicado que 
o autônomo é quem exerce uma atividade urbana, quando, na verdade, pode exercer 
qualquer atividade, indusive rural.

O § 15 do art. 9a do Regulamento da Previdência Sodal indica uma série de pessoas 
que são consideradas trabalhadores autônomos para os fins da Seguridade Sodal: o con
dutor autônomo de veículo rodoviário; o auxiliar do condutor autônomo de veículo rodo
viário, regido pela Lei na 6.094/74; o trabalhador assodado a cooperativa de trabalho; o 
membro do conselho fiscal da sodedade por ações; o ambulante; a faxineira ou diarista; 
o notário ou tabelião; o feirante-comerdante; a pessoa física que edifica obra de constru
ção dvil. Outras pessoas poderiam ser indicadas como trabalhadores autônomos, como o 
piloto de aeronave, o corretoç o leiloeiro, o vendedor de bilhetes de loteria, o cabeleirei
ro, a manicure, o esteticista, o maquiado^ o médico residente (TLei na 6.932/81), a pessoa 
física que vende livros religiosos etc.

Distingue-se o trabalhador autônomo do eventual, pois o primeiro presta serviços 
com habitualidade e o segundo, ocasionalmente, esporadicamente, apenas em determi
nada ocasião ao tomador do serviço.

O empregado e o trabalhador autônomo prestam serviços com continuidade, com 
habitualidade ao tomador dos serviços. A diferença fundamental entre os referidos tra
balhadores é a existênda do elemento subordinação, o recebimento de ordens por parte
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do empregador a direção por parte do último. O empregado trabalha por conta alheia, 
enquanto o autônomo presta serviços por conta própria.

Diferencia-se o trabalhador autônomo do trabalhador avulso. O primeiro não é arre
gimentado por sindicato ou órgão gestor de mão de obra, enquanto o segundo tem essa 
característica. O serviço do autônomo é feito de forma habitual para o mesmo tomador 
dos serviços. O trabalho do avulso nem sempre é feito para o mesmo tomador dos serviços.

Subordinação é o estado de sujeição em que se coloca o empregado em relação ao 
empregador aguardando ou executando suas ordens. O poder de direção representa o 
aspecto ativo da relação de emprego, enquanto o aspecto passivo é a subordinação. O tra
balhador empregado é dirigido por outrem: o empregador. Se o trabalhador não è dirigido 
pelo-empregador, mas por ele próprio, não se pode falar em empregado, mas em autôno
mo ou outro tipo de trabalhador. O empregador comanda, determina, ordena, manda; o 
empregado obedece, ao executar as ordens que lhe são determinadas.

O art. 35 da CLT usa a palavra dependência em vez de subordinação. A palavra subor
dinação indica, contudo, de forma mais precisa e técnica um dos elementos da relação 
de emprego.

Há, entretanto, dificuldades, em certos casos, em se verificar se existe ou não esse 
elemento para a definição da relação de emprego. Em outras oportunidades, é preciso 
analisar a quantidade de ordens a que está sujeito o trabalhador para se notar se pode 
desenvolver normalmente seu mister sem qualquer ingerência do empregador. A questão, 
geralmente, é de fato. É preciso o estudo dos fatos inerentes à relação das partes para 
constatar se o trabalhador é empregado ou autônomo; daí por que dizer que o contrato 
de trabalho é um contrato-realidade.

Os casos mais comuns em que se discute a relação de emprego são os de vendedores 
ou dos representantes comerciais autônomos CLei ne 4.886/65). Se existir o elemento su
bordinação, surge a figura do empregado; caso contrário, será autônomo o trabalhador: O 
trabalhador autônomo irá trabalhar por conta própria, enquanto o empregado trabalhará 
por conta alheia (do empregador). O trabalhador autônomo é independente, enquanto o 
empregado é dependente do empregador subordinado. Se os riscos de sua atividade são 
suportados pelo trabalhador será autônomo; se os riscos são suportados por outra pes
soa, o empregador será considerado empregado. Muitas vezes, verifica-se quem é o pos
suidor das ferramentas de trabalho: se são do trabalhador será considerado autônomo; 
se são da empresa, será considerado empregado. Este último fato não resolve a questão, 
pois o trabalhador poderá trabalhar com sua colher de pedreiro, sua caneta, ou sua má
quina, e mesmo assim será considerado empregado, assim como o eletricista poderá usar 
as ferramentas da empresa, por não as possuir, continuando a ser trabalhador autônomo.

A questão de o trabalhador prestar serviços externamente não irá dirimir a zona 
cinzenta que se revela entre a relação de emprego e o trabalho autônomo. O motorista 
trabalha externamente e é considerado empregado. Os vendedores, viajantes ou prads- 
tas, se têm subordinação, são considerados empregados, regidos pela Lei ns 3.207/57, 
embora prestem serviços externos.

Não se exige como requisito do trabalho autônomo o diploma de curso superior 
Tanto é autônomo o advogado, o médico, o engenheiro, o contador, como o vendedor de 
tecidos, o representante comerdal autônomo etc.
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O fato de o trabalhador não ter exclusividade na prestação de serviços também é um 
elemento relativo para a análise do caso. O contrato de trabalho não tem por requisito 
a exclusividade na prestação dos serviços. O empregado pode prestar serviços a outras 
pessoas. Teoricamente, o empregado poderia ter mais de um emprego, desde que hou
vesse compatibilidade de horários. O art. I a da Lei na 4.886 mostra que o representante 
comerdal autônomo presta serviços a “uma ou mais pessoas”, denotando a inexistência de 
exdusividade na prestação dos serviços. A disposição da lei é alternativa. O trabalhador 
tanto pode prestar serviços a uma pessoa, como a mais de uma pessoa. Tantó num caso 
como no outro será considerado autônomo. A inexistênda de exdusividade poderá, po
rém, indicar, dependendo do caso, que o trabalhador é autônomo, que não presta serviços 
pessoalmente ou que assume os riscos de sua atividade.

A prática de enviar empregados para a venda de produtos é muito antiga. Eles re
colhiam os pedidos dos clientes que eram enviados à empresa. Os viajantes eram os em
pregados externos dos estabelecimentos. Eram chamados de “cometas” ou “viáticos”, em 
razão de sua mobilidade. A Lei na 3.207, de 18-7-1957, regulamentou as atividades dos 
empregados vendedores, viajantes ou pracistas.

No Direito das Gentes, o instituto da representação comerdal já  era conheddo e uti
lizado. Somente a partir da Idade Média é que passou a ser regulado em lei.

A partir de 1850, quando foi editado o Código Comerdal, como não havia lei esped- 
fica para o representante comerdal autônomo, utilizava-se da comissão mercantil para as 
questões sobre o tema, regulada nos arts. 165 a 190 do referido diploma legal.

O contrato de representação comerdal é, hoje, previsto na Lei na 4-886, de 9-12- 
1965, com as alterações decorrentes da Lei na 8.420, de 8-5-1992.

De modo geral, qualquer contrato pode tanto ser escrito, como oral, salvo quando a 
lei dispõe em sentido contrário. O art. 443 da CLT permite que o contrato de trabalho seja 
acordado tanto oralmente, como por escrito. O mesmo pode ocorrer com o representante 
comerdal autônomo.

O § 3a, do art. 27 da Lei na 4.886 considera por prazo indeterminado todo contrato 
que sucedei; dentro de seis meses, a outro contrato, com ou sem determinação de prazo. 
O art. 452 da CLT tem disposição semelhante.

O contrato de representação comerdal pode ser acordado por prazo certo ou indeter
minado (art. 27, c, da Lei na 4.886). O contrato de trabalho também pode ser celebrado 
tanto por prazo determinado como indeterminado (art. 443 da CLT).

A remuneração do empregado é o salário (art. 457 da CLT), que pode ser paga me
diante comissão (§ I a, do art. 457 da CLT). A remuneração do representante comerdal 
autônomo é feita por comissão.

A ideia da representação, da existênda de mandato, não é inerente ao contráto de 
trabalho. Somente uns poucos empregados é que representam o empregador, como, por 
exemplo, os gerentes. Os demais empregados não têm poderes de representação éin re
lação ao empregador. Entretanto, na representação comerdal o mandato é fundamental, 
pois o trabalhador representa os interesses do representado, geralmente para a venda de 
produtos ou até de serviços.
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A prestação dos serviços do representante comercial pode ser feita tanto a pessoa 
jurídica como a pessoa física, como ocorre em relação ao empregado.

O representante comercial autônomo exerce sua atividade “em caráter não eventual” 
(art. P  da Lei ns 4.886). O mesmo ocorre com o empregado (art. 3a da CLT).

Poderá ou não haver exclusividade na representação comercial autônoma (art. 27, i, 
da Lei n“ 4.886). Acontece o mesmo em relação ao empregado.

Será também possível existir a fixação de zona fechada para o representante comer
cial autônomo atuar, como se depreende das alíneas d e e, do art. 27 da Lei na 4.886. O 
vendedor viajante ou pracista empregado também pode ter zona fechada para trabalhar 
como se verifica do art. 2- e seus parágrafos da Lei na 3.207/57.

No caso de ter sido reservada, expressamente, com exclusividade, uma zona de 
trabalho para o empregado, terá direito às comissões sobre as vendas ali realizadas 
diretamente pela empresa ou por um preposto desta (art. 2a da Lei na 3.207). O art. 31 
da Lei na 4.886 tem disposição semelhante: “prevendo o contrato de representação a 
exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante 
à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou 
por intermédio de terceiros”.

O art. 35 da Lei na 4.886 trata de motivos justos para a rescisão do contrato de repre
sentação pelo representado: desídia, prática de atos que importem descrédito comercial 
do representado, falta de cumprimento das obrigações do contrato, condenação definiti
va por crime considerado infamante, força maior. Algumas déssas hipóteses são casos de 
rescisão do contrato por justa causa em relação ao empregado (art. 482 da CLT). Ò art. 36 
da Lei na 4.886 versa sobre justos motivos para a rescisão do contrato pelo representante: 
redução de esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do con
trato, quebra direta ou indireta da exclusividade prevista no contrato, fixação abusiva de 
preços em relação à zona do representante, não pagamento de sua retribuição na época 
devida, força maior. Os casos de resdsão indireta do contrato de trabalho, em razão de 
ato do empregador são previstos no art. 483 da CLT.

Na rescisão do contrato do representante, será devida indenização, não sendo infe
rior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a represen
tação (art. 27, j, da Lei na 4.886). Os arts. 477, 478 e 496 da CLT preveem indenização 
pela ruptura do contrato de trabalho, caso o empregado não tenha seu tempo de serviço 
coberto pelo FGTS.

A função principal do representante comerdal autônomo é fazer a mediação, apro
ximando o vendedor do comprador. O empregado nem sempre irá desempenhar função 
de mediação.

O mesmo art. l s da norma mendonada dispõe que o representante comerdal pode 
tanto ser pessoa física, como jurídica, enquanto no contrato de trabalho o empregado só 
pode ser pessoa física (art. 3a da CLT). Assim, se o trabalho é feito por intermédio de pes
soa jurídica, inexistirá contrato de trabalho entre as partes, mas, provavelmente, repre
sentação comerdal autônoma. Quando o trabalho é prestado por pessoa jurídica, pode 
não existir pessoalidade na prestação dos serviços, pois o serviço é prestado por qualquer 
representante da pessoa jurídica, o que não ocorre no contrato de trabalho.
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O contrato de representação comercial é um pacto de resultado, pois a remune
ração do representante depende do resultado que alcançar no negócio. O contrato de 
trabalho é um contrato de atividade, em que o elemento preponderante é a prestação 
dos serviços e não o resultado alcançado pelo empregado.

O representante comercial autônomo irá assumir os riscos de sua atividade, enquan
to os riscos da atividade na relação de emprego são do empregador (art. 2a da CLT). 
Assim, se o representante tem de pagar as despesas de viagem, de estada, alimentação e 
transporte, será considerado como autônomo.

Exerce o representante comercial autônomo uma atividade empresarial, ainda que 
seja realizada a representação por pessoa física. O empregado não tem por objetivo ativi
dade empresarial, mas o recebimento de seu salário no final do mês, em razão dos servi
ços que prestou. Entretanto, a atividade empresarial pode ficar mitigada, principalmente 
quando o trabalhador é pessoa física.

Implica elemento relativo o representante ser ou não inscrito no Conselho de Regis
tro de sua profissão ou na Prefeitura, pagando ou não imposto sobre serviços ou recolhen
do como autônomo a contribuição da Seguridade Social, pois o que importa é a realidade 
dos fatos, que irá indicar se existe autonomia ou subordinação na prestação dós serviços. 
A inscrição não gera um efeito constitutivo de direito, mas apenas dedáratório de quem 
fez o registro. Embora o art. 2a da Lei ns 4.886 disponha que é obrigatório o registro nos 
Conselhos Regionais dos representantes comerdais autônomos dos que exerçam a repre
sentação comerdal autônoma, não é a inscrição no registro do comérdo que irá confi
gurar o fato de a pessoa ser ou não comerdante. O STF já deddiu que “a matrícula, vale 
dizer o registro por si só, não efetiva a qualidade de comerdante” (STF, RE na 37.099, in 
BTJ 5/122). Os Conselhos Regionais não verificam se a pessoa está efetivamente exercen
do a profissão, mas apenas fiscalizam o exertído profissional.

O fato de ser constituída uma empresa ou microempresa pelo trabalhador também 
é um elemento relativo para se diferendar se é empregado ou representante comerdal 
autônomo. O importante é que a prestação de serviços seja efetivamente realizada pela 
empresa e não pela pessoa física. Ao contrário, se a empresa é aberta apenas com a fi
nalidade de fraudar a aplicação da legislação trabalhista, pois, na verdade, o serviço é 
prestado pela pessoa física e não pela jurídica, pode existir o vínculo de emprego, desde 
que haja subordinação.

A indusão de dáusula dél credere no contrato entre as partes será elemento relativo 
para a configuração da relação entre os envolvidos. O significado da dáusula dei credere 
era encontrado no art. 179 do Código Comerdal: “A  comissão dei credere constitui o co
missário garante solidário ao comitente da solvabilidade e pontualidade daqueles com 
quem tratar por conta deste, sem que possa ser ouvido com redamação alguma. Se o dei 
credere não houver sido ajustado por escrito, e todavia o comitente o tiver aceitado ou 
consentido, mas impugnar o quantitativo, será este regulado pelo estilo da praça onde 
residir o comissário, e na falta de estilo, por arbitradores.”

A dáusula dei credere é uma espéde de dáusula acessória ao contrato de comissão 
mercantil. Tem natureza de dáusula de garantia ou espéde de seguro: É a dáusula 
dei credere incompatível com o contrato de trabalho, pois o empregado não pode ser 
solidário pelo inadimpleménto do comprador, porém é dáusula que pode ser ajustada 
na representação comerdal autônoma. Entretanto, caso esteja presente no contrato de
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trabalho, será considerada nula, pois os riscos do negócio são do empregador (art. 2a 
C/c art. 9a da CLT).

A característica fundamental do representante comercial autônomo é sua autono
mia, tanto que o art. I a da Lei na 4.886 prevê que não há vínculo de emprego entre as par
tes. O representante comercial autônomo não é dirigido ou fiscalizado pelo tomador de 
serviços. Não tem obrigação de cumprir horário de trabalho, de produtividade mínima, 
de comparecer ao serviço etc. O trabalhador autônomo não tem de obedecer a ordens, 
de ser submisso às determinações do empregador. Age com autonomia na prestação dos 
serviços. O representante comercial autônomo recebe apenas diretivas, orientações ou 
instruções de como deve desenvolver seu trabalho, não configurando imposição ou sujei
ção ao tomador dos serviços, mas apenas de como tem de desenvolver seu trabalho, caso 
queira vender os produtos do representado.

O art. 27 da Lei na 4.886 reza que no contrato de representação comerdal: constarão 
obrigatoriamente vários requisitos, entre os quais se destacam as obrigações e responsa
bilidades das partes contratantes (art. 27, h). O art. 28 da mesma norma indica que “o 
representante comercial jica obrigado a fornecer ao representado, segundo as disposições 
do contrato ou, sendo este omisso, quando lhe for solidtado, informações detalhadas so
bre o andamento dos negódos a seu cargo, devendo dedicar-se à representação, de modo 
a expandir os negódos do representado e promover os seus produtos”.

São motivos justos para a rescisão do contrato de representação comerdal pelo re
presentado a desídia do representante (art. 35, a, da Lei na 4.886) e a falta de cumpri
mento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comerdal (art. 35, 
c, da Lei na 4.886). Esses elementos poderiam indicar subordinação, porém o represen
tante comerdal autônomo será a pessoa que exerce suas atividades com liberdade e in- 
dependênda em seu mister, indicando autonomia. Será autônomo quem define seu pró
prio itinerário, o número de visitas aos clientes, que dispõe de seu tempo como entende 
melhor, sem estar subordinado a horário de trabalho. Ao contrário, se o trabalhador tem 
quota mínima de vendas, obrigação de comparecer a reuniões predeterminadas, horário 
de trabalho, determinação de horário de visita aos clientes e o número delas, exigênda 
de contato mínimo diário com dientes, é punido por algum motivo, haverá vínculo de 
emprego, pois estará evidendado o elemento subordinação.

O fato de o representante comerdal autônomo ter de prestar contas não quer dizer que 
é empregado, mas é obrigação de uma pessoa diligente e proba em relação às vendas que 
fez para o representado, indusive para serem calculadas as comissões pelas vendas rea
lizadas. A alínea e do art. 19 da Lei na 4.886 dispõe que o representante comerdal tem de 
prestar contas ao representado, constituindo falta no exerddo da profissão se não o fizer.

A apresentação de relatórios não é um elemento exdusivo para a indicação da su
bordinação, Para prestar contas, o trabalhador poderá ter de emitir relatórios das vendas 
realizadas. Entretanto, se o trabalhador tem de emitir relatórios, mas também tem outros 
elementos caracterizadores da subordinação, como presença obrigatória em reuniões, 
horário de trabalho, será considerado empregado.

Se o trabalhador pode fixar o preço da venda da mercadoria, acrescentando tuna 
margem de lucro, estabelecer desconto ou dilação de prazo, será autônomo e não empre
gado. O art. 29 da Lei na 4.886 indica que deve haver autorização expressa no contrato 
de representação para o representante conceder abatimentos, descontos ou dilações. O
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empregado, porém, não pode, de modo geral, estabelecer descontos, fixar preço da mer
cadoria etc., nem assume os riscos da atividade na venda da mercadoria.

Cuidado maior deve-se ter quando a pessoa era empregado e posteriormente passa 
a ser representante comercial autônomo. É comum as empresas substituírem seus em
pregados vendedores pelas mesmas pessoas na condição de autônomos. Se o trabalhador 
continua a desempenhar as mesmas atividadès que sempre fez na empresa, em relação 
à época em que era empregado, não se pode dizer que passa a ser autônomo, principal
mente se continua a trabalhar no mesmo espaço físico, ocupando o mesmo lugar e tendo 
subordinação.

Normalmente, é o requisito subordinação que irá dirimir a controvérsia entre ser o 
trabalhador autônomo ou empregado,-verificando-se o número de ordens a que a pessoa 
está sujeita, para evidenciar ou não o vínculo de emprego.

Quanto maior a regulamentação feita pelo tomador dos serviços em relação ao pres
tador dos serviços, maior será a possibilidade da existência do elemento subordinação, 
caracterizando o contrato de trabalho.

A Lei na 20, de 11-6-2007, aprovou o Estatuto dos Trabalhadores Autônomos da Es
panha. Há dois tipos de autônomos: o chamado autônomo clássico e o autônomo depen
dente. Este é o que realiza atividade econômica ou profissional de forma habitual, pessoal, 
direta e predominantemente para uma pessoa física ou jurídica, denominada diente, do 
qual aufere pelo menos 65% de seus ganhos (art. 11). Ele não pode ter empregados nem 
subcontratar os serviços (art. 2a). Deve ter estrutura produtiva e materiais próprios.

2.9 Trabalhador eventual

A alínea g do inciso V do art. 12 da Lei ns 8.212/91 indica o que vem a ser o tra-‘ 
balhador eventual: “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter 
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego”.

Trabalhador eventual é a pessoa física que presta serviços esporádicos a uma ou mais 
de uma pessoa.

Para a teoria do evento, eventual é o trabalhador contratado para trabalhar em certo 
evento ou obra. Ex.: o eletricista que repara a instalação elétrica da empresa.

Pára a teoria dos fins da empresa, eventual é o que trabalha numá atividade que não 
coindde com os fins da empresa. Ex.: o eletricista que faz reparação de instalação elétrica 
de uma escola.

Pará a teoria da descontinuidade ou da fixação jurídica do trabalhador ria empresa, 
eventual é o trabalhador que não presta serviços para o mesmo tomador ou não se fixa 
numa empresa.

O eventual é a pessoa física contratada apenas para trabalhar em certa ocasião espe
cífica: trocar uma instalação elétrica, consertar o encanamento etc. Terminado o evento, 
o trabalhador não mais irá à empresa.

Ao se falar em eventualidade, ou em ausênda de continuidade na prestação de ser
viços, já  se verifica que inexiste relação de emprego, pois o traço marcante do contrato
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de trabalho é a continuidade. Havendo a prestação de serviços eventuais a uma ou mais 
empresas, o trabalhador será considerado eventual. Temos como exemplo o pedreiro, o 
pintor, que fazem serviços eventuais, indo uma ou outra vez à empresa para construir um 
muro, pintar uma parede etc.

O trabalho prestado em caráter eventual é o ocasional, fortuito, esporádico. Não é 
possível, contudo, considerar como eventual o fato de que o trabalho não se insere na 
vida normal dá empresa. Existem trabalhadores que prestam serviços a empresa, embora 
não estejam incorporados a sua atividade normal. É o caso do eletricista que trabalha 
na indústria automobilística. Apesar de essa indústria não ter por atividade questões de 
eletricidade, mas, a produção de veículos automotores, o trabalhador que presta serviços 
com habitualidade é considerado empregado. De outro modo, se o eletricista vai uma vez 
ou outra para reparar as instalações elétricas daquela empresa, aí, sim, estará caracteri
zada ai eventualidade, pois o trabalhador foi contratado apenas para determinado evento 
na empresa, ou seja, reparar sua instalação elétrica.

O eventual vai ser aquela pessoa que trabalha de vez em quando para o mesmo 
tomador dos serviços, ao contrário do empregado que trabalha habitualmente. Há uma 
descontinuidade na prestação de serviços. É o que ocorre com os chapas que trabalham 
para várias empresas, carregando e descarregando mercadorias. O mesmo acontece com 
o boia-fria que um dia trabalha para uma fazenda, noutro dia presta serviços a outra, e 
assim por diante.

Não se fixa o eventual a nenhuma empresa, enquanto o empregado presta serviços 
numa única fonte de trabalho, como regra geral.

Distingue-se o trabalhador eventual do autônomo. O autônomo presta serviços com 
habitualidade ao mesmo tomador dos serviços. O eventual presta serviços ocasionalmen
te ao mesmo tomador.

O trabalho eventual não se confunde com o trabalho intermitente. Neste, o trabalha
dor é empregado e trabalha a cada período de tempo. É o que ocorre, por exemplo, com 
uma faxineira de hotel. Ela pode trabalhar a cada temporada, em que há necessidade de 
mais faxineiros.

2.10 Trabalhador avulso

Num sentido geral, avulso é o que pertence a uma coleção incompleta, que está de- 
sirmanado, solto, isolado.

Inicialmente, confundia-se o avulso com o trabalhador eventual. No entanto, a 
previdência social começou a preocupar-se com o referido trabalhador, passando a con- 
ceituá-lo.

A primeira definição de trabalhador avulso foi feita pela Portaria na 3.107, de 7-4- 
71: “entende-se como trabalhador avulso, no âmbito do sistema geral da previdência 
social, todo trabalhador sem vínculo empregatído que, sindicalizado ou não, tenha a 
concessão de direitos de natureza trabalhista executada por intermédio da respectiva 
entidade de dasse”.
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Com a edição da Lei ns 5.890/73 o trabalhador avulso foi integrado no sistema pre- 
videnciário na condição de autônomo. A CLPS (Decreto na 89.312/84), em seu art. 5a, 
esclarece que avulso é “quem presta serviço a diversas empresas, pertencendo ou não a 
sindicato, inclusive o estivado^ conferente ou semelhado”.

A atual Lei de Custeio da Seguridade Social (Lei na 8.212/91) considera avulso “quem 
presta, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou 
rural definidos no regulamento” (art. 12, VI). O regulamento (Decreto na 3.048/99) es
clarece que o trabalhador avulso é “aquele que, sindicalizado ou não, presta serviços de 
natureza urbana ou rural, sem vínculo empregatício, a diversas empresas, com intermedia
ção obrigatória do sindicato da categoria ou do órgão gestor de mão de obra” (art. 9a, VI).

O trabalhador-avulso=é, assim, a pessoa física que presta serviço sem vínculo empre
gatício, de natureza urbana ou rural, a diversas pessoas, sendo sindicalizado ou não, com 
intermediação obrigatória do sindicato da categoria profissional ou do órgão gestor de 
mão de obra.

Trabalhador avulso

O avulso é uma espécie de trabalhador eventual, pois presta serviços esporádicos ao 
mesmo tomador dos serviços.

Distingue-se, porém, o avulso do trabalhador eventual, pois o primeiro tem todos os 
direitos previstos na legislação trabalhista, enquanto o eventual só tem direito ao preço 
avençado no contrato e à multa pelo inadimplemento do pacto, quando for o caso. O 
avulso é arregimentado pelo sindicato, enquanto o eventual não tem essa característica.

Não é o trabalhador avulso subordinado nem à pessoa a quem presta serviços, muito 
menos ao sindicato, que apenas arregimenta a mão de obra e paga os prestadores de ser
viço, de acordo com o valor recebido das empresas.

O avulso não presta serviços com pessoalidade, pois o trabalhador pode ser substituí
do por outra pessoa. Ao tomador não interessa normalmente que o serviço seja feito por 
determinada e específica pessoa, mas que o trabalho seja realizado. Pouco importa quem 
irá fazer o trabalho. A relação, portanto, não é intuitu personae.

O tomador paga ao sindicato ou OGMO um valor geral, que é rateado pelos segundos 
entre os trabalhadores que prestaram serviços. Não é o tomador que paga diretamente 
ao trabalhador avulso a sua remuneração. A remuneração é definida por tabelas estabe
lecidas pelo sindicato.

O exercício das atividades do órgão gestor de mão de obra, descritas nos arts. 18 
e 19 da Lei na 8.630, de 26-2-93, não implica vínculo empregatício com o trabalhador 
portuário avulso (art. 20 da Lei na 8.630), desde que inexistam os elementos contidos nos 
arts. 2- e 3a da CLT.
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O avulso pode ser dividido em portuário e não portuário. Pode ainda ser urbano ou 
rural e trabalhar com minério.

São características do avulso: (a) a liberdade na prestação de serviços, pois não tem 
vínculo nem com o sindicato, muito menos com as empresas tomadoras de serviço; (b) há 
a possibilidade da prestação de serviços a mais de uma empresa, como na prática ocorre;
(c) o sindicato ou o órgão gestor de mão de obra fazem a intermediação da mão de obra, 
colocando os trabalhadores onde é necessário o serviço, cobrando posteriormente um 
valor pelos serviços prestados, já incluindo os direitos trabalhistas e os encargos previ- 
denciários e fiscais, e fazendo o rateio entre as pessoas que participaram da prestação de 
serviços; (d) o curto período em que o serviço é prestado ao beneficiário.

São exemplos de trabalhadores avulsos o estivadoi; o conferente de carga e descarga, 
o amarrador da embarcação no porto etc. A Lei na 8.630/93 estabelece as regras do tra
balho nos portos, mas não é apenas o portuário que é considerado avulso, pois também o 
são o dassificador de frutas que trabalha no meio rural, o ensacador de café, cacau, sal etc.

O trabalhador avulso vinha conquistando uma série de direitos. A Lei na 5.480, 
de 10-8-68, determinava o pagamento do 13a salário e FGTS; foi revogada pela Ld na 
8.630/93. O art. 3a da Lei na 605, de 5-1-49, estendeu-lhe o direito ao repouso semanal 
remunerado. O Decreto na 53.153, de 10-12-63, concedeu-lhe o salário-famflia. O Decre
to ns 61.851, de 6-12-67, outorgou-lhe o direito a férias. A Lei Complementar ns 7, de 
7-9-70, instituidora do PIS, considerou-o benefidário do abono.

A Constituição estabeleceu igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatítío permanente e o trabalhador avulso (art. 7a, XXXIV).

A mão de obra do trabalho portuário avulso deverá ser requisitada ao órgão gestor 
de mão de obra (art. I a da Lei na 9.719/98).

Cabe ao operador portuário recolher ao órgão gestor de mão de obra os valores 
devidos pelos serviços executados, referentes à remuneração por navio, acresddos dos 
porcentuais relativos a 13a salário, férias, FGTS, encargos fiscais e previdentíários, no 
prazo de 24 horas da realização do serviço, para viabilizar o pagamento ao trabalhador 
portuário avulso. O órgão gestor de mão de obra irá efetuar o pagamento da remunera
ção pelos serviços executados e das parcelas referentes a 13a salário e férias, diretamente 
ao trabalhador portuário avulso (art. 2a da Lei na 9.719/98). Depositará o órgão gestor de 
mão de obra as parcelas referentes às férias e ao 13a salário, separada e respectivamente, 
em contas individuais vinculadas, a serem abertas e movimentadas às suas expensas, es- 
pedalmente para este fim, em instituição bancária de sua livre escolha, sobre as quais de
verão inddir rendimentos mensais com base nos parâmetros fixados para atualização dos 
saldos dos depósitos de poupança. Os depósitos serão efetuados no dia 2 do mês seguinte 
ao da prestação do serviço, prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subsequente se o 
vencimento cair em dia em que não haja expediente bancário.

A liberação das parcelas referentes a 13a salário e férias, depositadas nas contas in
dividuais vinculadas, e o recolhimento do FGTS e dos encargos fiscais e previdendários 
serão efetuados conforme regulamentação do Poder Executivo.

O pagamento da remuneração pelos serviços executados será feito no prazo de 48 
horas após o término do serviço.
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Os prazos previstos anteriormente podem ser alterados mediante convenção cole
tiva firmada entre entidades sindicais representativas dos trabalhadores e operadores 
portuários, observado o prazo legal para recolhimento dos encargos fiscais, trabalhistas 
e previdenciários.

O operador portuário e o órgão gestor de mão de obra são solidariamente responsáveis 
pelo pagamento de encargos trabalhistas, vedada a invocação de benefício de ordem.

É vedado ao órgão gestor de mão de obra ceder trabalhador portuário avulso cadas
trado a operador portuário, em caráter permanente.

A escalação do trabalhador portuário avulso, em sistema de rodízio, será feita pelo 
órgão gestor de mão de obra.

O sindicato deve repassar aos beneficiários, no prazo máximo de 72 horas úteis, 
contados a partir da arrecadação, os valores devidos e pagos pelas tomadoras de serviço, 
relativos à remuneração do trabalho avulso (art. 52, m, da Lei na 12.023/09).

As empresas tomadoras do trabalho avulso respondem solidariamente pela efetiva 
remuneração do trabalho contratado e são responsáveis pelo recolhimento dos encargos 
fiscais e sociais no limite do uso que fizerem do trabalho intermediado peló sindicato (art. 
8a da Lei na 12.023/09). Essa regra não se aplica para o trabalho portuário (art. 11 da 
Lei na 12.023/09).

A Convenção na 137 da OIT, de 1975, foi promulgada pelo Decreto na 1.574/95. 
Trata do processamento de cargas nos portos.

2.11 Estagiário

Anteriormente, não existia uma regra legal tratando do estágio, apenas a Portaria na
1.002, do Ministério do Trabalho, de 29-12-67, disciplinando a relação entre as empresas 
e os estagiários, no que diz respeito a seus direitos e obrigações. O art. 3a da citada por
taria explicitava que inexistia relação de emprego entre as partes.

O estágio foi regulado pela Lei na 6.494, de 7-12-77. Foi regulamentada a referida 
norma pelo Decreto na 84.497, de 18-8-82.

A Lei na 11.788, de 25 de setembro de 2008, passou a tratar do estágio dos estudan
tes, revogando expressamente as Leis n -  6.494/77 e 8.859/94 (art. 22).

Reza o art. I a da Lei ns 11.788/08 que estágio “é ato educativo escolar supervisiona
do, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produti
vo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação 
superior de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais 
do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens è adultos”.

O estágio é, portanto, considerado ato educativo escolar. É uma forma de integração 
entre o que a pessoa aprende na escola e aplica na prática na empresa.

Faz parte o estágio do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário 
formativo do educando (§ I a do art. I a da Lei na 11.788).

Visa o estágio ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e 
à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida 
cidadã e para o trabalho (§ 2a do art. I a da Lei na 11.788).
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Distingue-se o estagiário do aprendiz. O estagiário não é empregado, desde que cum
pridas as determinações da Lei na 11.788/08. O aprendiz sempre será empregado, tendo 
contrato de trabalho (art. 428 da CLT). Trata-se de uma espécie de contrato de trabalho 
especial.

Diferencia-se também o estagiário do empregado em domicílio. Este executa o tra
balho na sua própria habitação ou em oficina de família, por conta do empregador que o 
remunere (art. 83 da CLT). O trabalhador em domicílio é empregado, enquanto o esta
giário não o é.

A diferença entre o estágio e o contrato de trabalho é que no primeiro o objetivo é a 
formação profissional do estagiário, tendo, portanto, finalidade pedagógica, embora haja 
pessoalidade, subordinação, contmmdade-e uma-forma de contraprestação.

O estágio pode ser obrigatório ou não obrigatório, conforme determinação das di
retrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do 
curso (art. 2a da Lei ns 11.788/08).

Estágio obrigatório é o definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 
requisito para aprovação e obtenção de diploma (§ I a do art. 2a da Lei ns 11.788/08). 
Cursos de Administração de Empresas exigem que o aluno faça estágio em empresas e 
apresentem relatórios para efeito da obtenção de diploma.

Estágio não obrigatório é o desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga 
horária regular e obrigatória (§ 2a do art. 2a da Lei na 11.788/08). Não está dentro da 
carga horária, mas é acrescido a ela. O § I a do art. 9- da Lei na 8.906/94 (Estatuto 
da OAB) prevê que o estágio profissional de advocacia, com duração de dois anos, reali
zado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições 
de ensino superioi; pelos Conselhos da OAB, ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios 
de advocacia credenciados pela OAB. O referido estágio é facultativo, pois a lei emprega 
a palavra pode. Não é, portanto, obrigatório para se poder terminar o curso de Direito e 
prestar o exame da OAB.

Há vantagens para as partes envolvidas com o estágio:

a. a escola tem a possibilidade de dar ensino prático ao aluno, sem custo da parte 
prática desenvolvida na empresa;

b. o estudante adquire experiência prática no campo de trabalho, mesmo ainda 
fazendo o curso;

c. a empresa passa a contar com pessoa que está se qualificando profissional
mente, porém sem serem reconhecidos direitos trabalhistas e sem qualquer 
encargo social incidente sobre os pagamentos feitos ao estagiário.

As instituições de ensino que farão a supervisão do estágio poderão ser públicas ou 
privadas.

São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos 
(art. 7a da Lei na 11.788):

I -  celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representan
te ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com 
a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta
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pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao 
horário e calendário escolar;

II -  avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à 
formação cultural e profissional do educando;

m  -  indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. A es
cola deverá indicar um professor orientador para verificar se o estágio está seiido 
produtivo e avaliar as atividades do estagiário. Para as escolas, haverá encare- 
dmento da atividade para efeito de indicar professor orientador. Este, para ser 
orientador, irá querer ser remunerado, até pelo fato de que também passará a ter 
responsabilidade perante o estagiário, póis irá orientá-lo e acompanhá-lo;

IV -  exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 
seis meses, de relatório das atividades;

V -  zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o esta
giário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;

VI -  elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos éstá- 
gios de seus educandos;

VII -  comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as 
datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das três pártes compreen
didas no estágio (estagiário, instituição de ensino, concedente), será incorporado ao ter
mo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o 
desempenho do estudante (parágrafo único do art. 7B da Lei na 11.788).

A apresentação de relatórios pelo estagiário e a necessidade de supervisão do estágio 
pela instituição de ensino implicam maior controle para verificar se o estagiário está desen
volvendo a aprendizagem e também para que não seja explorado pelo concedente.

A escola também passa a ter responsabilidade em avaliar e monitorar o estagiário, 
evitando abusos que possam ser cometidos, como de exploração do estagiário pelas em
presas, só para não ser reconhecido o vínculo de emprego entre as partes e não serem 
devidas verbas de natureza trabalhista.

É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos è  privados convênio 
de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas 
atividades programadas para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6a a 
14 da Lei nB 11.788 (art. 82).

A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a 
parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso (parágrafo único 
do art. 82 da Lei ns 11.788).

O art. 9a da Lei na 11.788 estabelece que as pessoas jurídicas de direito privado, os 
órgãos da administração pública direta, autárquica e fundadonal de qualquer dos Pode
res da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os profissionais liberais 
de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 
profissional podem oferecer estágio. Agora, os profissionais liberais de nível superior tam
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bém poderão conceder estágio. Outros profissionais que não tenham nível superior não 
poderão fazê-lo.

As empresas públicas e sociedades de economia mista também poderão conceder 
estágio, pois ficam sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis e trabalhistas (art. 173, § I a, n, da Constituição).

São obrigações da parte concedente:

I -  celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, 
zelando por seu cumprimento;

n  -  ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando 
-atividades de aprendizagem social, profissional é cultural;

EI -  indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiên
cia profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, 
para orientar e supervisionar até 10 estagiários simultaneamente;

IV -  contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja 
apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no 
termo de compromisso;

V -  por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização 
do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e 
da avaliação de desempenho;

VI -  manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a rela
ção de estágio;

VII -  enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de seis meses, 
relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

O número máximo de estagiários, em relação ao quadro de pessoal das entidades 
concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções (art. 17 da Lei na 11.788):

I -  de um a cinco empregados: um estagiário;
II -  de seis a 10 empregados: até dois estagiários;
III -  de 11 a 25 empregados: até dnco estagiários;
IV -  acima de 25 empregados: até 20% de estagiários.

A ideia do número máximo de estagiários tem por objetivo evitar a transformação 
de ppstos de trabalho em estágio para não ter vínculo trabalhista e diminuir encargos. 
Visa evitar que a empresa substitua mão de obra permanente por estagiários, com custo 
mais barato.

Não se aplica o disposto acima aos estágios de nível superior e de nível médio profis
sional. Logo, só se aplica em relação às demais modalidades de estágio: educação pro
fissional, de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental.

Considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados existentes 
no estabelecimento do estágio.

Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os 
quantitativos previstos nos incisos acima serão aplicados a cada um deles.
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Quando o cálculo do porcentual disposto no item IV resultar em fração, poderá ser 
arredondado para o número inteiro imediatamente superiot

Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência 10% das vagas oferecidas pela 
parte concedente do estágio. Não são 10% dos postos de trabalho da empresa, mas 10% 
das vagas oferecidas na empresa a título de estágio. Assim, se forem oferecidas 10 vagas 
de estágio, uma será para os deficientes.

Podem as instituições de ensino e as concedentes de estágio, a seu critério, recorrer 
a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas 
em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com 
recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação (art. 5a da Lei 
na 11.788). Não existe,-portanto, obrigação de recorrer aos agentes de integração, mas 
apenas faculdade.

Os agentes de integração podem ser públicos ou privados.
No caso de contratação de estagiário com recursos públicos há necessidade de se 

observar a Lei na 8.666/93, que trata de licitação.
Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do 

instituto do estágio:

I -  identificar oportunidades de estágio;
n  -  ajustar suas condições de realização;
III -  fazer o acompanhamento administrativo;
IV -  encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;
V -  cadastrar os estudantes.

O § 2a do art. 5fi da Lei na 11.788 veda a cobrança de qualquer valor dos estudantes, 
a título de remuneração, pelos serviços atíma: mencionados. Entretanto, não há impedi
mento legal que os agentes de integração cobrem da instituição de ensino ou da parte 
concedente.

Os agentes de integração serão responsabilizados dvilmente se indicarem estagiários 
para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabele
cida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para 
as quais não há previsão de estágio curricular (§ 3a do art. 5a da Lei na 11.788).

Dá-se o estágio em relação a alunos regularmente matriculados que freqüentam efe
tivamente cursos vinculados à estrutura do ensino público e particular, em instituições de 
ensino superior, de educação profissional, de ensinò médio, da educação especial e dos 
anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos (art. I a da Lei na 11.788). A Lei na 11.788 não permite que seja feito estágio em 
relação a supletivos.

O estagiário irá, assim, trabalhar para aprender. É tuna forma de dar ao estudante a 
experiência do cotidiano, da profissão, que só é adquirida com a prática.

O estágio pode ser tanto o curricular, como o realizado na comunidade. O curricular 
é desenvolvido de forma a propidar a complementação do ensino e da aprendizagem e 
ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, 
programas e calendários escolares.
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A Lei na 11.788 não prevê estágio na comunidade ou em atividades comunitárias ou 
de fim social.

Previa o art. 2a da Lei na 6.494/77 que o “estágio, independentemente do aspecto pro
fissionalizante, direto e específico, poderá assumir a forma de atividades dé extensão, me
diante a participação do estudante em empreendimentos ou projetos de interesse social”.

Dispõe o § 3a do art. 2a da Lei na 11.788 que as atividades de extensão, de mo
nitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, 
somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico 
do curso.

A realização de estágios aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente matricu
lados em cursos superiores no país, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do 
visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável (art 4a da Lei nB 11.788).

É realizado o estágio mediante compromisso celebrado entre o estudante e a parte 
cedente, com interveniência obrigátória da instituição de ensino (art. 3a, n, da Lei na 
11.788/08). Será o compromisso documento obrigatório para se verificar a inexistência 
do vínculo de emprego. Chama-se acordo de cooperação o celebrado entre a pessoa jurí
dica de direito público ou privado e a instituição de ensino a que pertence o estudante. 
A interveniência da instituição de ensino é requisito essencial à validade do ato jurídico. 
Este deve se ater à forma prescrita em lei para ter validade, como se verifica dos arts. 104,
III e 107 do Código Civil, tomando nula a relação que não observar a referida forma. Na 
maioria dos casos, esse requisito não é atendido, tomando o suposto estágio um verda
deiro contrato de trabalho.

O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representan
te ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição 
de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração como representante de qualquer 
das partes (art. 16 da Lei ns 11.788). Será o termo de compromisso um contrato deri
vado, que não se viabiliza sem que haja o contrato originário (contrato escrito entre a 
instituição de ensino e a pessoa jurídica). O termo de compromisso necessariamente será 
feito por escrito, visando evitar fraudes. Se houver a prestação de trabalho pelo suposto 
estagiário, sem que haja o contrato escrito, presume-se que o contrato seja de trabalho, 
diante do princípio da primazia dá realidade. Quem terá de provar que o contrato é de 
estágio e não dè trabalho é o sujeito concedente.

O estagiário será representado se for menor de 16 anos. Será assistido se tiver entre 
16 e 18 anos (art. 1.634, V, do Código Civil).

Os agentes de integração não têm autorização legal para representar tanto o estagiá
rio como a parte concedente.

O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes còncedentes, 
organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração (art. 6a da Lei na 
11.788).

Dispõe o art. 3a da Lei na 11.788 que o estágio não cria vínculo empregatício de qual
quer natureza, desde que observados os seguintes requisitos:

I -  matrícula e frequência regular do educando em curso de educação supe- 
rioi; de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos
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finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens 
e adultos e atestados pela instituição de ensino.

E preciso que o aluno esteja regularmente matriculado na escola e tenha frequência 
efetiva às aulas. Havendo irregularidade na matrícula ou frequência eventual, estará des
caracterizado o estágio. A pessoa continuará sendo estudante, mas não estagiário. Se o 
aluno não estiver freqüentando curso regular deixará de existir o estágio, pois é requisito 
previsto no inciso I do art. 3a da Lei ns 11.788. É o que acontece muitas vezes, porque o 
estagiário acaba cumprindo jornada excessiva de trabalho, sem que consiga freqüentar 
regularmente as aulas. A escola deveria, inclusive, comunicar à empresa propordonado- 
ra do estágio que o aluno não está freqüentando as aulas. Não se poderá também exigir 
Tiorário no estágio incompatível com o horário das aulas. A pessoa concessora do estágio 
deverá verificar a regularidade do desenvolvimento do curso do estagiário, em razão de 
condusão, abandono, trancamento de matrícula etc.

Terminado o curso que o estagiário estava fazendo, não mais se pode falar em es
tágio, pois este depende do curso. Se o curso terminou, não há que se falar em estágio. 
Muitas vezes é isso que ocorre em certos casos, prindpalmente de estagiários de Enge
nharia e de Direito, que enquanto estão fazendo o curso fazem o estágio e posteriormente 
continuam a desempenhar a mesma atividade anterior, mas já com o diploma, porém não 
são registrados.

n  -  celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte conceden
te do estágio e a instituição de ensino.

A celebração do termo de compromisso também é fundamental. Sem o termo de 
compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino 
haverá vínculo de emprego;

m  -  compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso.

Não é possível, portanto, que o estagiário de grau universitário exerça atividade de 
contínuo na empresa, pois não complementa o ensino e pode ser realizado por qualquer 
pessoa. Ò curso deve ser portanto, compatível com a atividade desempenhada pelo esta
giário na empresa, com as tarefas desenvolvidas, de modo a se fazer a complementação 
do ensino. O estágio deve propordonar experiênda prática na linha de formação profis
sional do estagiário. Isto quer dizer que o estágio só poderá ser realizado em unidades 
que tenham condições de propordonar experiênda prática na linha de formação, deven
do propidar complementação do ensino e da aprendizagem, de maneira prática no curso 
em que o estagiário estiver fazendo, devidamente planejado, executado, acompanhado e 
avaliado em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares. Assim, 
o estudante de Direito não poderá desenvolver tarefas rotineiras de uma entidade finan
ceira, como de caixa ou escriturário, mas deverá trabalhar no departamento jurídico; 
um estudante de medicina não poderá estagiar numa empresa de construção dvil, salvo 
se for em seu departamento médico, caso este existir. A experiênda prática na linha de 
formação deve ser ligada a complementação do ensino e da aprendizagem. Se houver 
experiênda prática, mas não for de complementação do ensino ou da aprendizagem, 
também não haverá estágio. É, portanto, necessário que o estágio propide, realmente,
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a complementação de ensino e da aprendizagem, sob pena de restar descaracterizado o 
referido contrato. Se o estagiário executar serviços não relacionados com os programas 
da escola, será empregado.

Se a pessoa trabalhou nas mesmas condições antes e depois do registro, existe vín
culo de emprego.

A prática da profissão só se adquire com o trabalho. Esta é a finalidade do estágio, 
de proporcionar o trabalho para a complementação do ensino do curso que a pessoa está 
fazendo. Se realiza trabalho diverso do curso que freqüenta, não é estagiário, mas em
pregado. A alínea h do inciso I, do art. 9a, do Decreto na 3.048/99 considera empregado, 
como segurado obrigatório da Previdência Social, o bolsista e o estagiário que prestam 
serviços a empresa, em desacordo com a Lei na 11.788.

O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 
efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte con
cedente, comprovado por vistos nos relatórios e por menção de aprovação final (§ I a do 
art. 3a da Lei na 11.788).

O descumprimento de qualquer dos incisos do art. 3a da Lei ns 11.788 oú dé qual
quer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do 
educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista 
e previdendária (§ 2a do art. 3a da Lei na 11.788). O vínculo não se caracteriza, portanto, 
com a instituição de ensino, mas com a parte concedente, a quem estava subordinado. O 
estagiário será entao considerado empregado e terá todos os direitos relativos a emprega
dos e também os direitos previdendários de empregados. Isso significa que será segurado 
obrigatório da Previdênda Sodal na condição de empregado.

No serviço público há um obstáculo para o reconhecimento da condição de empre
gado do estágio feito em desacordo com a lei, que é a existênda de concurso público. 
Inexistindo este, não há que se falar na condição de empregado, conforme o inciso II do 
art. 37 da Constituição e inciso n  da Súmula 331 do TST.

A instituição de ensino deve (art. 7a da Lei na 11.788): n  -  avaliar as instalações 
da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural é profissional do 
educando; III -  indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como 
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; IV -  exigir 
do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a seis meses, de relatório 
dás atividades; V -  zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o 
estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas. Isso mostra que 
o monitoramento será feito pela instituição de ensino em relação ao estagiário para 
que haja efetivamente estágio e aproveitamento prático do aluno.

A parte concedente tem obrigação de proceder ao monitoramento do estagiário. O 
art. 9a da Lei na 11.788 exige como obrigações da parte concedente: III -  indicar fundo- 
nário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiênda profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 
estagiários simultaneamente; V -  por ocasião do desligamento do estagiário, entregar 
termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho; VII -  enviar à instituição de ensino, com periodi- 
ddade mínima de seis meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

Logo, o monitoramento do estagiário deve ser feito tanto pela instituição de ensino 
para verificar a aplicação prática do estágio, como pela empresa concedente.
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A Lei nH 11.788 é darano sentido de serem feitas avaliações e de serem apresentados 
relatórios.

A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder dois anos, ex
ceto quando se tratar de estagiário portador de defidênda (art. 11 da Lei ns. 11.788/08). 
É o mesmo prazo dos contratos de trabalho previstos por prazo determinado na CLT (art. 
445 da CLT).

Se o estágio for feito por mais de dois anos, haverá configuração de vínóilo de 
emprego, pois não estârá sendo cumprido o requisito previsto em lei para a validade do 
negódo jurídico (art. 104 do Código Civil).

Os defidentes poderão fazer estágio por mais de dois anos, sem que a lei tenha esta- 
beleddo o período máximo de duração do estágio.

Dispõe o art. 12 da Lei na 11.788 que o estagiário poderá receber bolsa ou outra 
forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, 
bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. A redação do 
artigo é contraditória, pois mendona que o estagiário poderá receber bolsa, o que seria 
facultativo e depois dispõe que a concessão da bolsa é compulsória, quer dizer: indepen
dentemente da vontade do concedente. Ou é facultativa ou é obrigatória a bolsa. Não 
pode ser e deixar de ser ao mesmo tempo. A concessão da bolsa é obrigatória no estágio 
não obrigatório.

Não haverá inddênda de contribuição previdendária ou de FGTS sobre a bolsa. O 
imposto de renda inddirá no caso de ser excedido o limite de isenção.

A eventual concessão de benefídos reladonados a transporte, alimentação e saúde, 
entre outros, não caracteriza vínculo empregatído (§ l fi do art. 12 da Lei na 11.788). O 
que caraderiza o vínculo de emprego é o descumprimento das determinações da Lei na 
11.788. A concessão de transporte, alimentação e saúde implica outras vantagens ao esta
giário. Os benefídos alimentação è saúde não são obrigatórios. Seriam, portanto, Um plus.

A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição 
de ensino, a parte concedente e ò aluno estagiário ou seu representante legal, devendo 
constar do termo de compromisso sér compatível com as atividades escolares (art. 10 
da Lei na 11.788). Deverá haver consenso entre as partes pára a definição da jornadá do 
estagiário. Do termo dè compromisso deve, portanto, constar que há compatibilidade da 
duração do trabalho com as atividades escolares.

A duração do trabalho não deve ultrapassar:

I- quatro horas diárias e 20 horas semanais, no caso de estudantes de educa
ção espedal e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
de educação de jovens e adultos;

II -  seis horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do ensino 
superior, de educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.

Essas, portanto, serão as durações máximas dos trabalhos do estagiário. A mínima 
poderá ser estabeledda pelas partes.

A ideia da jornada de trabalho é limitar o número de horas de trabalho por dia para 
menos de oito horas, fazendo com que o estágio não atrapalhe a frequênda às aulas ou
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o próprio aprendizado, havendo tempo para o estagiário poder estudar o que aprende 
na escola. Exemplo pode ser o fato de o estagiário trabalhar oito horas por dia, freqüen
tar a escola por quatro horas, despender tempo no transporte de ida e volta, de haver 
necessidade de período de alimentação e de higiene pessoal. Nãó ficaria tempo razoável 
para o estagiário poder estudar.

Não há previsão legal de pagamento de horas extras para o estagiário, em relação ao 
que exceder o que foi acima exposto. Não existe também previsão de se pagar adicional 
de horas extras.

O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não 
estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de 40 horas semanais, desdé que 
isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino (§ I a do art. 
10 da Lei na 11.788).

Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, 
nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, 
segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estu
dante (§ 2- do art. 10 da Lei nQ 11.788).

Se o estagiário tiver o estágio de duração igual ou superior a um ano, terá ele recesso 
de 30 dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares (art. 13 da Lei 
na 11.788). A lei passa a denominar de recesso o período em que o estagiário não irá 
trabalhar pois as férias são para empregados.

O recesso é remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de çontra- 
prestação, o que não tinha previsão na lei anterior. Se o estagiário não receber bolsa ou 
outra forma de contraprestação, não será remunerado.

Para os estágios com duração inferior a um ano, o recesso será proporcional.
Não há previsão na lei de pagamento de um terço a mais na remuneração. O inciso 

XVÜI do art. 7a da Constituição trata de férias anuais remuneradas e não de recesso. 
Logo, não se estende ao estagiário.

Não há previsão expressa na Lei na 11.788 de pagamento de gratificação de Natal ao 
estagiário. Logo, não há obrigação legal. As partes, se quiserem, poderão estabelecer o 
referido direito no contrato.

O estagiário terá direito a auxüio-transporte na hipótese de estágio não obrigatório 
(art. 12 da Lei na 11.788). O art. 12 dá a entender que o auxílio-transporté só é devi
do em caso de estágio não obrigatório, ou seja, no que é desenvolvido como atividade 
opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória, pois usa entre vírgula a expres
são na hipótese de estágio não obrigatório.

A lei faz referência a auxflio transporte e não a vale-transporte. Logo, não se aplicam 
ao estagiário as regras da Lei na 7.418/86, que trata do vale-transporte.

Dispõe o inciso IV do art. 9a da Lei na 11.788 que é obrigação da parte qúe concede 
o estágio contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice 
seja compatível com valores de mercado, conforme for estabelecido no termo de compro
misso. Não se trata, portanto, de faculdade, mas de direito do estagiário.

O seguro estabelecido na lei diz respeito a acidentes pessoais e não acidentes do tra
balho, pois o estagiário não é empregado para se falar em acidente do trabalho.
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No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que 
trata o inciso IV poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino (pará
grafo único do art. 9S da Lei na 11.788). Dificilmente a instituição de ensino irá assumir 
a contratação do seguro, pelo fato de que a regra contida na lei é opcional e de que seria 
mais um custo para ela. Instituições públicas de ensino não irão fazer seguro, pois na 
maioria das vezes não têm verbas até para cojnprar livros, quanto mais para fazer seguro.

Observa-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, 
sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio (art. 14 
da Lei na 11.788). Assim, devem ser observadas as regras de segurança e medicina do 
trabalho para o estagiário, como as contidas entre os arts. 154 a 201 da CLT e na Portaria 
ne 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola 
técnica, assistido em entidade governamental ou não governamental é vedado o trabalho 
em certas condições (art. 67 da Lei nQ 8.069/90). O adolescente é a pessoa que está entre
12 e 18 anos (art. 2S da Lei n2 8.069/90). Pode o aluno de escola técnica ser estagiário. 
Por analogia ao art. 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n2 8.069/90) será 
vedado ao menor de 18 anos exercer trabalho noturno (inciso I), perigoso, insalubre ou 
penoso (inciso II) e realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola 
(inciso IV).

A manutenção de estagiários em desconformidade com a Lei nfi j l .7 8 8  caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins 
da legislação trabalhista e previdendária (art. 15 da Lei ns 11.788).

A instituição privada ou pública que reinddir na irregularidade de quef trata este 
artigo ficará impedida de receber estagiários por dois anos, contados da data da decisão 
definitiva do processo administrativo correspondente (§ I a do art. 15 da Lei na 11.788).

A penalidade de que trata o parágrafo anterior deste artigo limita-se à filial ou agên- 
da  em que for cometida a irregularidade (§ 22 do art. 15 da Lei ns 11.788). Logo, não se 
aplica a todas as unidades da empresa.

A Lei na 11.788 não determina a obrigatoriedade de anotação do estágio na  CTPS, 
porém é recomendável para que se verifique a realidade do estágio e não da relação de 
emprego. Não deve havei; porém, a anotação na CTPS na parte referente ao contrato 
de trabalho. As anotações poderão ser sobre o curso freqüentado e o ano, o nome da es
cola, da empresa concedente e o inído e término do estágio.

r Não existe nenhum dispositivo na Lei na 11.788 que estabeleça multa administrativa 
pelo descumprimento de seus artigos.

A sanção pela não observânda da lei é o reconhecimento do vínculo de emprego com 
o concedente.

A multa administrativa será a prevista no art. 54 da CLT pela falta de anotação na 
CTPS do empregado.

Reconheddo o vínculo de emprego, o trabalhador terá todos os direitos trabalhistas, 
como férias mais 1/3, gratificação de Natal, depósitos do FGTS etc.

O estagiário não é segurado obrigatório da previdênda sodal, mas poderá se inscre
ver na condição de segurado facultativo do Regime Geral de Previdênda Sodal (§ 2a do 
art. 12 da Lei na 11.788), para que haja a contagem do tempo de serviço, conforme o art.
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14 da Lei na 8.212. Deverá, porém, ter 16 anos, que é a idade exigida para o trabalho de 
qualquer pessoa (art. 7a XXXIII, da Constituição).

A Lei na 11.788/08 é uma lei mais moderna do que a anterior, pois traz regras mais 
atualizadas da experiênda prática do estágio. É também mais detalhista, pois faz previsão 
de várias hipóteses que não eram estabeleddas na lei anterioi; além de ser mais complexa 
do que a anterior.

A contratação de estagiário não deve ter por objetivo apenas o aproveitamento de 
mão de obra mais barata, sem pagamento de qualquer encargo sodal, mascarando a re
lação de emprego, exigindo do trabalhador muitas horas diárias de trabalho. É o que se 
chama de escraviário ou de office boy de luxo. Deve realmente propordonar o aprendizado 
ao estagiário. Estando o estágio em desacordo com as regras da Lei n211.788/08, haverá ' 
vínculo de emprego entre as partes, atraindo a aplicação do art. 9a da CLT. Nesse ponto, 
havia muitos abusos na prática, que a lei pretende inibir.

2.12 Trabalhador voluntário

O trabalho voluntário existe no Brasil há muito tempo. O serviço voluntário já era 
prestado na Casa de Misericórdia da vila de Santos, capitania de São Vicente, em 1543.

As igrejas usavam e continuam utilizando-se de serviços filantrópicos.
A partir de 1942, a LBA passou também a se utilizar de serviços voluntários.
Na maioria das vezes, são serviços prestados por solidariedade a outras pessoas ou 

em benefído da comunidade.
O deputado Paulo Borhaunsen apresentou projeto de lei para regular o trabalho 

voluntário, tendo por base a solidariedade sodal entre as pessoas. Parece que o referido 
projeto teve por fundamento a Lei italiana na 266/91, que faz menção à solidariedade. O 
dtado projeto foi convertido na Lei na 9.608, de 18-2-1998.

Considera-se trabalho voluntário a atividade não remunerada prestada por pessoa 
física a entidade pública de qualquer natureza, ou a instituição privada sem fins lucra
tivos, que tenha objetivos dvicos, culturais, educadonais, dentíficos, recreativos ou de 
assistênda sodal, indusive mutualidade (art. I a da Lei na 9.608).

O trabalho voluntário não. poderá, portanto, ser prestado por pessoa jurídica, mas 
apenas por pessoa física, que é o trabalhador;

Será o serviço voluntário uma doação do trabalho da pessoa, sem qualquer contra- 
prestação pecuniária por parte do tomador dos serviços. São trabalhos humanitários, 
caritativos, desinteressados de qualquer retribuição pecuniária.

Distingue-se o trabalho voluntário do religioso. Este tem por fundamento os votos 
feitos pela pessoa, de consagrar sua vida a Deus, da fé a certa crença. O trabalho voluntá
rio não tem essa característica, pois não abrange a fé da pessoa, mas o fato de o trabalho 
ser feito sem remuneração.

O trabalho voluntário tem como antônimo o trabalho obrigatório, a obrigação de 
trabalhar, que no primeiro não existe. O trabalho forçado é proveniente do cumprimento 
de pena, decorrente de sentença penal transitada em julgado.
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O contrato de trabalho não deixa de ser voluntário, pois depende da vontade das 
partes em sua formação. Entretanto, não se confunde com o trabalho voluntário, em 
que não há remuneração. Daí melhor se falar em trabalho gratuito e não exatamente 
em trabalho voluntário, porque vontade a pessoa tem de trabalhar, mas apenas não re
cebe pelos serviços prestados. Será ò trabalho voluntário apenas no que diz respeito a 
inexistir sanção caso o serviço não seja prestado, justamente por não ser obrigatório.

Deverá ser feito um termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o presta
dor de serviço voluntário (art. 2- da Lei ns 9.608).,Isso mostra que a natureza da prestação 
de serviços voluntários é contratual, pois ninguém irá prestar serviços contra sua própria 
vontade. Está desobrigado de prestar serviços. Não são serviços militares, nem serviços 
forçados.

Assim, a natureza jurídica do trabalho voluntário é contratual, de contrato de adesão.
Mesmo que não exista a elaboração do contrato escrito, o pacto pode ser verbal ou 

até tácito, pela continuidade da prestação de serviços sem oposição de outra pessoa, mas 
abrange acordo entre as partes.

O trabalho voluntário tem as seguintes características: a) é prestado por pessoa fí
sica, de forma pessoal; b) não há pagamento de remuneração; c) há espontaneidade na 
prestação de serviços; d) o serviço deve ser prestado para entidade pública ou privada 
de qualquer natureza ou instituição privada sem fins lucrativos; e) deve existir termo de 
adesão, constando objeto e condições de trabalho a serem prestados.

Pode até haver subordinação, no sentido do que o trabalhador vai óu não fazer, pois 
é feito um contrato de adesão. Dessa forma, o trabalhador estará subordinado às determi
nações do contrato. O trabalhador poderá estar obrigado a cumprir ordens em decorrên
cia da forma da divisão do trabalho, ou então da própria escala de trabalho estabelecida. 
Essa subordinação é menor do que a existente no contrato de trabalho, mas pode existir. 
Entretanto, não se confunde exatamente com o poder de direção do empregado^ como 
no contrato de trabalho, pois o trabalhador não será punido.

Pode também existir continuidade na prestação dos serviços, que, geralmente, ocor
re. Entretanto, o trabalho, por natureza, é gratuito.

O serviço voluntário não gera vínculo de emprego ou qualquer obrigação de natu
reza trabalhista, como, por exemplo, férias, 13® salário, horas extras e recolhimento de 
contribuição previdendária (parágrafo único do art. I 2). Não há incidência do FGTS. Tal 
serviço não gera direitos para o prestador dos serviços, nem o empregador é obrigado a 
pagar verbas de natureza trabalhista ou a recolher contribuições sociais. Não há contrato 
de trabalho porque falta o elemento remuneração. O trabalhador presta serviços gra
tuitos. No contrato de trabalho, o elemento remuneração é essencial. O empregado não 
presta serviços gratuitos, mas remunerados. Não havendo pagamento de salário, inexiste 
relação de emprego.

Ao autorizar o serviço voluntário, a lei não se cercou de todos os meios necessários 
para coibir a fraude. Penso que seria até desnecessário, pois a lei deve ser geral; Sé hòuvér 
fraude, aplica-se o art. 9a da CLT. Aliás, a lei não precisaria dizer o que é trabalho volun
tário, pois ele já é de conhecimento geral. Se houver pagamento de alguma remuneração, 
poderá existir contrato de trabalho, desde,que estejam presentes os demais elementos 
contantes da relação de emprego.
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Não se pode dizer que houve revogação ou derrogação do § I a do art. 2a da CLT pela 
Lei na 9.608, pois o trabalho prestado com subordinação e pagamento de salário a insti
tuições de beneficência, às associações recreativas, ou outras instituições continua a ser 
contrato de trabalho e a relação diz respeito a empregado e empregador

Deverá ser feito um termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o pres
tador de serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições do seu exercício 
(art. 2S da Lei na 9.608). O objeto será a finalidade do trabalho voluntário. As condições 
de exercício serão os dias de trabalho, duração do trabalho, horário de entrada e saída, 
local de trabalho, serviço a ser desenvolvido.

Da redação da lei não se sabe quem irá aderir a que, parecendo que a adesão diz 
respeito ao prestador dos serviços.

Não se pode dizer que o termo de adesão é substancial para a validade do negócio 
jurídico, pois a lei assim não exige expressamente. A validade da declaração de vontade 
não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente o exigir (art. 104 
do Código Civil). Será possível provar por todos os meios em direito admitidos qúeo tra
balho não é voluntário, principalmente se for demonstrado que não há remuneração, o 
que caracteriza o trabalho voluntário. A falta de adesão não irá, portanto, gerar o vínculo 
empregatido.

O termo de adesão poderá ser firmado por prazo determinado ou indeterminado, 
como ocorre, em prindpio, em relação a qualquer contrato.

No termo de adesão poderá ser estabeledda a autorização para o reembolso ê a 
forma como isso será feito. O reembolso terá natureza de devolver áo trabalhador o va
lor que despendeu com gastos necessários ao exerddo da atividade, como alimentação, 
transporte etc.

O trabalho voluntário será prestado por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza, ou a instituição privada sem fins lucrativos (art. l s da Lei na 9.608).

Entidade pública de qualquer natureza tanto pode ser da Administração Pública 
Direta (União, Estádo, Distrito Federal e Munidpios), como de parte da Administração 
Pública Indireta (autarquias e fundações). Muitas vezes, são as fundações públicas que 
prestam seviços assistendais, de ajuda mútua etc.

É lídto, portanto, o serviço voluntário de natureza administrativa, porque a píõpria 
lei o autoriza. Os arts. I a e 2a da Lei na 9.608 mendonam que o serviço volimtário é 
o prestado a entidade pública, de qualquer natureza. Isso não significa que o trabalho 
voluntário somente pode ser prestado a órgãos públicos que se dediquem a finalidades 
filantrópicas, mas a entidade pública de qualquer natureza.

A prestação de serviços a entidade privada só poderá ocorrer em relação a entida
de sem fins lucrativos e não com fins lucrativos, segundo a Lei nB 9.608. Assim, não se 
enquadram nessa hipótese as empresas públicas e sodedades de economia mista, que, 
embora tenham natureza privada e contratem empregados, têm por objetivo lucro e, 
portanto, não se enquadram na hipótese legal.

Da forma como a Lei na 9.608 está redigida é impossível a prestação de trabalho 
voluntário para empresas, pois a referida norma faz menção a “entidade pública de qual
quer natureza” e instituição privada de fins não lucrativos. A empresa, por natureza, tem 
por objetivo o lucro. Assim, não será possível o trabalho para empresas que tenham por
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objetivo o comércio, a indústria e o serviço com finalidade lucrativa, de acordo com as 
disposições da Lei na 9.608.

O cabo eleitoral que presta serviços ao candidato não estará enquadrado na Lei ns 
9.608, pois o candidato não é entidade pública ou privada. O art. 100 da Lei n9 9.504, 
de 30-9-1997, determina que a contratação de pessoal para a prestação de serviços nas 
campanhas eleitorais não gera vínculo emprègatício com o candidato ou partido contra
tante. Entretanto, seria possível acrescentar ao dispositivo o seguinte: desde que não haja 
subordinação e pagamento de remuneração, l

A pessoa beneficiária da prestação de serviços da pessoa física terá objetivos cívicos, 
culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutua- 
lidade (art. I a da Lei na 9.608).

Atividades cívicas são relativas à pátria, como para seu desenvolvimento.
Atividades de assistência social podem ser de tomar conta de crianças na creche, dé 

deficientes físicos, de excepcionais, de idoso, de menores carentes, de distribuição de re
feições para pessoas carentes ou de abrigo a mendigos, como nos albergues; de mutirão 
para construção, reforma ou pintura de uma escola pública etc. Muitas vezes a atividade 
social é prestada por instituição de beneficência, como as Santas Casas de Misericórdia, 
que não têm por objetivo o lucro. Pouco importa se a entidade tem característica religiosa 
ou não. Importa se presta serviços beneficentes de assistência sodal. O art. 2a do Decreto 
na 2.536, de 7-4-1998, considera entidade beneficente de assistênda sodal a pessoa jurí
dica de direito privado, sem fins lucrativos, que atue no sentido de: I -  proteger a família, 
a maternidade, a infânda, a adolescênda e a velhice; n  -  amparar crianças é adolescentes 
carentes; III -  promover ações de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas porta
doras de defidêndas; IV-promovei; gratuitamente, assistênda educadonal ou de saúde, 
promover a integração ao mercado de trabalho.

A utilização da palavra mutualidade não é correta, pois pode dar a ideia de emprésti
mo (mútuo) entre as pessoas para obter um benefido comum, que não é ò caso. Pode sig
nificar o mutualismo da Previdênda Sodal, em que as pessoas fazem cotizações mútuas 
para formar um fundo, que será distribuído nas contingêndas incorridas pelas pessoas. O 
que a lei quer dizer é ajuda mútua entre as pessoas para obter um fim comum..

O serviço voluntário atende a um imperativo de solidariedade sodal, que é a ideia 
de solidariedade para a realização de um bem comum das pessoas, de ajuda mútua entre 
as pessoas.

A lei não descreve quais são as atividades que podem ser feitas sob a forma de traba
lho voluntário. O termo de adesão é que irá fazer referênda a tal aspecto.

Nada impede que o trabalho voluntário seja realizado em entidades religiosas òu po
líticas, desde que não exista pagamento de remuneração, daí por que a Lei ns 9.608 não 
estabelece .disposição exaustiva sobre atividades, mas exemplificativa.

Se o trabalhador voluntário recebe ajuda de custo, não se pode falar que tem exata
mente retribuição por seu trabalho. A ajuda de custo não integra o salário, pois o § I a do 
art. 457 da CLT a ela não se refere como integrante do salário. O § 2a do mesmo artigo 
menciona que “não se induem no salário as ajudas de custo”.

O objetivo da ajuda de custo poderá , ser o de pagar um valor ao trabalhador pela 
maior dificuldade que ele tem para desenvolver os serviços. Entretanto, a Lei na 9.608 
não faz referênda a ajuda de custo, mas a reembolso de despesas.
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O prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido das despesas que compro- 
vadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias (art. 3S da Lei na 9.608).

Reembolso de despesas compreende o fato de que o trabalhador gasta numerário 
para prestar os serviços e, posteriormente, é ressarcido pela entidade.

Menciona a lei a faculdade do reembolso e não a obrigação da empresa em o fazer.
Deverá o prestador dos serviços comprovar não só a despesa que incorreu, mas que 

ela foi realizada no desempenho das atividades voluntárias. Isso pode ser feito mediante 
a apresentação da nota fiscal da despesa. Seriam exemplos de despesas com representa
ção da entidade, transporte, combustível, estacionamento do automóvel do voluntário, 
alimentação, estadia etc.

Haverá obrigatoriedade do reembolso se assim for estabelecido no termo de adesão. 
Entretanto, as despesas a serem reembolsadas devem dizer respeito ao desempenho das 
atividades voluntárias e não de outras atividades do prestador do serviço. Isso se justifica 
para que o prestador não incorra em gastos que seriam próprios da entidade tomadora 
para que possa desempenhar os serviços.

As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela enti
dade a que for prestado o serviço voluntário (parágrafo único do art. 3a da Lei na 9.608).

De preferência, as despesas deveriam ser autorizadas por escrito, justamente para 
evitar dúvidas se foram ou não autorizadas; mas nada impede que fossem autorizadas 
verbalmente, pois teriam sido expressadas. Ao trabalhador caberia provar que houve au
torização verbal para o ressarcimento das despesas.

Caso a entidade não autorize que o voluntário incorra em despesas, não haverá ne
cessidade de reembolsá-las.

Se o empregador tiver por objetivo fazer pagamentos mascarados ao trabalhador 
por meio de reembolso de despesas que, na verdade, seriam salário, estando presentes 
os demais requisitos do contrato de trabalho, haverá vínculo de emprego entre as partes.

A Lei nfi 9.608 não dispõe que o tomador dos serviços terá de fazer seguro contra 
addentes pessoais do trabalhador voluntário.

Os Estados e o Distrito Federal poderão instituir a prestação voluntária de serviços 
administrativos e de serviços auxiliares de saúde e de defesa dvil nas Polidas Militares e 
nos Corpos de Bombeiros Militares (art. I a da Lei na 10.029/00). Têm direito ao auxílio 
mensal, de natureza indenizatória, para custear despesas necessárias à execução dos ser
viços (art. 6a da Lei na 10.029/00).

Podem começar a surgir questões como de trabalho gratuito do empregado para 
ensinar língua estrangeira durante o expediente a outros fundonários da empresa. No 
caso ventilado, o empregado não estará desenvolvendo trabalho gratuito, mas estará à 
disposição do empregado^ já recebendo para tanto seu salário.

Situação diversa ocorrerá se a empresa exigir o trabalho após o horário de expedien
te. Se o serviço tiver relação com o empregador, poderá ser considerado prorrogação da 
jornada de trabalho, tendo o empregado direito a horas extras.

Questão que pode ser discutida é o fato de que a empresa passa a exigir trabalho vo
luntário para alguma instituição de beneficênda por parte de seu fundonário. Alega que 
seria esse o fundamento para obtenção de promoção. No caso, tanto pode haver demons
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tração de fraude, no sentido de que, na verdade, o beneficiado direto é a empresa, como 
de o trabalho ser feito na instituição de beneficência, sem qualquer remuneração e não 
ter qualquer ligação com o empregador. Cada caso terá de ser examinado com acuidade 
para verificar ou não a existência de fraude.

Desnecessária era a regularização do trabalho voluntário, pois a Lei na 9.608 diz o 
óbvio, que não gera vínculo de emprego porque inexiste remuneração. O contrato de 
trabalho, por natureza, é oneroso e não se assemelha ao trabalho voluntário. Talvez hou
vesse necessidade de regulamentação apenas da questão das despesas autorizadas e não 
exatamente do trabalho voluntário em si. Entretanto, a Lei na 9.608 não regula todas as 
formas de trabalho voluntário.

Indiscutível o fato de que o prestador tenha um proveito apenas moralou espiritual, em 
ajudar o próximo ou o necessitado. O prestador dos serviços pode elevar sua autoestima com 
o trabalho voluntário, sejà na ajuda a idosos, ao tomar conta de criánças etc.

É, porém, melhor ter trabalho, para que as pessoas preencham seu tempo livre e 
fiquem ocupadas, mostrando seu valor, ainda que num trabalho voluntário, podendo 
ajudar outras pessoas, do que nada ter a fazer e dedicar-se ao ostracismo, ficando a pes
soa doente e esclerosada. A disposição da Lei ns 9.608 não deixa de ser uma forma de 
prestigiar a dignidade da pessoa humana e a valorização social do trabalho (art. I a, Iü e  
I\J da Constituição).

3 Cargos de confiança

Confiar vem do latim confidere. Confiança é palavra composta de com + fé. Tem o 
sentido de fé, convicção, credulidade, segurança, certeza, esperança.

Os altos empregados são assim chamados no México, Argentina e Uruguai. Na Fran
ça, são denominados cadres. Na Itália são chamados de empregados dirigentes.

No Brasil, usa-se a denominação cargo de confiança. Na verdade, o certo seria se 
falar em função de confiança e não em cargo, pois o empregador não tem cãrgo na em
presa, mas função. Cargo existe no funcionalismo público. A primeira parte do parágrafo 
2a do artigo 224 da CLT menciona que “as disposições deste artigo não se aplicam aos 
que exeicemfunções de direção...”. O artigo 461 da CLT mostra que a equiparação salarial 
ocorre entre pessoas que exercem idênticas funções. Entretanto, o parágrafo único do 
artigo 468, o parágrafo I a do artigo 469 e a parte final do parágrafo 2a do artigo 224 da 
CLT fazem referência a cargo e cargo de confiança.

O cargo de confiança hoje tem de ser analisado em razão da utilização das novas tecno
logias, do trabalho à distância, principalmente do trabalho pela Internet, das novas técnicas 
de administração das empresas.

Exerce cargo de confiança o empregado que tem encargo de gestão, tem parcela 
delegada do poder do empregador podendo, por exemplo, admitir, dispensar punir ou
tras pessoas, exercer mandato, além de ter padrão mais elevado de vencimentos do que 
outros empregados da empresa.

O conceito estabelece hipóteses exemplifieativas e não taxativas para efeito da iden
tificação do cargo de confiança.
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É certo que a ideia de admissão ou dispensa pode ser feita nas grandes empresas 
por certo setor especializado, como o Departamento de Pessoal ou o Departamento de 
Recursos Humanos.

Pode ocorrer também de o empregado não ter poderes para substituir o empregador.
O empregado também pode não ter subordinados, como “operador” da mesa de 

captação de uma instituição financeira. Essa pessoa contrata negócios em montante tão 
elevado, que pode causar riscos de segurança operacional ao banco. O mesmo pode ocor
rer com um operador da Bolsa de Valores que faz vendas e compras em nome da empresa, 
podendo decidir em nome da Corretora de Valores.

O empregado' de confiança exerce funções que são mais próximas das do emprega- 
doi; por delegação de poderes deste.

Se o poder de direção do empregado puder comprometer o negócio do empregador, 
o trabalhador exerce cargo de confiança.

O empregado não precisa ser considerado o alter ego do empregador para dizer que 
exerce cargo de confiança. Na empresa modema, as dedsões podem também ser tomadas 
em graus inferiores, em razão da estrutura que a empresa tem.

É certo que quanto maior for o cargo de confiança exercido pelo empregado menor 
será o seu grau de subordinação em relação ao empregador.

O padrão mais elevado de vencimentos é o que ocorre na peculiaridade de cada em
presa. É proporcional ao tamanho de cada empresa.

De um modo. geral, quem exerce trabalho intelectual não tem cargo de confiança, 
mas, dependendo do caso, função técnica.

Os altos empregados têm um contrato misto de trabalho e mandato.
Não é comum um empregado normal ser investido de mandato pelo empregadon; 

mas isso pode ocorrer com certos empregados. O fato de o empregado ter mandato do 
empregador não desqualifica o contrato de trabalho.

A denominação do cargo, dada pelo empregador, não implica que o empregado exer
ce cargo de confiança. Importante é a situação de fato.

Néüo Reis faz divisão em confiança especial, confiança geral, cargos de direção e 
confiança técnica.10

Nélio Reis afirma que cargo de confiança especial é o “que o empregador delega ao 
empregado a responsabilidãde de uma determinada tarefa ou função especial dentro dos 
demais interesses primordiais da empresa. Assim o Caixa de um banco, o Tesoureiro (em
pregado) de uma associação, o Chefe de Clínica de um Hospital, etc.”.11

O gerente pode representar o empregador em audiênda (§ I a do art. 843 da CLT).
O comandante da embarcação tem atribuições espedais do empregador. O parágrafo 

I a do artigo 248 da CLT delega atribuições espedais ao comandante: “a exigênda de ser
viço contínuo ou intermitente ficará a critério do comandante”.

10 REIS, Nélio. Contratos espedais de trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961, p, 131.
11 REIS, Nélio. Contratos especiais de trabalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1961, p. 131.
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O empregador teria uma confiança especial no caixa, porque ele lida com dinheiro 
do banco, faz e recebe pagamentos. Entretanto, se o caixa de banco não exerce nenhuma 
representação especial, não pode fazer aplicações sem alçada, não exerce cargo de con
fiança. O inciso VI da Súmula 102 do TST mostra que “o caixa bancário, ainda que caixa 
executivo, não exerce cargo de confiança. Se perceber gratificação igual ou superior a 
um terço do salário do posto efetivo, essa remunera apenas a maior responsabilidade do 
cargo e não as duas horas extraordinárias além da sexta”. Se o caixa ou caixa executivo 
têm de prestar fiança ou caução nas suas operações, não se pode falar que exercem cargo 
de confiança, pois se denota que o empregador não tem confiança no empregado, tanto 
que exige fiança ou caução.

Na confiança geral, o empregado recebe poderes de gestão, fiscalizando também os 
serviços. Dizem respeito aos principais interesses da empresa.

Na confiança especial, o empregado recebe um posto específico ou especial, que o 
empregador lhe dá certa delegação.

Exemplo de confiança geral é o gerente previsto no inciso II do artigo 62 da CLT ou 
o encarregado geral.

Os cargos de direção são de confiança do empregador. O empregador não iria deixar 
alguém dirigir o seu empreendimento se não tivesse confiança especial no empregado.

Nos cargos de direção, a função diretiva é primordial.
Não se confunde cargo técnico com cargo de confiança técnica.
Cargo técnico tem empregado qualificado para certo mister, como engenheiro de 

produção, eletricista de máquinas etc., mas não tem autonomia ou poderes delegados 
pelo empregador. O artigo 357 da CLT faz referência a funções técnicas especializadas. 
O químico é um responsável técnico (art. 335 da CLT). O que interessa é a técnica que o 
empregado tem.

É daro que o empregador sempre confia na competênda técnica do seu empregado 
para o desenvolvimento do seu trabalho.

Cargo de confiança técnica implica ter o empregado qualificação técnica, mas o em
pregador também lhe delega poderes. Tem liberdade para o exerddo da sua profissão, 
em razão da técnica que necessita ser aplicada.

O empregado de confiança técnica pode substituir o empregador em três hipóteses, 
segundo José Luiz Ferreira Primes:

“1. quando o empregado^ embora tendo capaddade técnica, deseja ser substituí
do por um empregado.

2. quando o empregador, não possuindo capaddade técnica, confia estes serviços 
espedais ao empregado.

3. quando, por determinação legal, exista a necessidade de substituição, passan
do o empregado a responsável técnico”.12

Os jornalistas também podem ter cargo de confiança técnica: “os dispositivos dos 
arts. 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles que exercem as funções de redator-chefe,

u PRUNES, José Luiz Ferreira. Cargos de confiança no direito brasileiro do trabalho. São Paulo: LTç 1975, p. 57.
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secretário, subsecretário, chefe e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração...” 
(art. 306 da CLT).

Mozart Victor Russomano divide a confiança em: genérica, específica, excepcional e 
estrita.13

O empregador tem confiança genérica no empregado. O contrato de trabalho é ba
seado na confiança. Se deixa de existir confiança entre as partes, não tem mais sentido a 
manutenção do contrato de trabalho.

A prática de um ato grave que abale a confiança das partes pode implicar a cessação 
do contrato de trabalho por justa causa ou por rescisão indireta.

A confiança específica é a dos bancários. É prevista no artigo 224 da CLT e no seu 
parágrafo 2a. Essa regra também é chamada de confiança bancária.

O objetivo da norma é excluir da jornada de 6 horas o bancário que exerce função de 
confiança, tendo jornada de 8 horas.

O citado dispositivo é mais amplo e não faz referência expressa a exercício de cargo 
de confiança, mas também confunde função e cargo.

Fiscalização exerce, por exemplo, o supervisor o inspetor que têm a característica de 
inspeção. Não é necessário que essas pessoas tenham subordinados para ser enquadrados 
no referido parágrafo.

Apresenta, também, enumeração exemplifícativa e não taxativa, pois utiliza a ex
pressão e equivalentes e outros cargos de confiança. São tipos abertos, que permitem a 
inclusão de vários cargos de confiança. Equivalentes são outras pessoas que exerçam 
funções análogas à de chefia, fiscalização, gerência, diretoria etc. A simples nomenclatura 
dada ao cargo não irá caracterizá-lo como de confiança, além do que a prova do cargo de 
confiança pertence à empresa, por se tratar de fato impeditivo do direito à 7a e 8a horas 
como extras. ^

Erige, porém, que as pessoas que exerçam cargo de confiança bancária recebam 
gratificação não inferior a 1/3 do salário do cargo efetivo.

Tem função de fiscalização o auditor que não precisa ter subordinados para demons
trar que exerce cargo de fiscalização. Basta auditar as contas do banco. O auditor tem 
acesso a documentos sigilosos da empresa para poder fazer a auditoria.

Exerce cargo bancário de confiança o gerente de atendimento, o gerente de contas 
desde que não tenham alçada para fazer aplicações financeiras ou concessão de emprés
timos, a pessoa que tenha assinatura autorizada, o que assina sozinho sem a presença de 
outra pessoa. Geralmente a necessidade de duas pessoas assinarem mostra a segurança 
da operação e não exatamente a questão de confiança.

Não são considerados cargos de confiança o funcionário de Organização e Métodos, a 
secretária, analista de recursos humanos, principalmente quando não têm subordinados.

Da mesma forma, programador de computação, operador de sistemas e analista de 
sistemas, que têm simples senhas para entrar no sistema, também não exercem cargo 
de confiança. Exercem, na verdade, função técnica.

13 RUSSOMANO, Mozart Victor. Comentários à CLT. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, vol. I, p. 138.
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O indso V da Súmula 102 do TST é daro no sentido de que “o advogado empregado 
de banco, pelo simples exercido da advocada, não exerce cargo de confiança, não se 
enquadrando, portanto, na hipótese do § 2fi do art. 224 da CLT”.

A Súmula 287 do TST esdarece que “a jornada de trabalho do empregado de banco 
gerente de agênda é regida pelo art. 224, § 2a, da CLT. Quanto ao gerente-geral de agên- 
d a  bancária, presume-se o exertído de encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da 
CLT”. A presunção é relativa, admitindo-se prova em sentido contrário.

A regra do artigo 237 da CLT mostra ferroviários que exercem cargos de confiança 
espedal: “fundonários da alta administração, chefes e ajudantes de departamentos e se
ções, engenheiros, residentes, chefes de depósitos, inspetores e demais empregados que 
exercem funções administrativas e fiscalizadoras”.

A confiança estrita é prevista no artigo 499 da CLT.
O parágrafo 4a do artigo 53 do Decreto na 20.465/31 previa: “Não se compreendem 

neste artigo os cargos de diretoria e gerênda das empresas e os da confiança imediata dos 
governos e das administrações superiores das empresas”.

A redação do artigo 499 da CLT é a seguinte: “Não haverá estabilidade no exertído 
dos cargos de diretoria, gerênda ou outros cargos de confiança imediata do empregado^’. 
Esses empregados administram ou dirigem os negódos do empregador”.Confiança ime
diata é a direta. O artigo não trata, porém, de confiança mediata, que seria a indireta. 
Não são especificados quais são os “outros cargos de confiança imediata do empregador”.

Geralmente o empregado recebe valor superior ao de outros empregados da empre
sa, tem poderes de admitir e demitir fundonários e tem subordinados, pois não podé ser 
gerente ou diretor de si mesmo sem ter subordinados.

A confiança excepdonal está prevista no artigo 62 da CLT.
A Lei na 8.966, de 27 de dezembro de 1994, deu nova redação ao artigo 62:

Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:
n  -  os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos 

quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores é chefes de 
departamento ou filial.

Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos emprega
dos mendonados no indso H deste artigo, quando o salário dó cargo de confiança, 
compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do res
pectivo salário efetivo àcresddo de 40% (quarenta por cento).

O artigo trata de situação que exdui do Capítulo n, da Duração do Trabalho, ou seja, 
o empregado não fez jus a horas extras, adidonal noturno, hora noturna reduzida.

A mera nomendatura do cargo é irrelevante, pois é preciso que a pessoa exerça en
cargo de gestão na empresa.

Gerente é a pessoa que gere um determinado setor da empresa. Gerir tem o sentido 
de administrar, governar, dirigir. A maior dificuldade consiste em dizer quem é gerente, 
pois o empregado pode ser rotulado de gerente, mas efetivamente não o ser, ou não ter 
poderes para tanto. É gerente o que tem poderes de gestão, como de admitir ou dispensar
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funcionários, adverti-los, puni-los, suspendê-los, de fazer compras ou vendas em nome 
do empregador; sendo aquele que tem subordinados, pois não se pode falar num chefe 
que não tem chefiados.

Diretor é quem dirige a empresa. Está acima do gerente. O gerente lhe deve subor
dinação.

Chefes de departamento ou filial são as pessoas que chefiam determinados departa
mentos ou filiais, cumprindo determinações do escalão superior da empresa para dirigir 
e estabelecer disciplina interna nos respectivos setores.

Não mais consta do artigo a necessidade do gerente ser investido de mandato, na 
forma legal. Isso significa que o mandato tanto pode ser expresso como tácito, verbal ou 
escrito (art. 656 do Código Civil). Se a lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. 
O importante é que eíe exista, para que a pessoa que exerce cargo de confiança exercer 
os poderes de chefia ou de direção, para administrar o empreendimento do empresário. 
Embora a ãtüal norma mencione apenas “cargos dé gestão”, é possível entender que a 
pessoa que tem cargo de gestão é a que tem mandato, ainda que verbal ou tácito.

O artigo 450 da CLT prevê que “ao empregado chamado a ocupar, em comissão, 
interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer 
na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço bem como. a volta ao 
cargo anterior”. Quem ocupa cargo em comissão exerce cargo de confiança do emprega
dor; tanto que permite a contagem do tempo do referido cargo e a volta ao cargo anterior. 
O artigo faz distinção em relação a quem ocupa interinamente, temporariamente, o cargo 
em comissão e não para quem o exerce de forma definitiva.

O parágrafo único do artigo 468 da CLT dispõe que “não se considera alteração uni
lateral a determinação do empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo 
efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança”. É o que 
se chama de reversão.

O artigo 469 da CLT prevê o adicional de transferência. A redação do parágrafo 1- 
do referido artigo é a seguinte: § l s Não estão compreendidos na proibição deste artigo: 
os empregados que exerçam cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham como 
condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real necessidade 
de serviço.

Alei não faz descrição do que seria o cargo de confiança e quais as suas atribuições.
O empregador tem confiança maior.no empregado, tanto que a lei permite a mobili

dade, a transferência do empregado de um lugar para outro.
A norma legal não tem previsão expressa rio sentido de que essas pessoas devem ter 

poder de mando òu gestão, como no inciso n  do artigo 62 da CLT.
O parágrafo único do artigo 468 e o parágrafo l s do artigo 469 da CLT não visam 

definir o cargo de confiança, mas dispor, no primeiro caso, sobre não poder ser alterado 
o contrato de trabalho, mas permite a reversão ao cargo anteriormente ocupado, ou seja, 
pode ser feita a alteração do contrato de trabalho, com retomo ao cargo antériormente 
ocupado; no segundo caso, permitir a transferência de quem exerce cargo de confiança.

Não existe fórmula matemática para estabelecer com certeza absoluta umá definição 
de cargo de confiança. Cada caso tem de ser examinado em separado para verificar as 
suas particularidades.



1 9 2  Direito do Trabalho • Martins

É certo que o cargo de confiança precisa ser mais bem pensado diante da utilização 
das novas tecnologias, do trabalho à distância, principalmente do trabalho pela Internet, 
das novas técnicas de administração das empresas.

Parece que o objetivo do legislador não foi estabelecer conceito uniforme de cargo 
de confiança, mas determinar em cada artigo uma disposição específica ou então res
tringir certos direitos, como artigo 62, n  dásCLT (excluir a duração do trabalho), pará
grafo 22 do artigo 224 da CLT (permitir o trabalho por 8 horas diárias para o bancário), 
parágrafo único do artigo 468 da CLT (permitir o retomo à função anterior), parágrafo 
I a do artigo 469 da CLT (permitir a transferência da pessoa que exerce cargo de con
fiança), o artigo 499 da CLT (excluir o direito de estabilidade).

Foi dada nova redação à CLT em relação a vários artigos no curso do tempo, porém 
não se estabeleceu uniformidade para esclarecer o que é cargo de confiança ou então 
quais são as funções ou os cargos de confiança.

O exercício do cargo de confiança não ocorre apenas para quem admite ou demite 
funcionários, tem subordinados, mas para quem age em nome do empregador para quem 
tem grau de comprometimento em relação ao empregador.

Talvez, o ideal seria que o legislador estabelecesse um único e claro conceito do que 
é cargo de confiança ou então que dispusesse a respeito dos elementos para a caracteri
zação do referido cargo e isso valesse para várias hipóteses.

4 Terceirização

Vários nomes são utilizados para denominar a contratação de terceiros pela empresa 
para prestação de serviços ligados a sua atividade-meio. Fala-se em terceirização, subcon- 
tratação, terdarização, filialização, reconcentração, desverticalização, exteriorização do 
emprego, focalização, parceria etc.

Entende-se que terdarização é vocábulo não contido nos didonários e que seria um 
neologismo. Terciariu seria originário do latim, proveniente do ordinal três.

Argumenta-se que o correto seria o termo terdarização, em razão de que o setor 
terdário na atividade produtiva seria o setor de serviços, pois o primário corresponderia 
à agricultura e o secundário, à indústria.

O uso da denominação terceirização poderia ser justificado como decorrente da pa
lavra latina tertius, que seria o estranho a uma relação entre duas pessoas. No caso, a 
relação entre duas pessoas poderia ser entendida como a realizada entre o terceirizante e 
seu cliente, sendo que o terceirizado ficaria fora dessa relação, daí, portanto, ser terceiro. 
A terceirização, entretanto, não fica restrita a serviços, podendo ser feita também em 
relação a bens ou produtos.

Consiste a terceirização na possibilidade de contratar terceiro para a realização de 
atividades que não constituem o objeto prindpal da empresa. Essa contratação pode 
compreender tanto a produção de bens, como de serviços, como ocorre na necessidade 
de contratação de empresa de limpeza, de vigilânda ou até para serviços temporários.

O TST tem algumas súmulas que tratam da possibilidade da terceirização. A Súmula 
257 indica que o vigilante, contratado diretamente por banco ou por intermédio de em
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presas especializadas, não é bancário. Mostra a S. 331 várias hipóteses: (I) a contratação 
de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com 
o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nfi 6.019/74); (II) a 
contratação irregular de trabalhador, por meio de empresa interposta, não gera vínculo 
de emprego com os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta oü Fundadonal (art. 
37, n, da Constituição); (111) não forma vínculo com o tomador a contratação de servi
ços de vigilânda (Lei na 7.102/83), de conservação e limpeza, bem como a de serviços 
espedalizados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade 
e a subordinação direta; (TV) o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte 
do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, desde 
que haja partidpado da relação processual e conste também do título executivo judidal; 
(V) os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem, subsi- 
diariamente, nas mesmas condições do item I\£ caso evidendada a sua conduta culposa 
no cumprimento das obrigações da Lei n2 8.666, de 21-6-1993, espedalmente a fisca
lização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço 
como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento 
das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada; (VI) a res
ponsabilidade subsidiária da tomadora de serviços abrange todas as verbas decorrentes 
da condenação referente ao período da prestação laboral. Esdarece a Súmula 239 do TST 
que é bancário o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço 
a banco integrante do mesmo grupo econômico, salvo se a empresa de processamento de 
dados prestar serviços a banco e a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico 
ou a terceiros. Isso significa que a referida súmula só é aplicada em casos de fraude.

Da forma como a Súmula 331 do TST está redigida, só se admite a terceirização da 
atividade-meio e não da atividade-fim. Entretanto, é possível a terceirização da atividade- 
-fim da empresa, como ocorre na indústria automobilística ou na construção dvil, desde 
que não exista fraude.

A contratação de servidor público, após a Constituição de 1988, sem prévia aprova
ção em concurso público, encontra óbice no respectivo indso I do art. 37 da Constituição 
e seu § 2a, somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, 
em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário-míni- 
mo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS (S. 363 do TST).

5 Cooperativas

Cooperativa é uma forma de união de esforços coordenados entre pessoas para a 
consecução de determinado fim.

Os membros da cooperativa não têm subordinação entre si, mas vivem num regime 
de colaboração.

Diferendam-se as cooperativas das demais sodedades pelas seguintes característi
cas: (a) adesão voluntária, com número ilimitado de associados; (b) variabilidade do 
capital sodal representado por cotas-partes; (c) limitação do número de cotas-partes 
do capital para cada assodado, facultado, porém, o estabelecimento de critérios de pro- 
pordonalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sodais;
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(d) impossibilidade de cessão das cotas-partes do capital a terceiros, estranhos à socie
dade; (e) singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confe
derações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo 
critério da proporcionalidade; Cf) “quorum” para o funcionamento e deliberação da as
sembleia geral baseado no número de associados e não no capital; (g) retomo das sobras 
líquidas do exercício, proporcionalmente às.operações realizadas pelo associado, salvo 
deliberação em contrário da assembleia geral; (h) indivisibilidade dos fundos de reserva 
e de assistência técnica, educacional e social; (i) neutralidade política e mdiscriminação 
religiosa, racial e sodal.

A relação entre o cooperado e a cooperativa é de assodação.
São as sodedades cooperativas sodedades de pessoas, com forma e natureza jurídi

cas próprias, tendo natureza dvil. Possuem capital variável.
O trabalho por intermédio de cooperativa não deixa de ser uma espéde de tercei

rização. Entretanto, o cooperado é autônomo, não tem horário de trabalho, não sofre 
punições, subscreve capital, partidpa de sobras e de prejuízos, comparece a assembleias. 
O empregado é subordinado, não tem o intuito de ser sódo de outra pessoa, não assume 
riscos da atividade econômica do empregador.

A Lei ne 8.949, de 9 de dezembro de 1994, acrescentou parágrafo único ao art. 442 
da CLT determinando que, “qualquer que seja o ramo de atividade da sodedade coope
rativa, não existe vínculo empregatído entre ela e seus assodados, nem entre estes e os 
tomadores de serviços daquela”.

Já dispunha o a r t 90 da Lei na 5.764 que, “qualquer que seja o tipo de cooperativa, 
não existe vínculo empregatído entre ela e seus assodados”, o que agora é repetido no 
parágrafo único do art. 442 da CLT.

A diferença entre os dois preceitos legais é que a Lei na 8.949 acrescentou a expres
são relativa à inexistênda de vínculo de emprego entre os assodados da cooperativa e 
seus tomadores de serviços.

O parágrafo único do art. 442 da CLT, ao empregar a expressão qualquer ramo de 
atividade, indica que tal regra se aplica a qualquer cooperativa e não somente às coope
rativas de trabalho.

Estabelece, ainda, o parágrafo único do art. 442 da CLT uma presunção iurís tantum 
(relativa) da inexistênda do vínculo de emprego, que pode ser elidida por prova em sen
tido contrário, diante do prindpio da realidade que informa o Direito do Trabalho.

Não se poderá utilizar da cooperativa para substituir a mão de obra permanente ou 
interna da empresa, pois seu objetivo é ajudar seus assodados. A cooperativa não poderá 
sei; portanto, intermediadora de mão de obra.

O empregador não poderá dispensar seus empregados para posteriormente recon- 
tratá-los sob a forma de cooperativa, se persistir o elemento subordinação e os demais 
pertinentes à relação de emprego.

O importante é que os cooperados prestem serviços pela cooperativa com total auto
nomia, isto é, sem subordinação.

Na cooperativa, haverá sodedade entre as partes, com o objetivo de um empreendi
mento comum, ou da exploração de uma atividade. Inexistirá vínculo de emprego entre
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assodados da cooperativa e esta, justamente em razão da condição dos prestadores dos 
serviços, que são os assodados da cooperativa, além de inexistir subordinação.

Entretanto, se não houver esse interesse comum de sodedade entre as partes, mas, 
ao contrário, existir subordinação, e os demais elementos previstos no art. 3a, da CLT, 
existirá vínculo de emprego com a empresa tomadora dos serviços. Na prática, as em
presas vão-se utilizar desse procedimento e serão criadas cooperativas com o objetivo de 
evitar a configuração da relação de emprego.

Provada a existênda de fraude, o vínculo de emprego se formará normalmente, sen
do aplicado o art. 9- da CLT, que impede procedimentos escusos com vistas a burlar a 
configuação da rçlação de emprego ou a se preterir direitos trabalhistas dos empregados. 
Os abusos, assim, serão coibidos pela Justiça do Trabalho.

Assim, para que haja a real prestação de serviços por intermédio da sodedade coope
rativa e não exista o vínculo de emprego é mister que os serviços sejam geralmente de curta 
duração, de conhecimentos específicos. Quando a prestação dos serviços é feita por prazo 
indeterminado, deve haver um rodízio dos assodados na prestação dos serviços para não se 
discutir a existênda do vínculo de emprego.

A sodedade cooperativa não pode revestir a condição de agendadora ou de locadora 
de mão de obra, pois desvirtuaria plenamente seus objetivos e tal procedimento contrá- 
riaria a Lei ns 6.019/74, que tem por objetivo disdplinar o trabalho temporário.
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Em pr e g a d o r

1 Conceito

Na prática, costuma-se chamar o empregador de patrão, empresário, dador do traba
lho. O art. 2- da CLT considera empregador “a empresa, individual ou coletiva, que, as
sumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal 
de serviços”. O § l s do mesmo artigo equipara a empregadoi; “para os efeitos da relação 
de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações re
creativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 
empregados”.

2 Empresa

A empresa tem característica eminentemente econômica e seu conceito é encontra
do, principalmente, na Economia.

As atividades empresariais são voltadas para o interesse da produção, em oposição 
ao sistema anterior em que as atividades eram mais artesanais ou familiares.

Numa concepção econômica, a empresa é a combinação dos fatores da produção: 
terra, capital e trabalho. Hodiemamente, a empresa tem, portanto, suas atividades volta
das para o mercado.

A empresa é um centro de decisões, em que são adotadas as estratégias econômicas.
Na concepção jurídica, a empresa é a atividade exercida pelo empresário.

2.1 Conceito

Determina o art. 16 da Lei Federal do Trabalho do México que “para os efeitos das 
normas do trabalho, se entende por empresa, a unidade econômica de produção ou dis
tribuição de bens ou serviços, e estabelecimento, a unidade técnica que como sucursal, 
agência ou outra forma semelhante, seja parte integrante e contribua para a realização 
dos fins da empresa”.
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Empresa é a atividade organizada para a produção ou circulação de bens e serviços 
para o mercado, com fito de lucro.

O essencial em qualquer empresa, por natureza, é que ela é criada com a finalidade 
de se obter lucro na atividade. Normalmente, o empresário não tem por objetivo criar 
empresa que não tenha por finalidade o lucro. A exceção à regra são as associações be
neficentes, as cooperativas, os clubes etc. Lógico também que a empresa pode ter por 
finalidade a obtenção de outros fins, mas o principal é o de alcançar o lucro; mas também 
é possível dizer que a finalidade principal da empresa não é o lucro, pois este constitui o 
resultado da atividade empresarial.

Antigamente^ resolvia-se o estudo de um conceito sempre pela ideia da propriedade, 
do contrato, da sodedade etc. Hoje, é preciso analisar ainda outros fatores. O Estado 
também se imiscui na empresa, retirando dela tributos. Os adonistas procuram conjugar 
seus esforços com seus empregados, daí surgindo a partidpação nos lucros e na gestão, 
propidando a melhor interação das partes para que a empresa possa produzir. Mesmo a 
liberdade das condições de contratação no trabalho passa a ser ceifada pelo interesse de 
proteção do Estado.

A empresa também não deixa de ser explicada como tuna abstração como entidade 
jurídica, entendendo-se que seria uma ficção legal.

A relação entre as pessoas e os meios para o exerddo da empresa leva à abstração, 
em que a figura mais importante seria, na verdade, o empresário, em que o que prepon- 
dera é a organização do capital e do trabalho pelo último.

Do exerddo da atividade produtiva somente se tem, portanto, uma ideia abstrata.
Enfim, o conceito de empresa não é essendal no Direito do Trabalho, nem é pacífico 

no âmbito dos doutrinadores, mas ajuda a desenvolver e estudar o conceito de emprega
dor, que precisa ser analisado, pois há indusive definição legal no art. 2B da CLT apesar 
de o Direito do Trabalho mais se preocupar com a organização do trabalho.

O certo é que o conceito de empresa é prindpalmente utilizado no Direito do Traba
lho, Comerdal, Tributário e Econômico. A empresa é de certa forma a prindpal arreca- 
dadora de tributos. No Direito do Trabalho, a empresa normalmente é o empregador. A 
própria CLT define o empregador como a empresa (art. 2S). No Direito Comerdal, o cen
tro de suas preocupações é a empresa, como ela nasce, vive e morre, indusive de maneira 
anormal, como nas falêndas e concordatas. No Direito Econômico, também se estuda a 
empresa, pois esta é um dos pnndpais pólos da atividade econômica.

2.2 Distinção

A empresa, entretanto, não se confunde com o estabelecimento, que é o lugar em 
que o empresário exerce suas atividades. O estabelecimento é parte da empresa. Serve o 
estabelecimento para explicar o lugar em que são formados os preços, a distribuição dos 
recursos, onde ficam os estoques. O estabelecimento ou fundo de comérdo (azienda) é o 
conjunto de bens operados pelo comerdante, sendo uma universalidade de fato, ou seja, 
objeto e não sujeito de direitos. O estabelecimento compreende as coisas corpóreas exis
tentes em determinado lugar da empresa, como instalações, máquinas, equipamentos, 
utensílios etc., e as incorpóreas, como a marca, as patentes, os sinais etc. Não se pode,
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porém, dizer que a empresa é a unidade econômica e o estabelecimento a unidade téc
nica, pois, nos casos em que a empresa possuísse um único estabelecimento, a unidade 
econômica se confundiria com a técnica. De outro modo, há empresas que são móveis, 
como as teatrais, os circos etc.

Distingue-se também a empresa da pessoa do proprietário, pois tuna empresa bem 
gerida pode durar anos, enquanto o proprietário falece. É a ideia do conceito de institui
ção, em que instituição é o que perdura no tempo. O empresário é a pessoa que exercita 
profissionalmente a atividade economicamente organizada, visando à produção ou circu
lação de bens ou serviços para o mercado (art. 966 do CC). Nesse conceito, verifica-se que 
o empresário não é aquele que exerce sua atividade eventualmente, mas habitualmente, 
com características profissionais. Quem assume.os riscos do empreendimento é o empre
sário, que se beneficia dos lucros e se expõe ao, prejuízo. Algumas das regras do Direito 
Tütelar do Trabalho destinam-se, porém, ao estabelecimento, como as relativas à medi
cina e segurança do trabalho, sem se esquecer também de que no conceito de empresa 
devem ser analisados os grupos de empresas. .

2.3 Natureza jurídica

Várias concepções da empresa podem ser estudadas. O aspecto subjetivo, que corres
ponderia ao sinônimo de empresário; o aspecto funcional, que compreende a atividade 
econômica organizada; o aspecto objetivo, em que se Utiliza a expressão italiana azienda, 
que compreende o conjunto de bens patrimoniais destinados ao exercício da atividade 
empresarial; o corporativo ou institucional, que diz respeito à organização de pessoas, 
incluindo o empresário e seus auxiliares (Barreto Filho, LXXÜ/400): Essas teorias foram 
desenvolvidas pelo jurista italiano Asquini.

A posição subjetiva é a que considera a empresa como sujeito de direito, sendo de
corrente da definição de empresário do art. 2.082 do Código Civil italiano. Antigamente, 
essa teoria via a empresa como o empresário, que é a ideia decorrente do direito italia
no. Havia, porém, a necessidade de se distinguir o empresário da empresa, que não se 
confundem. Assim, a empresa é fonte de condições dé trabalho e de organização e, em 
decorrência, traz conseqüências jurídicas.

A posição funcional compreende o desenvolvimento profissional de tuna atividade e 
a organização dos meios para tanto, como da produção, visando à prestação de serviços 
ou à produção de bens. É a combinação do capital e do trabalho na produção. À atividade 
pressupõe continuidade, duração e, ao mesmo tempo, orientação, que tem por objetivo 
dirigir a produção para o mercado. Alguns autores costumam dizer que a empresa é o 
fundamento do comércio. O empresário seria, entretanto, o sujeito da empresa. Esta seria 
a atividade, e o estabelecimento o meio destinado à consecução dos objetivos da empre
sa. Assim, seria possível dizer que a empresa se caracteriza como a atividade profissional 
do empresário, porém não de qualquer maneira, mas de forma organizada.

A posição objetiva entende que tanto a empresa como o estabelecimento constituem 
a finalidade do empresário. A empresa também poderia ser a forma do exercício do es
tabelecimento. O estabelecimento seria estático e a empresa seria compreendida num 
conceito dinâmico, correspondendo, portanto, a um bem imaterial. Seria possível ver a 
empresa não como pessoa jurídica, mas como objeto e não como sujeito de direito, por
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que a empresa é uma forma de atividade do empresário. O sujeito de direito, assim, seria 
o empresário. Se entendermos, porém, que a atividade pode constituir-se em objeto de 
direito sob certa tutela jurídica, a empresa pode ser considerada como objeto de direito.

A teoria institucional é defendida por Maurice Hauriou e Rennard. A instituição seria 
uma coisa imóvel, que vai modificando-se em estágios sucessivos. Seria, portanto, a insti
tuição o que perdura no tempo, tendo acepção de algo durável, contínuo. Seria, assim, o 
que surge para durar. Seria possível lembrar a expressão popular: os homens passam, as 
instituições ficam. À medida que o conceito de empresa vai-se desenvolvendo é que ela 
vai adquirindo autonomia jurídica. Não se pode negar que uma empresa tèm mri aspecto 
real, de instituição, pois, mesmo que a lei dissesse que a empresa não seria empresa, ela 
continuaria existindo, ou as coisas continuariam existindo. A empresa desprende-se de 
seu criador e passa a ter uma realidade objetiva, cumprindo os fins que lhe são inerentes.

Noi âmbito do Direito do Trabalho, o predomínio da análise da empresa como ins
tituição foi-se desenvolvendo a partir de vários estudos. A empresà seria, assim, uma 
instituição de direito privado, que tem por objetivo desenvolver uma função econômico- 
-social, predominando sobre o interesse particular ou individual das partes. O que inte
ressa é o social, o grupo (Mesquita, 1991:37).

O certo é que na economia modema a empresa tem várias funções, em que são múl
tiplos os interesses a serem analisados: dos proprietários, dos administradores, dos em
pregados, da comunidade, do Estado etc. A empresa, portanto, não se subordina apenas 
aos interesses dos empresários. Uma das principais características desse desenvolvimento 
foi a dissociação entre a propriedade e o controle. Os proprietários que têm maioria na 
empresa é que detêm seu controle; mas este pode ser, inclusive, exercido pela minoria. 
Pode acontecer de haver uma pulverização das ações ou cotas da empresa, em que nin
guém, efetivamente, detenha seu controle; porém quem dirige a empresa é um gerente 
ou algo semelhante. Os próprios trabalhadores têm crescente participação na empresa, já 
se falando hoje em participação nos lucros e, inclusive, na gestão.

3 Empregador

A CLT dispõe que empregador é a empresa. Para uns, empresa é sujeito de direito, 
enquanto para outros é objeto de direito, analisada como um conjunto de bens, que não 
seria equiparável a sujeito de direito. Empregador deveria ser a pessoa física ou jurídica 
para aqueles que entendem que o empregador não é sujeito, mas objeto de direito. Não 
deixa de ser empregador aquela atividade organizada que vende bens ou serviços no 
mercado, mas que não tem finalidade de lucro, como as associações, as entidades de 
beneficência etc.

A equiparação do empregador à empresa tem por base a teoria institudonalista. A 
empresa é algo que perdura no tempo, feita para durar, duradoura.

Numa concepção mais objetiva, empregador é o ente destituído de personalidade 
jurídica. Não é requisito para ser empregador ter personalidade jurídica. Tanto é empre
gador a sodedade de fato, a sodedade irregular que ainda não tem seus atos constitutivos 
registrados na repartição competente, como a sodedade regularmente inscrita na Junta 
Comerdal ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos. Será, também, considera
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do como empregador o condomínio de apartamentos, que não tem personalidade jurídi
ca, mas emprega trabalhadores sob o regime da CLT (Lei na 2.757/56).

As entidades que não têm atividade econômica também assumem riscos, sendo con
sideradas empregadores. A CLT mostra que essas pessoas são consideradas empregadoras 
por equiparação, como as entidades de beneficência ou as associações.

Outras pessoas também serão empregadores, como União, Estados-membros, municí
pios, autarquias, fundações, massa falida, espólio, microempresa. A empresa pública, a so
ciedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica têm obri
gações trabalhistas, sendo consideradas empregadoras (§ l s do art. 173 da Constituição).

A pessoa física, que  ̂v.g., explora individualmente o comércio, também é considerada 
empregadora. É a chamada empresa individual. A microempresa também será conside
rada empregadora, apesar de ter tratamento diferenciado em relação à empresa comum 
quanto a certas obrigações trabalhistas.

Na Espanha, o Estatuto dos Trabalhadores esclarece que suas disposições se aplicam 
aos trabalhadores que voluntariamente prestem serviços retribuídos por conta alheia e 
no âmbito de organização e direção de outra pessoa física ou jurídica, chamada de em
pregador ou empresário (art. 1.1). Considera-se empresário a pessoa física ou jurídica ou 
a comunidade de bens que recebam a prestação de serviços dos trabalhadores (art. 1.2).

Na verdade, poderíamos concluir que é empregador aquele que tem empregado.
Muitas vezes, a condição de empregador fica dissimulada, não se sabendo se real

mente aquela pessoa é èmpregador. Nessas ocasiões, há necessidade de desmascará-la 
para descobrir se efetivamente é empregador. Para tanto, utiliza-se da teoria da descon
sideração da pessoa jurídica (disregard of legal entity) ou é preciso levantar o véu que 
encobre a corporação (to lift the corporate veií) para se verificar a existência da condição 
de empregador.

A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do Código Civil. 
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou 
pèla confusão patrimonial, pode o juiz deddir, a requerimento da parte, ou do Ministério 
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas 
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou só
dos da pessoa jurídica. Dois são, portanto, os requisitos para se aplicar a desconsideração 
da personalidade jurídica: (a) abuso da personalidade jurídica, que é caracterizado pélo 
desvio de sua finalidade, como, por exemplo, por fraude; (b) conftisão patrimonial, como 
na hipótese em que o patrimônio da microempresa se confunde com o de seus sódos, 
como no caso da utilização da conta bancária do sódo para pagar dívidas da empresa.

Uma das características do empregador é assumir os riscos de sua atividade, ou seja, 
tanto os resultados positivos como os negativos. Esses riscos da atividade econômica não 
podem ser transferidos para o empregado, como ocorre na falênda, na concordata e 
quando da edição de planos econômicos governamentais.

O empregador admite o empregado, contrata-o para a prestação de serviços, pagan
do salários, ou seja, remunerando-o pelo trabalho prestado. Admitir do Latim admitio (ad 
+ mitio, misi, missum), significa dar acesso, acolhei; deixar entrar. O empregador, admite, 
acolhe o empregado na empresa, dá acesso a ele na empresa.
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Há a direção do empregador em relação ao empregado, decorrente do poder de co
mando do primeiro, estabelecendo, inclusive, normas disdplinares no âmbito da empre
sa. O empregador dirige a atividade da pessoa e não a pessoa. Do contrário, o trabalhador 
seria escravo.

Não se exige o requisito pessoalidade do empregador. Esse requisito é essendal para 
o empregado, mas não para o empregador. O dono do empreendimento pode ser substi
tuído, mas o empregado não pode se fazer substituir de forma permanente.

O contrato de trabalho é personalíssimo em relação ao empregado, mas não quan
to ao empregador, salvo se pessoa física e vem a falecer, sem que haja continuidade do 
negódo. ,

Prevê o art. 236 da Constituição que o serviço notarial e de registro são exerddos em 
caráter privado. Logo, os fundonários dos cartórios são empregados, regidos pela CLT. 
Mostra o art. 20 da Lei na 8.935/94 que os escreventes e outros prepostos dos cartórios 
são contratados sob o regime da legislação do trabalho.

4 Espécies de empregador

4.1 Empresa de trabalho temporário

A empresa de trabalho temporário é a pessoa física ou jurídica urbana, cuja atividade 
consiste em colocar à disposição de outras empresas, temporariamente, trabalhadores, 
devidamente qualificados, por elas remunerados e assistidos (art. 4S da Lei ne 6.019/74). 
O § I a do art. 15 da Lei na 8.036/90 considera empregador o fornecedor de mão de obra 
para os efeitos do FGTS, que é justamente a empresa de trabalho temporário.

Não é permitida a celebração de contrato de trabalho temporário na área rural, por
que a empresa de trabalho temporário deve ser urbana.

A solidariedade existente entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora dos 
serviços é pardal, pois se verifica apenas em caso da falênda da primeira (art. 16 da Ld" 
na 6.019/74) e para efeito de remuneração é indenização previstas na Lei na 6.019/74. 
Em outras hipóteses a responsabilidade seria subsidiária, desde que a empresa tomadora 
tenha partidpado do processo (S. 331, iy  do TST).

4.2 Empregador rural

Empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio rústico, 
presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a dependênda deste e 
mediante salário (art. 2a da Lei na 5.889/73).

Prédio rústico é o prédio ou a propriedade imobiliária situados no campo ou na dda- 
de que se destine à exploração agroeconômica. É um prédio que não tem, por exemplo, 
água encanada, luz elétrica, gás, esgoto, asfalto -  daí ser rústico.

Empregador rural não é apenas a pessoa que está na área rural. O sítio pode estar no 
âmbito urbano e o empregador ser rural. Logo, o importante é a atividade exerdda pdo 
empregadoi; atividade agroeconômica, de agricultura ou pecuária.
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Empregador rural é a pessoa física ou jurídica, proprietária ou não, que explore ati
vidade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por meio 
de prepostos e com auxílio de empregados (art. 3 -da Lei nfi 5.889/73).

É incluída na atividade agroeconômica a exploração industrial em estabelecimento 
agrário não compreendido no âmbito da CLT.,

Equipara-se ao empregador rural a pessoa física que, habitualmente, em caráter pro
fissional, e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária mediante utiliza
ção do trabalho de outrem (art. 4a dá Lei na 5.889/73).

Difere o empregador rural do urbano, pois o primeiro exerce sua atividade no cam
po, e o segundo, na cidade. Distingue-se o empregador rural do doméstico, pois este é 
a pessoa ou família que não tem atividade lucrativa, enquanto o primeiro tem átmdade 
lucrativa. '

4.3 Empregador doméstico

O empregador doméstico é a pessoa ou família que, sem finalidade lucrativa, admite 
empregado doméstico para lhe prestar serviços de natureza contínua para seu âmbito 
residencial. Não pode, portanto, o empregador doméstico ser pessoa jurídica nem ter 
atividade lucrativa.

4.4 Grupo de empresas

Na Alemanha, os grupos societários são chamados de Konzems, evidenciando a con
centração de empresas sob uma única direção econômica. Nos países anglo-sáxônios, 
aparecem os trusts, as holdings. Outros países usam as denominações sodedades-mães è 
cappo-grupo (na Itália).

A Lei das Sodedades por Ações, Lei na 6.404/76, não define diretamente o grupo de 
sodedades, apenas mendona suas características no art. 265, estabelecendo que a sode
dade controladora e suas controladas podem constituir grupo de sodedades, mediante 
convenção pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos 
respectivos objetos, ou a partidpar de atividades ou empreendimentos comuns.

Dedara o art. 266 da mesma norma que as relações entre as sodedades, a estrutura 
administrativa do grupo e a coordenação ou subordinação dos administradores das sode
dades filiadas serão estabeleddas na convenção do grupo. Deixa, porém, bem daro que 
“cada sodedade conservará personalidade e patrimônio distintos”. A designação do gru
po será feita pela expressão grupo de sociedades ou grupo (art 267 da Ld na 6.404/76).

O consórdo é disdplinado nos arts. 278 e 279 da Lei n2 6.404/76. O primeiro co
mando legal esdarece que as companhias e quaisquer outras sodedades, sob o mesmo 
controle ou não, podem constituir consórdo para executar determinado empreendimen
to; contudo, não têm personalidade jurídica e as consordadas somente se obrigam nas 
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas obrigações, 
sem presunção de solidariedade (§ Xa).
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O Direito do Trabalho vai verificar o grupo de empresas sob outro enfoque que não 
o do Direito Comercial, no sentido do grupo como empregador. A legislação trabalhista 
conceitua o grupo de empresas para os efeitos da relação de emprego, como se observa 
no § 22 do art. 2e da CLT, que tem a seguinte redação: “Sempre que uma ou mais em
presas, tendo, embora, cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob 
direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou 
de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.”

O grupo econômico não se caracteriza pela natureza das sociedades que o integram.
Denota-se da orientação da CLT que o grupo econômico pressupõe a existênda de 

pelo menos duas ou mais empresas que-estejam-sob comando-único. De outro modo, 
segundo o art. 265 do Código Civil, só se pode falar em solidariedade se houver previsão 
em lei ou decorrer da vontade das partes. No caso da solidariedade para fins trabalhistas, 
há previsão expressa no § 2- do art. 2a da CLT.

É mister examinar se o grupo de empresas é o empregador único. A teoria da soli
dariedade passiva entende que não, pois existe apenas responsabilidade comum entre as 
empresas. A teoria da solidariedade ativa entende que o empregador é um só (o grupo), 
sendo que o empregado que trabalha para uma empresa presta serviços para o grupo 
todo. O grupo é credor do trabalho do empregado.

A relação que deve haver entre as empresas do grupo econômico é de dominação, 
mostrando a existência de tuna empresa principal, que é a controladora, e as empresas 
controladas. A dominação exterioriza-se pela direção, controle ou administração. O, re
quisito principal é o controle de uma empresa sobre outra, que consiste na possibilidade 
de uma empresa exercer influência dominante sobre outra. Assim, o controle é exercido 
pelo fato de uma empresa deter a maioria das ações de outra, ou mesmo que tenha a 
minoria das ações, mas detendo o poder pelo fato de haver dispersão na titularidade das 
ações entre várias pessoas. A caracterização do controle pode ser evidenciada pelo fato de 
haver empregados comuns entre uma ou mais empresas, assim como acionistas comuns, 
mesmo que sejam de uma mesma família, e administradores ou diretores comuns, quan
do as empresas possuem o mesmo local ou a mesma finalidade econômica.

O controle é um dos fundamentos da direção, ou seja, é sua efetivação. Nem sempre 
a propriedade determinará a direção, pois muitas vezes nas empresas modernas há clara 
diferenciação entre a propriedade e o controle, pois acionistas minoritários podem dirigir 
a sociedade. Mesmo que se entendesse que a direção seria decorrente da teoria da insti
tuição, que considera a empresa como verdadeira instituição, ainda assim iria verificar-se 
que a direção decorre dos órgãos que controlam a empresa. O poder de direção pode ser 
dividido em poder diretivo, de fiscalização e disciplinai; que iremos estudar mais adiante.

A administração decorre da organização do grupo, do poder de que uma empresa 
se investe em relação a outra, quanto à orientação e ingerência de seus órgãos. Dentro 
dessa concepção, se uma empresa é arrendada a outra, há possibilidade de se admitir a 
existência do grupo, pois ambas são administradas por uma só pessoa.

A existência do grupo de empresas é visualizada de forma melhor quando existem 
uma empresa-mãe e empresas-filhas, caracterizando o controle de tuna sobre a outra, 
como ocorre com a holding.
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O grupo de empresas pode não ter personalidade jurídica e existir de fato. As empre
sas pertencentes ao grupo é que devem ter personalidade jurídica própria.

No grupo de empresas não há necessidade de hierarquia entre elas para ser observa
da a previsão do § 2a do art. 2a da CLT.

O grupo de empresas deverá ter atividade industrial, comercial ou outra atividade 
qualquer, desde que seja econômica. Assim, o requisito básico é o de ter o grupo ca
racterística econômica. Assim, não pertencem ao grupo de empresas as associações de 
Direito Civil, os profissionais liberais, a administração pública. Embora os profissionais 
liberais exerçam atividade econômica e possam ser agrupados, não se irá considerá-los 
para efeito trabalhista, como grupo econômico, porque assim não entendeu o legislador, 
visto que no § I a do art. 2a da CLT equipara tais pessoas a empregador, o que mostra que 
não desejou considerá-los como grupo. O mesmo ocorre com as associações, entidades 
beneficentes e com os sindicatos, que não são considerados como grupo de empresas, 
pois não têm finalidade lucrativa e prestam serviços de natureza administrativa. A socie
dade de economia mista, porém, poderá formar grupo de empresas, pois nesse caso ela 
está exercendo atividade privada, sujeita às regras do Direito Privado, inclusive do Direito 
do Trabalho (§ I a do art. 173 da Constituição). Não é necessário que entre as empresas 
haja controle acionário, nem que exista a empresa-mãe, a holding. O importante é que 
existam obrigações entre as empresas, determinadas por lei. É possível, também, a con
figuração do grupo de empresas quando o citado grupo seja dirigido por pessoas físicas 
com controle acionário majoritário de diversas empresas, havendo um controle comum, 
pois há unidade de comando, unidade de controle. A Lei na 6.404/76 estabelece que o 
grupo deve ser necessariamente de sociedades, mas no Direito do Trabalho o grupo é 
mais amplo, pois é grupo de empresas, dando margem à existência do grupo de fato ou 
do grupo formado por pessoas físicas. Assim, as pessoas físicas de uma mesma família que 
controlam e administram várias empresas formarão o grupo econômico, pois comandam 
e dirigem o empreendimento, não importando que tipo de pessoa detenha a titularidade 
do controle, se pessoa física ou jurídica.

Cada empresa do grupo é autônoma em relação às demais, mas o empregador real é 
o próprio grupo. Mesmo que o grupo não tenha personalidade jurídica própria, não have
rá sua descaracterização para os efeitos do Direito do Trabalho, pois é possível utilizar a 
teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity) ou levantar 
o véu que encobre a corporação (to lift the corporate veiZ).

Aparece também o grupo de empresas na atividade rural. Sempre que uma ou mais 
empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob 
dirèção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada 
uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis 
solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego (§ 2S do a r t 3a da Lei na 
5.889/73). Na Lei na 5.889/73, verifica-se que há a possibilidade de se estabelecer o grupo 
por coordenação e não apenas por subordinação, como ocorre com o § 2a do art. 2a da CLT. 
E o que se observa quando a Lei na 5.889/73 dispõe que as empresas podem guardar cada 
uma sua autonomia, ou seja, que as empresas não se submetem a controle de uma em 
relação a outra, mas há, entretanto, a direção única. É o que ocorre com empresas agroe- 
conômicas que detêm a direção de outra em razão de participação acionária minoritária.

Embora cada empresa seja autônoma das demais, tendo personalidade jurídica pró
pria (§ 2a do art. 2a da CLT), o empregador é uma só pessoa -  o grupo -, pois o empre
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gado pode ser transferido de uma empresa para outra do grupo. Pode ocorrer que de
terminada atividade seja transferida de uma para outra empresa do grupo econômico, o 
que também poderá acarretar a mudança do empregado para aquela empresa do grupo, 
sendo plenamente lícita essa transferência.

Será possível a soma do tempo de serviço prestado para as diversas empresas do 
grupo para efeito de férias, 13s salário, estabilidade etc., o que se chama accessio tem- 
poris. Se o empregado foi transferido do exterior para trabalhar no Brasil, também será 
computado o tempo de serviço trabalhado no exterior para o mesmo grupo de empresas, 
para os efeitos do contrato de trabalho em nosso país.

Como existe responsabilidade solidária do grupo para os efeitos da relação de em
prego, é porque o grupo é o empregador único, do contrário não haveria dívida.

A anotação na CTPS do empregado será feita na empresa em que o obreiro prestar 
os serviços. Nada impede, porém, que o empregado seja registrado no nome da holding, 
já que o empregador é o grupo. Na prática, o empregado normalmente é registrado na 
empresa em que presta serviços. Se o empregado for transferido de uma empresa para 
outra, deve-se fazer a anotação da transferência nas anotações gerais da CTPS do obreiro, 
de modo a indicar a referida condição. Nada impede também que a admissão seja feita 
no nome de uma empresa do grupo e a baixa em nome de outra, diante do fato de que o 
empregador é o grupo.

O empregado, porém, não terá direito a mais de um salário se prestar serviços a mais 
de uma empresa do grupo econômico, mas apenas a um salário, pois empregador é o gru
po. A Súmula 129 do TST esdarece que “a prestação de serviços a mais de uma empresa 
do mesmo grupo econômico, durante a mesma, jornada de trabalho, não caracteriza a 
coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário”.

Havendo, porém, ajuste em contrário, o empregado poderá ter mais de um contrato 
de trabalho e, portanto, mais de um salário. Mesmo que o empregado não tenha traba
lhado para uma das empresas do grupo, esta será responsável pelas dívidas trabalhistas 
de outra ou outras empresas do grupo, pois o empregador é o grupo econômico. A soli
dariedade tanto é passiva como ativa, pois vale “para os efeitos da relação de emprego”, 
visto que o empregador é o grupo.

Trabalhando o empregado para duas empresas, mediante um único contrato de tra
balho, terá direito apenas a um único período de férias. Se trabalhar para mais de uma 
empresa do grupo econômico, por intermédio de dois ou mais contratos de trabalho, terá 
direito o obreiro a gozar férias em cada emprego.

O responsável solidário, pára ser executado, deve ser parte no processo desde a fase 
de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que 
não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas 
a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.

Entretanto, o empregado pode escolher de quem quer .receber a obrigação, conside
rando o grupo como se fosse um só devedor. O credor tem direito de exigir a dívida de 
um ou de qualquer dos outros devedores solidários. Assim, para que o empregado possa 
cobrar a dívida trabalhista de outras empresas do grupo terá de incluí-las no polo passivo 
do processo desde o início do litígio.

Seria possível a reintegração de um empregado em uma empresa que não participou 
do processo, mas era do mesmo grupo econômico? Por questões processuais não. O grupo 
pode não estar formalizado, existindo sem a configuração de tuna empresa “holding”,
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mas controlado de fato pelas mesmas pessoas. Se uma empresa não participou da relação 
processual, não pode ser condenada a reintegrar empregado, ainda que pertencente ao 
mesmo grupo econômico.

O sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresa não ad
quirida, integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida, quando, à época, a 
empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente, ressalvada a hipótese 
de má-fé ou fraude na sucessão (OJ 411 da SBDI-1 do TST).

4.5 Consórcio de empregadores rurais

APortaria na 1.964, de l a-12-1999, do Ministro do Estado do Trabalho e do Emprego 
estabeleceu o que foi denominado de consórcio de empregadores rurais.

Tem por objetivo a norma administrativa regular as relações de trabalhadores que 
prestam serviços para várias pessoas na área rural.

Em Rolândia (PR), a cooperativa dos produtores rurais assinou um termo de ajuste 
de conduta com o Ministério Público do Trabalho para usarem em 1997 apenas seus pró
prios trabalhadores para a colheita de cana.

Os produtores obtiveram liminar ná justiça de Rolândia, qúe permitia que conseguis
sem matrícula coletiva no INSS. Este entendeu que o consórdo era uma nova empresa. 
O juiz afirmou que não existia o ânimo de ser sódo (affectio soàetatis) e não havia prova 
efetiva da formação da sodedade. Nesse aspecto, verifica-se um embrião da formação de 
um consórdo de pessoas para a contratação de trabalhadores.

No âmbito rural, têm sido utilizadas muitas cooperativas fraudulentas, como inter- 
mediadoras de mão de obra, em que o trabalhador não tem qualquer garantia, sendo 
ignorados seus direitos trabalhistas. Daí houve a ideia de se formar o consórdo de em
pregadores rurais, visando regularizar o trabalho no campo. O Ministério do Trabalho 
resolveu editar a Portaria na 1.964, para regularizar a relação.

Não se pode dizer que o instituto em análise tem o nome de condomínio de empre
gadores rurais, pois o condomínio implica a existênda de propriedade em comum. No 
consórdo, os produtores têm cada um propriedade individualizada e não há área em 
comum.

O verbo consorciar tem o sentido de unir assodar, combinar ligar.
Consórcio tem o significado de assodação, ligação, união. No Direito Comerdal, in

dica a reunião de empresas ou de interesses para um fim comum.
O parágrafo único do art. 1B da Portaria na 1.964 considera consórdo de emprega

dores rurais a união de produtores rurais, pessoas físicas, com a finalidade única de con
tratar empregados rurais. Nesse conceito não se verifica a existênda de pessoas jurídicas, 
mas apenas de pessoas físicas.

No Direito Comerdal, o art. 278 da Lei na 6.404/76 prevê que as companhias e quais
quer òutras sodedades, sob o mesmo controle ou não, podem constituir consórdo para 
executar determinado empreendimento. É o que ocorre nas jointventures, em que existe 
uma inidativa em comum das empresas para determinado fim.
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Não tem o consórdo comerdal personalidade jurídica e as consordadas somente se 
obrigam nas condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por suas 
obrigações, sem presunção de solidariedade (§ I a do art. 278 da Lei nB 6.404/76). Será 
o consórdo comerdal constituído mediante contrato aprovado pelo órgão da sodedade 
competente para autorizar a alienação de bens do ativo permanente. No contrato, será 
especificada a partidpação de cada uma das consordadas na inidativa em comum.

O consórdo previsto na Portaria na 1.964 não corresponde ao consórcio do Direito 
Comerdal, em razão de que a formação é de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, 
que apenas têm uma inidativa em comum.

O grupo de empresas tem natureza jurídica sodetária. No Direito do Trabalho, o § 2a 
do art. 2a da CLT dispõe que o grupo de empresas é o empregador.

O consórdo é um contrato, um pacto de solidariedade entre os produtores rurais. 
Tem natureza temporária, dizendo respeito a situação específica. Pode ser celebrado por 
tempo determinado ou indeterminado. Nesse pacto, a Portaria na 1.964 determina que 
as partes deverão dedarar a responsabilidade solidária, que gerará efeitos trabalhistas.

Como vantagens do consórdo para o trabalhador podem ser apontadas as seguintes:
(a) irá regularizar os contratos de trabalho na área rural, diminuindo a informalidade;
(b) o obreiro terá maior proteção quanto a seus direitos trabalhistas, pois os referidos 
direitos serão os mesmos de qualquer empregado; (c) continuidade no tipo de relação, 
por ser considerado empregado e ter estabilidade econômica, sem que o trabalhador te
nha que ficar parado entre a safra e a entressafra; (d) o trabalhador poderá fixar-se em 
determinada área para a prestação de serviços, em vez de ficar trabalhando cada dia em 
locais muito distantes; (e) o consórdo oferece ao trabalhador equipamentos de proteção 
individual, banheiro móvel, água potável e insumos para a produção; (f) ratear despesas 
entre os consordados; Cg) diminuir despesas com a rescisão do contrato de trabalho. Em 
Rolândia, houve a contratação de um agrônomo para orientar os trabalhadores.

Haverá dificuldades na aplicação da norma, pois o empregado poderá trabalhar em 
diferentes fazendas, em diversos munidpios. Existirão dúvidas quanto ao recolhimento 
das contribuições sindical, assistendal e confederativa, ém razão do mesmo motivo.

O âmbito de aplicação da Portaria na 1.964 será apenas na área rural, pois foi ideali
zada com essa finalidade. Não será, portanto, aplicada na área urbana.

Em muitos casos, a prestação de serviços do trabalhador pode ser eventual, pois num 
dia trabalha para a pessoa física A, no outro para a pessoa física B, no próximo para a 
pessoa física C etc. É a mesma situação do chamado volante rural ou boia-fiia, que a cada 
dia presta serviços numa fazenda ou onde é necessário. Em hipóteses como essas, não há 
vínculo de emprego, pela ausênda do elemento continuidade, pois o que ocorre realmen
te é a descontinuidade na prestação dos serviços para o mesmo tomador.

Para que o consórdo fosse reconheddo como empregador, deveria haver lei regu
lando o tema. Diante do prinrípio da legalidade, a matéria não pode ser regulamentada 
por meio de norma administrativa do Ministro do Trabalho e Emprego (portaria), pois 
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei (art, 5a,
II, da Constituição) e não por portaria, que não é norma editada pelo Poder Legislativo, 
mas pelo Executivo.

A exceção ocorreria se o empregador fosse o grupo de empresas (§ 2a do art. 2a da 
CLT) ou houvesse consórdo formado por várias empresas, que constituíam uma nova
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empresa, como, por exemplo, Nova Dutra, Ecovias, Autoban, Via Norte ou outras conces
sionárias que exploram rodovias. Aí, sim, se poderia falar em empregador.

O grupo de empresas compreende direção única e várias empresas que são juridi
camente independentes, havendo solidariedade entre elas para os fins trabalhistas e 
previdendários.

No consórdo da Portaria nfi 1.964, não há a formação de uma empresa, mas a reu
nião de pessoas físicas para uma midativa em comum. Não existe dominação de uma pes
soa sobre outra, nem direção única, mas apenas inidativa em comum. Os proprietários 
rurais são individualizados, não formando grupo de empresas.

As propriedades não serão utilizadas de forma comum, mantendo cada uma sua in
dividualidade. A produção também será individualizada para cada proprietário.

Não existe previsão na lei no sentido de que a contratação de empregados pelo con
sórdo de empregadores seja feita apenas por prazo indeterminado. Logo, pode ser por 
prazo determinado.

Determina o art. 2- da Portaria n2 1.964 que o auditor-fiscal do trabalho, quando da 
fiscalização em propriedade rural em que haja prestação de trabalho a produtores rurais 
consordados, procederá a levantamento físico, objetivando identificar os trabalhadores 
encontrados em atividade, fazendo distinção entre os empregados diretos do produtor e 
aqueles comuns ao grupo consordaido.

Feito o levantamento físico e tendo o auditor-fiscal do trabalho identificado trabalha
dores contratados por “Consórdo de Empregadores Rurais”, deverá solidtar os seguintes 
documentos, que deverão ser centralizados no local de administração do consórdo:

a) matricula coletiva -  CEI (Cadastro Específico do INSS) -  deferida pelo INSS;
b) pacto de solidariedade, consoante o previsto no art. 265 do Código Civil, de

vidamente registrado em cartório;
c) documentos relativos à administração do consórdo, indusive de outorga de 

poderes pelos produtores a um deles, ou a um gerente/administrador, para 
contratar e gerir a mão de obra a ser utilizada nas propriedades integrantes 
do grupo;

d) livro, ficha, ou sistema eletrônico de registro de empregados;
e) demais documentos necessários à atuação fiscal.

O nome especificado na matrícula do CEI deverá constar como empregador no regis
tro do empregado e em todos os documentos decorrentes do contrato único de prestação 
de trabalho entre cada trabalhador e os produtores rurais consordados.

A solidariedade não se presume, decorre da lei, ou da vontade das partes (art. 265 
do CC). Não se pode dizer que há responsabilidade solidária, porque a lei assim não esta
belece, salvo se for combinado entre as partes. Quando muito, pode-se falar em respon
sabilidade subsidiária, porque as pessoas foram benefidadas da prestação dos serviços. O 
próprio § I a do art. 278 da Lei n2 6.404 não prevê a existênda de solidariedade entre as 
empresas consordadas.

No pacto de solidariedade, os produtores rurais se responsabilizarão solidariamen
te pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes da contratação dos tra
balhadores comuns, justamente para que o empregado possa exigir de um ou todos
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eles ao mesmo tempo a obrigação trabalhista não cumprida. Deverá constar do termo a 
identificação de todos os consorciados com nome completo, CPF, documento de identi
dade, matrícula CEI individual, endereço e domicílio, além do endereço e domicílio das 
propriedades rurais onde os trabalhadores exercerão suas atividades (§ 2- do art. 3a da 
Portaria na 1.964).

Os consorciados indicarão um gerente, que irá administrar com amplos poderes a 
colocação dos trabalhadores. Essa pessoa poderá ser o preposto em eventual redamação 
trabalhista.

Deverá o consórcio indicar sua sede, para que também possa ser citado na proposi- 
tura de reclamação trabalhista.

Constatada a violação de preceito legal pelo Consórcio, deverá o auditor-fiscal do 
trabalho lavrar o competente auto de infração em nome contido na CEI coletiva, dtando, 
ainda, o CPF do produtor que encabeça a matrícula e fazendo constar no corpo dessa 
peça as informações necessárias à caracterização da prestação de trabalho a produtores 
consordados. É a aplicação do caput do art. 41 da CLT, no sentido de ser lavrado o com
petente auto de infração em nome do proprietário ou possuidor da propriedade em que 
o empregado, sem registro for encontrado em atividade.

O auditor-fiscal do trabalho deverá, sempre que possível, juntar ao auto de infração 
a cópia da CEI coletiva e do pacto de solidariedade, a fim de garantir a perfeita identifi
cação de todos os produtores rurais.

Muitos não irão querer ser o cabeça do consórdo ou ter o nome contido na CEI, jus- 
, tamente para não serem responsabilizados posteriormente pela existênda do vínculo de 

emprego. Há, porém, a vantagem de que essa pessoa poderá ressarcir-se em relação às 
demais, por haver o pacto de solidariedade.

Não tem, contudo, competênda o fiscal do trabalho para dizer se existe ou não o 
vínculo de emprego. A matéria só pode ser dirimida pela Justiça do Trabalho, conforme a 
previsão do art. 114 da Constituição. Será cabível mandado de segurança contra o fiscal, 
por haver direito líquido e certo do autuado de só poder ser reconheddo o contrato de 
trabalho pela Justiça do Trabalho, que é a competente para esse fim. Cada caso poderá 
evidenciar ou não a existênda de vínculo de emprego, analisando-se prindpalmente o 
elemento continuidade.

O consórdo pode não ser uma garantia de que a lei será cumprida. As fraudes pode
rão continuar a ocorrer na área rural, como tem aconteddo em rdação às cooperativas 
montadas para burlar os direitos dos trabalhadores, em razão do custo trabalhista e pre- 
videndário do trabalhador.

Sem lei que defina o consórdo de empregadores rurais, não se pode dizer sobre a 
existênda de vínculo de emprego com o grupo de pessoas, visto que pode existir even
tualidade na prestação dos serviços, pelo rodízio que é feito em rdação a cada tomador.

4.6 Dono de obra

Discute-se se o dono de obra que está construindo ou reformando sua residênda é 
empregador da pessoa que lhe presta serviços de construção.

No Direito Civil, distingue-se a emprdtada (locatio operis), em que se contrata uma 
obra, determinado resultado -  a realização de certa obra -  da prestação de serviços, em
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que prepondera a própria força de trabalho, não se contratando uma obra, mas a ativi
dade da pessoa, por exemplo: a do advogado, do contador, do médico etc. O contrato de 
trabalho distancia-se da prestação de serviços em razão da subordinação existente entre 
empregado e empregador, ao passo que na prestação de serviços há autonomia do pres
tador de serviços, que não é subordinado ao tomador de serviços.

O dono de obra não pode ser considerado empregador, pois não assume os riscos 
da atividade econômica, nem tem intuito de lucro na construção ou reforma de sua resi
dência. O aumento de patrimônio, em razão da construção realizada, não pode ser con
siderado risco da atividade econômica, nem se enquadra o dono da obra no conceito de 
empresa. Esta, do ponto de vista econômico, é a atividade organizada para a produção ou 
circulação de bens e serviços para o mercado, com fito de lucro.

No caso, não estão sendo produzidos bens para o mercado com intuito lucrativo, 
visto que o dono da obra não exerce a atividade de construção civil. A necessidade de 
moradia não implica a assunção de riscos de atividade econômica, pois inexiste lei que 
determine a imprescindibüidade de se construir uma residência por intermédio de cons
trutora. É plenamente lícito contratar um empreiteiro para a construção ou reforma da 
casa própria.

Não há equiparação do dono da obra com os profissionais liberais, instituições de 
beneficência, associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos (§ I a do 
art. 2a da CLT), pois o dono da obra não se assemelha a tais pessoas.

O contrato entre o dono da obra e o prestador de serviços não é de trabalho domésti
co. Na verdade, o empreiteiro não é subordinado ao dono da obra, pois assume os riscos 
de sua própria atividade, pode ter mais de uma obra em andamento, com várias pessoas 
que o auxiliam, além de os serviços prestados muitas vezes não serem contínuos, nem 
para o âmbito residencial, como o de motorista, jardineiro, mordomo, cozinheira etc.

Não se pode falar também em contrato de trabalho por prazo determinado para a 
construção da obra, porque os elementos subordinação e assunção dos riscos dá atividádè 
econômica não estão presentes.

No TST, há acórdão entendendo pela inexistênda da relação.de emprego: “O dono ,da 
obra não pode ser considerado empregador porque não exerce, na construção, atividade 
econômica, sendo que na hipótese do § I a do art. 2a da CLT não existe alusão ao mesmo. 
Revista conhedda e provida para julgar o redamante carecedor da ação proposta” CTST, 
I a T., Proc. RR 4672/84, Rei. Min. Fernando Franco, D J106/85).

Se o dono da obra é uma construtora ou incorporadora, que tem intuito de comerda- 
lizar a moradia, ou se é uma imobiliária, que tem interesse em vendê-la ou alugá-la, aí, 
sim, pode haver a relação de emprego com o prestador dos serviços, pois tanto uma como 
outra exercem átividade econômica, assumindo os riscos do empreendimento, desde que, 
naturalmente, haja, também, subordinação.

5 Empregador por equiparação

O § I a do art. 2a da CLT equipara a empregador certas pessoas. :
Na verdade, não há equiparação, pois se as pessoas mendonadas no parágrafo ti

verem empregados, o tomador dos serviços será empregador. A utilização da expressão
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empregador por equiparação se deve à utilização da teoria institucionalista pela CLT, que 
considera o empregador a empresa. Logo, pessoas físicas não seriam empregadores, ape
nas por equiparação, segundo a lei.

Dessa forma, embora não sejam “empresas” no sentido estrito da palavra o profissio
nal autônomo, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras insti
tuições sem fins lucrativos, como os sindicatos, se admitirem empregados, serão equipa
rados a empregador, exclusivamente para os efeitos da relação de emprego.

Logo, se o profissional autônomo ou o sindicato tiverem empregados, serão conside
rados empregadores, segundo a CLT, por equiparação.

Melhor seria Se a definição da CLT dissesse que empregador é a pessoa física ou ju
rídica que tivesse empregados, pois acabaria com essa distinção em falar em empregador 
por equiparação.

O condomínio de apartamentos também pode ser considerado equiparado a empre
gador, desde que possua empregados. Os direitos dos empregados não são exercitados 
contra os moradores do condomínio em particular, mas contra a administração do edifí
cio. Para que o condomínio seja considerado empregador, é preciso que seus empregados 
(porteiros, zeladores, faxineiras) estejam a serviço da administração do edifício e não de 
cada condômino em particular (art. I a da Lei na 2.757/56). Os condôminos responderão 
apenas proporcionalmente pelas obrigações previstas nas leis trabalhistas, inclusive as 
judiciais e extrajudiciais (art. 3a da Lei n2 2.757/56).

6 Alterações na empresa

A Lei na 62, de 5-6-1935, dispunha no seu a r t 3a que nas empresas de trabalho con
tínuo, a mudança de proprietário não rescinde o contrato de trabalho, conservando os 
empregados, para com o novo empregador, os direitos que tinham ém relação ao antigo.

Estabelecia a Constituição de 1937 que “nas empresas de trabalho contínuo, a mu
dança de proprietário não rescinde o contrato de trabalho, conservando os empregados, 
para com o novo empregador, os direitos que tinham, em relação ao antigo” (art. 137, g).

A alteração da empresa pode ser feita, assim, de dois modos: em sua estrutura jurí
dica ou na mudança de sua propriedade.

A CLT tem dois artigos que tratam do tema: o art. 10 estabelece que “qualquer al
teração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus em
pregados”; e o art. 448: “a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa 
não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados”. O art. 10 da CLT diz 
respeito aos direitos do empregado, enquanto o art. 448 da CLT está ligado aó contrato 
de trabalho.

Ocorre mudança na estrutura jurídica da empresa na transformação da empresa in
dividual para sociedade ou vice-versa; na alteração de sociedade anônima para limitada 
ou de uma para outra forma de sodedade. A mudança na propriedade da empresa diria 
respeito aos detentores do capital, do número de cotas ou ações. Tais alterações não 
poderiam, evidentemente, prejudicar o empregado. Por esse motivo, a lei faz expressa 
ressalva de que os direitos adquiridos dos empregados, ou o próprio contrato de trabalho, 
não poderão ser afetados.
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Transformação é a operação pela qual a sodedade passa, independentemente de dis
solução e liquidação, de um tipo para outro (art. 220 da Lei na 6.404/76). Incorporação 
é a operação pela qual uma ou mais sodedades são absorvidas por outra, que lhes sucede 
em todos os direitos e obrigações (art. 227 da Lei na 6.404). Fusão é a operação pela qual 
se unem duas ou mais sodedades para formar sodedade nova, que lhes sucederá em 
todos os direitos e obrigações (art. 228 da Lei ns 6.404). Cisão é a operação pela qual a 
companhia transfere parcelas de seu patrimônio para uma ou mais sodedades, constituí
das para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão 
de todo seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se pardal a versão (art. 229 da Lei 
na 6.404). Não se poderia falar, porém, em sucessão de empresas, mas em sucessão de 
empresários no comando da empresa, quando houvesse mudança em sua propriedade. 
Seria possível aplicar por-analogia os arts. 10 e448 da CLT nos casos dtados, pois o em
pregado não poderá ser prejudicado com as alterações na empresa.

Sucessão vem a ser a modificação do sujeito em dada relação jurídica. Assim, há 
necessidade de que exista a mesma relação jurídica, porém sujeitos diversos, que se 
sucedem.

Na transformação não existe sucessão, pois o empregador continua sendo o mesmo, 
apenas houve alteração na sua estrutura jurídica.

O empregado não tem um direito real, de crédito, contra o empregador pois não 
grava determinado bem de seu patrão.

Haverá sucessão pela: a) transferênda total ou pardal da empresa ou estabelecimen
to; b) continuidade do empreendimento; c) continuidade da prestação de serviços.

Poderá ser: a) lídta: a que observa os direitos dos trabalhadores; b) ilídta: é a que 
visa burlar os direitos dos trabalhadores para não pagá-los.

A empresa é a mesma, houve sucessão de empresários ou de proprietários. O nome 
mais correto seria sucessão de empregadores. A venda de um estabelecimento não impli
caria sucessão de empresas, mas de empregadores.

Só se poderia falar em sucessão de empregadores na hipótese de a empresa ter vá
rios estabelecimentos e transferir um deles para terceiros, sem que houvesse solução 
de continuidade na prestação dos serviços. No caso, os empregados do estabelecimento 
transferido teriam novo empregador.

O empregado não poderá recusar-se a prestar serviços ao sucessor. O tempo de ser
viço será computado na mudança, indusive para efeito de indenização e férias. Será 
desnecessária a elaboração de novo registro de empregado, exceto se houver alteração na 
razão sodal da empresa, quando será preciso fazer a anotação na CTPS do empregado e 
na ficha de registro da respectiva mudança.

A empresa sucessora assume as obrigações trabalhistas da empresa sucedida e a 
sua posição no processo. Podem os bens da sucessora ser penhorados no processo, pois 
o empregador é a empresa, independentemente da mudança na sua estrutura ou na sua 
propriedade.

Evaristo de Moraes Filho fala que não se trata de sucessão de empresa, mas sucessão 
de empregadores (Introdução ao direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1978. p. 227), pois o 
empregador nem sempre é a empresa, mas pode ser pessoa física.

O contrato de trabalho segue o estabelecimento, mesmo que este seja vendido a ou
tra pessoa e não a empresa toda.
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O sucessor fica responsável pelas obrigações do sucedido.
Na sucessão mudam-se os sujeitos da relação.
Na questão trabalhista não há essa mudança, pois o empregador continua sendo o 

mesmo, apenas há mudança na propriedade ou estrutura jurídica da empresa. A mudan
ça da titularidade da empresa não implica sucessão de empregadores, porque não há 
substituição do empregador. O empregador, na verdade, é o mesmo. Mudam os proprie
tários da empresa.

Na sucessão, não importa que a atividade do sucessor seja a mesma do sucedido. 
Pode ser diferente.

I

Nãõ tem qualquer valor acordo ou convenção das partes de forma a elidir os direitos 
trabalhistas dos empregados, como de se colocar numa cláusula que o antigo proprietário 
é que deve pagar os débitos trabalhistas. Empregador é quem está atualmente dirigindo 
a empresa.

Se persiste a finalidade econômica do conjunto patrimonial e são mantidos os con
tratos de trabalho, empregador é quem continua nessa atividade.

Pode ocorrer: a -  entre arrendatários que se substituem na exploração de mesmo 
serviço; b -  entre pessoas de direito público e privado; c -  na sucessão por fusão; d -  a 
sucessão num só estabelecimento da empresa desde que seja um núcleo diferenciado, 
capaz de sobrevivência autônoma juridicamente.

A empresa pública e a sociedade de economia mista podem ser sucessoras de outra 
empresa. O fato de os anteriores empregados não terem prestado concurso público não 
toma nulos seus contratos de trabalho, pois à época não se exigia concurso público para 
admissão e é inerente à sucessão a absorção dos empregados da sucedida.

Em caso de criação de novo município, por desmembramento, cada uma das novas 
entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que 
figurarem como real empregador (OJ 92 SBDI-I do TST).

A mera substituição da pessoa jurídica na exploração de concessão de serviço públi
co, não caracteriza sucessão de empresas. Se persiste o mesmo ponto, clientes, móveis, 
máquinas, organização e empregados, haverá sucessão.

É comum de os empregados de uma empresa concessionária serem mantidos pres
tando serviços ao mesmo concedente. Entretanto, com o término da concessão são dis
pensados da empresa anterioi; com o pagamento das verbas rescisórias e admitidos na 
outra empresa. Esta tem sede e bens completamente distintos da anterior.

Há sucessão do atual titular do cartório notarial ou registrai em relação ao anterior 
se passa a exercer suas atividades no mesmo imóvel, com os mesmos móveis, arquivos, 
utilizando as anteriores firmas dos clientes.

Não existe responsabilidade solidária do sucessor e do sucedido, por falta de previ
são legal (art. 265 do Código Civil), mas apenas responsabilidade do sucessoç que é o 
empregador.

Na cisão, há responsabilidade solidária de sucessor e sucedido (art. 233 da Lei ns
6.404).
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Para o Direito do Trabalho a sucessão tem um aspecto mais econômico do que ju
rídico.

Na falênda, os empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admiti
dos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações 
do contrato anterior (§ 2a do art. 141 da Lei na 11.101). Se o arrematante responder pelos 
créditos dos empregados em decorrênda da falênda, não irá contratá-los. Não se pode 
falar em sucessão, em razão da disposição da lei de falênda. Não se aplicam os arts. 10 
e 448 da CLT.

Reza o inciso n  do artigo 141 da Lei na 11.101 que em relação à falênda, na alie
nação conjunta ou separada de ativos, indusive da empresa ou de suas filiais, o objeto 
da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas 
obrigações do devedor, indusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação 
do trabalho e as decorrentes de addentes do trabalho. O objetivo da disposição legal 
é permitir que o adquirente compre os ativos da massa, transformando-os emi dinheiro 
para o pagamento dos credores, sem que exista responsabilidade trabalhista ou tributária 
por sucessão. Do contrário, as pessoas não terão interesse em adquirir bens e, posterior
mente, serem responsabilizadas como sucessoras. É uma forma de.verter dinheiro para a 
massa para pagar os credores.

O parágrafo único do artigo 60 da Lei na 11.101 não foi daro em exduir da sucessão 
trabalhista na alienação na recuperação judidal: “o objeto da alienação estará livre de 
qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, indusi- 
ve as de natureza tributária, observado o disposto no § I a do art. 141”.

A expressão obrigações do devedor poderia ser entendida num sèntido amplo, com1 
preendendo as dívidas de natureza trabalhista.

Não há referênda expressa no parágrafo único do artigo 60 da Lei n2 11.101 à ex
pressão legislação do trabalho. Isso significa que o legislador teve intuito deliberado ém 
não induir créditos decorrentes da legislação do trabalho na alienação de bens na recu
peração judidal.

A interpretação histórica mostra que o legislador ordinário tinha por objetivo in- 
duir na recuperação judidal a sucessão em relação a créditos trabalhistas. A Emenda 
n. 12-Plen. visava exduir a sucessão trabalhista na venda de bens na recuperação judi
dal. Entretanto, essa proposta foi rejeitada sob o fundamento de que, diferentemente do 
crédito tributário, protegido pela certidão negativa ou positiva com efeito de negativa 
para a concessão da recuperação judidal, o crédito trabalhista fica desguameddo caso 
a empresa seja vendida e o valor apurado seja dissipado pela administração da empresa 
em recuperação judidal, já que não há, na recuperação judicial, ao contrário da falênda, 
vinculação ou destinação específica desses valores.

A interpretação sistemática da Lei na 11.101 mostra que o legislador teve por obje
tivo induir na alienação dé bens na recuperação judidal a sucessão por créditos traba
lhistas. Do contrário, teria disposto daramente em sentido diverso, como ocorreu com o 
inciso II do artigo.141 da Lei n211.101 em relação à falênda. Q parágrafo único do artigo 
60 da Lei n2 11.101 faz referênda apenas a obrigações de natureza tributária.
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Se o legislador não foi expresso na exclusão de créditos trabalhistas na alienação de 
bens na recuperação judicial, foi porque não teve interesse nesse sentido. As exceções têm 
de ser interpretadas de forma restritiva.

O parágrafo l fi do artigo 161.da Lei na 11.101 estabelece que a recuperação extraju
dicial não abrange créditos decorrentes da legislação do trabalho.

O parágrafo único do artigo 60 da Lei na 11.101 faz remissão ao parágrafo 1® do 
artigo 141 da mesma lei e não ao inciso II do artigo 141, que faz a ressalva em relação às 
verbas de natureza trabalhista.

Não havendo exceção na Lei na 11.101 quanto à sucessão trabalhista na alienação na 
recuperação judicial, devem ser observados os artigos 10 e 448 da CLT.

Entendo que se houver alienação de bens na recuperação judicial o adquirente res
ponde pelos débitos trabalhistas por sucessão, desde que esta fique efetivamente compro
vada, pois não há exceção no parágrafo único do artigo 60 da Lei na 11.101.

O STF entendeu que não há inconstitucionalidade da Lei na 11.101 (ÁDIn 3.934/ 
DF, Rei. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27-5-09). O patrimônio alienado nos autos de uma 
ação de recuperação judicial não responde por obrigações trabalhistas da empresa sujeita 
à recuperação judicial, afastando a possibilidade de afetação do patrimônio transferido 
em hasta pública.
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DO EMPREGADOR

!

1 Introdução

Como o empregado é um trabalhador subordinado, está sujeito ao poder de direção 
do empregador.

O poder de direção é a forma como o empregador define como serão desenvolvidas 
as atividades do empregado decorrentes do contrato de trabalho.

O fundamento legal do poder de direção é encontrado no art. 2a da CLT, na definição 
de empregador, pois este é quem dirige as atividades do empregado.

Várias seriam as teorias que procuram justificar o poder de direção do empregador. 
O empregador dirige o empregado, pois é proprietário da empresa.

A segunda teoria esclarece que o empregado está sob subordinação do empregador 
ou seja, sujeita-se às ordens de trabalho. O reverso da subordinação seria o poder de dire
ção do empregador dirigindo a atividade do empregado. O poder de direção, assim como 
a subordinação, são decorrentes do contrato de trabalho.

A terceira teoria entende que a empresa é uma instituição. Considera-se instituição 
aquilo que perdura no tempo. O poder de direção seria decorrente do fato de o emprega
do estar inserido nessa instituição, devendo obedecer a suas regras.

Para alguns autores, o poder de direção seria um direito potestativo, ao qual o em
pregado não poderia opor-se. Esse poder porém, não é ilimitado, pois a própria lei deter
mina as limitações do poder de direção do empregador. O empregado não está obrigado 
a cumprir ordens ilegais.

Decorre o poder de direção da lei (art. 2S da CLT) e do contrato de trabalho.
O poder de direção não é um direito absoluto. Só por ser um direito, tem limites. 

Limites externos: Constituição, leis, norma coletiva, contrato. Limites internos: boa-fé 
objetiva e exercício regular do direito. Se for irregular o negócio jurídico é ilícito (art. 
188,1, do Código Civil).

Compreende o poder de direção não só o de organizar suas atividades, como tam
bém de controlar e disciplinar o trabalho, de acordo com os fins do empreendimento.
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2 Poder de organização

O empregador tem todo o direito de organizar seu empreendimento, decorrente até 
mesmo do direito de propriedade. Estabelecerá o empregador qual a atividade que será 
desenvolvida: agrícola, comercial, industrial, de serviços etc.

A estrutura jurídica também será determinada pelo empregadoi; que estabelecerá ser 
melhor o desenvolvimento de suas atividades mediante sociedade limitada, por ações etc.

O empregador determinará o número de funcionários de que precisa, os cargos, fun
ções, local e horário de trabalho etc.

Dentro do poder de organização, está a possibilidade de o empregador regulamentar 
o trabalho, elaborando o regulamento de empresa.

3 Poder de controle

O empregador tem o direito de fiscalizar e controlar as atividades de seus em
pregados. Os empregados poderão ser revistados no final do expediente. A revista do 
empregado é uma forma de salvaguarda do patrimônio da empresa. Não poderá ser a 
revista feita de maneira abusiva ou vexatória, ou seja, deverá ser moderada. Vedada 
será a revista que violar a intimidade do empregado (art. 5a, X, da Constituição), além 
do que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante (art. 5a, EQ, da 
Lei Magna). A revista não pode ser realizada em local não apropriado e na presença de 
clientes, pois se toma vexatória.

A própria marcação do cartão de ponto é decorrente do poder de fiscalização do em
pregador sobre o empregado, de mbdo a verificar o correto horário de trabalho do obreiro, 
que inclusive tem amparo legal, pois nas empresas de mais de 10 empregados é obrigató
ria a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, 
devendo haver a assinalação do período de repouso (§ 2a do art. 74 da CLT).

Poderá o empregador monitorar a atividade do empregado no computador. Isso de 
certa forma já  é feito, como no controle de produção por toques no teclado; verificação 
de entrada e saída de dados por registros feitos pelo próprio computadoi; que inclusive 
indicam horário; da Intranet etc.

O empregador deverá tomar cuidado de não fazer um controle vexatório e quanto a 
dados pessoais do empregado, pois um dos princípios da República Federativa do Brasil 
é a dignidade da pessoa humana (art. I a, m, da Constituição). A intimidade da pessoa é 
um direito relativo à personalidade. Determina o inciso X do art. 5a da Constituição que 
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O inciso 
XII do a r t 5a da Lei Maior prevê que “é inviolável o sigilo da correspondência e das co
municações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, 
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investi
gação criminal ou instrução processual penaí”. O sigilo de comunicação de dados, como 
o e-mail, é também inviolável. Entretanto, essa regra não pode ser entendida de forma 
absoluta, principalmente diante da má-fé do empregado. Em casos de interesses rele
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vantes, que podem, posteriormente, ser examinados pela Justiça, o empregador poderá 
monitorar os e-mails do empregado, desde que digam respeito ao serviço.

Não se pode dizer que haveria violação da privacidade do empregado quando o 
empregador exerce fiscalização sobre equipamentos de computador que lhe pertencem.

Ressalte-se que o correio eletrônico, em muitos casos, é da empresa e não do empre
gado. O telefone utilizado para acesso à Internet é do empregador Assim, o recebimento 
da comunicação é do empregador e não do empregado, como na hipótese de questões 
relacionadas apenas com o serviço.

Entendo que o empregador poderá verificar a utilização de e-mails, visando consta
tar se o computador não está sendo usado, no horário de serviço, para fins pessoais do 
empregado, ainda mais quando há proibição expressa para uso pessoal do equipamento.

Durante o horário do trabalho o empregado está à disposição do empregador. Deve 
produzir aquilo que o empregador lhe pede. Logo, pode ser fiscalizado para verificar se 
não está enviando e-mails para outras pessoas sem qualquer relação com o serviço, pois 
está sendo pago para trabalhar e não para se divertir. O empregador é responsávélpelos 
atos que seus empregados pratiquem contra terceiros.

Considera-se lícita a instalação de câmeras ou microfones no local de trabalho para 
fiscalizar o empregado, desde que não violem a intimidade do trabalhador, nem sejam 
vexatórios. Será vedado ao empregador utilizar de tais mecanismos em locais de intimi
dade do empregado, como em banheiros, vestiários etc. Logo, também será possível o 
monitoramento do computador do empregado no horário de serviço. w

O empregador não pode usar detector de mentiras (polígrafo) na admissão ou du
rante o curso da relação de emprego, por se tratar de procedimento invasivo, que fere a 
intimidade do empregado. Para proceder ao teste geralmente são feitas perguntas íntimas 
ao empregado, como: se usa drogas, se manteve relações sexuais ètc. O uso do áparelho 
pode não dar resultados normais em razão do cansaço, angústia ou até por cefaleia do 
trabalhador.

A proteção ao direito à intimidade não pode ser fundamento para a prática de atos 
ilícitos ou imorais.

4 Poder disciplinar

As teorias que fundamentam o poder disciplinar podem ser resumidas nas seguintes: 
(a) negativista; (b) dvilista; (c) penalista; (d) administrativista.

A teoria negativista esdãrece que o empregador não pode punir o empregado, pois o 
direito de punir épertencente ao Estado, qiie detém o direito privativo inerente ao iús pu- 
niendi. Argumentam certos autores que, se hão se admitisse o direito de punir como prer
rogativa do Estado, o empregado também poderia punir o empregador. Pondera-se, ain
da, que no direito moderno uma pessoa: não pòde exercer um poder coativo sobre outra. 
Na verdade, o Estado não possui todo o poder, ou seu monopólio, pois o poder disdplinãr 
está num nível inferior ao poder do Estado, podendo o empregador estabelecer sanções, 
prindpalmente para manter a ordem e a disdplina na empresa. Lembre-se mesmo que o 
pai, no exerddo do pátrio podei; pode punir seu filho, ou mesmo as agremiações podem 
determinar punições a seus assodados, como acontece, indusive, nos dubes.
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A teoria dvilista ou contratualista estabelece que o poder disciplinar decorre do con
trato de trabalho. As sanções disdplinares estariam equiparadas às sanções civis, como 
se fossem dáusulas penais. Entretanto, as sanções dvis dizem respeito a indenizar uma 
pessoa pelo prejuízo causado por outra, ou seja, restabelecer a situação patrimonial da 
pessoa atingida. O objetivo da sanção disdplinar é impor ordem e disdplina no ambiente 
de trabalho. As sanções disdplinares dizem respeito a qualquer falta ocorrida no âmbito 
da empresa, enquanto a sanção dvil decorre quase exdusivamente do inadimplemento do 
contrato. A sanção dvil tem por objeto recompor o dano causado ao patrimônio de uma 
pessoa por ato de outrem; a sanção disdplinar, porém, não tem esse objetivo, podendo ter 
um efeito meramente moral e pedagógico, como ocorre na advertênda.

A teoria penalista informa que as penas têm o mesmo objetivo: assegurar a ordem 
na sodedade. A diferença seria que a pena prevista no Código Penal visa assegurara re- 
pressão em relação a todo indivíduo que cometer um crime, enquanto a pena disdplinar 
está adstrita apenas aos empregados e no âmbito da empresa. A pena, entretanto, no 
Direito Penal deve estar prevista em lei (art. 5S, XXXIX, da Constituição), enquanto neces
sariamente a sanção disdplinar não é prevista em lei. Nota-se, contudo, que o direito de 
punir deve ser exerddo independentemente da vontade da pessoa que irá aplicar a lei, 
enquanto no poder disdplinar o empregador pode perdoar o empregado e não puni-lo. 
No âmbito do Direito Penal a pena é determinada pelo juiz, como órgão dotado de juris
dição, enquanto o poder disdplinar não é aplicado por um juiz, mas pelo empregador.

A teoria administrativista entende que o poder disdplinar decorre do poder de di
reção, de o empregador administrar a empresa.de maneira que ela venha a fundonar 
adequadamente. Derivaria a teoria administrativista da ideia de que a empresa é uma ins
tituição, equiparando-se ao ente público, podendo, assim, o empregador impor sanções 
disdplinares ao empregado, até mesmo porque é o dono do empreendimento, devendo 
manter a ordem e a disdplina no âmbito da empresa.

Não deixa de ser, portanto, o poder disdplinar um complemento do poder de dire
ção, do poder de o empregador determinar ordens na empresa, que, se não cumpridas, 
podem gerar penalidades ao empregado, que deve ater-se à disdplina e respeito a seu 
patrão, por estar sujeito a ordens de serviço, que devem ser cumpridas, salvo se ilegais ou 
imorais. Logo, o empregador pode estabelecer penalidades a seus empregados.

O empregado poderá ser advertido (verbalmente e por escrito) e suspenso. Não po
derá ser multado, salvo o atleta profissional de futebol (art. 15 da Lei na 6.354/76). Como 
sinônimo de advertênda são usadas as palavras admoestaçâo, repreensão. A advertênda 
muitas vezes é feita verbalmente. Caso o empregado reitere o cometimento de uma falta, 
aí será advertido por escrito. Na próxima falta, deveria ser suspenso. O empregado não 
poderá, porém, ser suspenso por mais de 30 dias, o que importará a resdsão injusta do 
contrato de trabalho (art. 474 da CLT). Normalmente, o empregado é suspenso por um 
a dnco dias.

Não é necessário, contudo, que haja gradação nas punições do empregado; O em
pregado poderá ser dispensado diretamente, sem antes ter sido advertido ou suspenso, 
desde que a falta por ele cometida seja realmente grave. O melhor seria que na primeira 
falta o empregado fosse advertido verbalmente; na segunda, fosse advertido por escrito; 
na terceira, fosse suspenso; na quarta fosse demitido.

O empregador só estará obrigado a primeiro advertir e depois suspendei; se houver 
norma coletiva ou previsão do regulamento interno da empresa. . : .
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O poder de punição do empregador deve ser exercido com boa-fé e razoabilidade, 
O objetivo da punição deve ser pedagógico, de mostrar ao funcionário que está errado e 
que não deve cometer novamente a mesma falta. O uso do poder de punição por parte 
do empregador em desacordo com suas finalidades implica excesso ou abuso de poder.

É claro que o Poder Judiciário poderá controlar a pena aplicada pelo empregador, 
como ocorreria se o empregado não tivesse;cometido a falta ou a falta fosse inexistente. 
O mesmo pode-se dizer se o poder disciplinar for exercido ilicitamente ou arbitrariamen
te pelo empregador. Entende-se, entretanto, que o Poder Judiciário não poderá graduar 
a penalidade, que está adstrita ao empregador, pois, caso contrário, poderia, também, 
aumentar a pena imposta, mas pode adequá-la à previsão normativa, diminuindo-a ou 
extinguindo-a.

5 Regulamento de empresa

5.1 Introdução

Nossa legislação não trata especificamente do regulamento de empresa, definindo-o 
ou explicitando seu conteúdo. As únicas disposições que são encontradas em nosso di
reito positivo são bastante genéricas e inespedficas. O parágrafo único do art. 391 da 
CLT menciona que é vedado o regulamento fazer qualquer restrição quanto ao direito 
da mulher a seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez. O art. 144 da CLT 
esclarece que o abono de férias concedido em regulamento de empresa, desde que não 
excedente de 20 dias de salário, não integrará a remuneração do empregado para efeitos 
trabalhistas. Algumas súmulas do TST, porém, tratam do assunto, como as de números 
51, 72, 77, 84, 87, 92, 97,186, 288, 313, 326 e 327.

Antes de se analisar o regulamento de empresa no Brasil, mister se faz a verificação 
do que ocorre em outros países, mormente se existem normas legais sobre o tema.

5.2 Direito comparado

Em Portugal, o regulamento de empresa não é obrigatório. Nas empresas que o pos
suírem, há necessidade de que seja submetido à aprovação do Instituto Nacional do Tra
balho e Previdência, devendo ser ouvidas as comissões corporativas. Se no prazo de 30 
dias, a contar da entrada no serviço competente, não forem objeto de despacho, seja pelo 
deferimento ou indeferimento, serão considerados aprovados (art. 39.3 do Decreto-lei nH 
49.408/69). O Decreto-lei na 49.408 explicita, ainda, que na hipótese de a empresa ter 
regulamento interno, aprovado pela autoridade competente, o conteúdo do regulamento 
deve ser tomado público, sendo afixado na sede da empresa e nos locais de trabalho, 
de modo que os trabalhadores possam, a qualquer momento, ter conhecimento de seu 
conteúdo (art. 39.4).

Na França, o regulamento de empresa é chamado de règlement d.’atãier. Por umâ Or
denança de 1945, os regulamentos de empresa foram tomados quase obrigatórios e seu 
conteúdo às vezes imperativamente determinado. Atualmente, as empresas com mais de 
20 empregados são obrigadas a possuir regulamento de empresa. O art. 22, a, do livro I,
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do Código do Trabalho reza que o regulamento de empresa, para ser implantado numa 
empresa industrial ou comercial, deve ser submetido à apreciação do Comitê de Empresa, 
caso existente, ou, em sua falta, ao Juízo dos Delegados de Pessoal. O inspetor do traba
lho também poderá examinar o conteúdo do regulamento, podendo exigir a supressão ou 
modificação das determinações que forem contrárias à legislação e seus regulamentos.

Na Itália, o regulamento de empresa (regolamento aziendale, regolamento di azienda, 
regolamento di fabrica) deve ser submetido à comissão interna da empresa, não sendo 
elaborado exclusivamente pelo empregador.

No México, a Lei Federal do Trabalho de 1970, no art. 474,1, determina que o regu
lamento interno de trabalho seja formulado por uma comissão mista de representantes 
dos trabalhadores e do patrão. A doutrina mexicana entende que o regulamento é um ato 
legislativo (Guerreiro, 1977:326).

5.3 Denominação

O regulamento de empresa pode ser encontrado sob várias denominações, como 
regulamento de comércio, regulamento de ordem, regulamento de ordem interior, re
gulamento de oficina. No Brasil, costuma-se utilizar as expressões regulamento interno, 
regulamento de trabalho, regulamento de fábrica ou regulamento de serviço. Normalmente, 
nos países de língua espanhola utiliza-se a denominação regulamento de taller. A denomi
nação regulamento de empresa é a mais corrente, dando a ideia de que ela se refere às re
gras internas a serem observadas no âmbito da empresa e não apenas no estabelecimen
to. Não se pode, porém, tentar distinguir a denominação sob o ramo de atividade, como 
regulamento de comércio, indústria etc. O mesmo se pode dizer ao se usar as expressões 
regulamento de fábrica ou de serviços, que mostram o ramo de atividade da empresa. Da 
mesma forma, não se pode falar em regulamento de ordem ou de ordem interna, que 
não têm significado preciso, nem demonstram a que se refere a ordem e em que âmbito.

O termo mais correto deveria ser regimento de empresa, pois é um conjunto de re
gras propostas para ordenar o trabalho na empresa.

O art. 144 da CLT faz referência a regulamento de empresa.

5.4 Conceito

Regulamento de empresa é um conjunto sistemático de regras, escritas ou não, esta
belecidas pelo empregadoi; com ou sem a participação dos trabalhadores, para tratar de 
questões de ordem técnica ou disciplinar no âmbito da empresa, organizando o trabalho 
e a produção.

O regulamento de empresa é um conjunto sistematizado de regras, o que exclui os 
avisos e drculares existentes na empresa. Trata-se de normas que se inter-reladonam, 
tendo em vista questões de ordem técnica ou disdplinar no âmbito da empresa.

Pode o regulamento de empresa ser escrito ou não, pois até mesmo o contrato de 
trabalho pode ser feito verbalmente (art. 443 da CLT), sendo que o mesmo pode ocorrer 
com o regulamento. As regras são estabeleddas pelo costume na empresa. De preferên- 
da, deveria ser feito por escrito.
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Normalmente, o regulamento de empresa é imposto unilateralmente pelo empre
gador, mas nada impede que haja a participação dos trabalhadores em sua elaboração.

Observa-se pelo referido conceito que o regulamento de empresa decorre do poder 
de direção do empregador, não só de organizar a produção e o trabalho, mas também de 
estabelecer regras disdplinares dentro da empresa.

No Brasil, o regulamento de empresa independe de qualquer homologação por parte 
do Estado para que possa ter validade. Apenas o quadro organizado em carreira, que em 
muitos casos faz parte do regulamento, é que depende de homologação por parte do Mi
nistério do Trabalho (S. 6 ,1, do TST). Pode, contudo, a empresa ter quadro de carreira e 
não ter regulamento e vice-versa, porém o regulamento sempre será mais amplo do que 
o quadro de carreira; geralmente, este estará induído naquele.

5.5 Distinção

Distingue-se o regulamento de empresa do contrato de trabalho. O contrato de tra
balho existe entre as partes, mesmo sendo verbal o pacto. Certas empresas podem não ter 
regulamento de empresa. Geralmente o regulamento de empresa é imposto pelo empre
gador ao empregado, enquanto que no contrato de trabalho há um ajuste de vontades, 
ainda que tádto.

Não se confunde o regulamento de empresa com o quadro de carreira. Este apenas 
serve para verificar as promoções por antiguidade e merecimento. O regulamento de 
empresa pode conter o quadro de carreira. No regulamento de empresa também pode 
estar induído o plano de cargos e salários, mas este, porém, não é obrigatório. Tanto no 
quadro de carreira como no plano de cargos e salários não estão induídas certas normas 
inerentes apenas à empresa, como seu horário de fundonamento.

Difere o regulamento de empresa da convenção coletiva e do acordo coletivo de 
trabalho, apesar de tanto um como outro conterem condições de trabalho. No regula
mento de empresa, essas condições podem ser impostas aos trabalhadores, enquanto 
naquelas normas sempre há um acordo de vontades. Entretanto, as regras estabeleddas 
no regulamento não poderão ser contrárias às daquelas normas coletivas, a não ser para 
fixar condições mais benéficas ao trabalhador. No acordo e na convenção coletiva há a 
partirípação do sindicato.

5.6 Natureza jurídica

Há várias teorias que procuram justificar a natureza jurídica do regulamento de em
presa, como as contratualistas, as institudonalistas e as mistas. A teoria contratualista 
esdarece que o regulamento de empresa tem natureza contratual, decorrente do contrato 
de trabalho. Com base na teoria institudonal, a empresa seria considerada uma institui
ção, tendo poderes normativos e disdplinares sobre seus fundonários; o empresário ela
boraria uma lei dentro da empresa. Para a teoria mista, o regulamento tem características 
contratuais (fixação da jornada de trabalho, de salários etc.) e institudonais (decorrentes 
do poder de direção do empregador).

O regulamento de empresa não deixa de ser um contrato, ainda que sob a moda
lidade de contrato de adesão, ao qual o empregado adere quando inida o trabalho na
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empresa. Mesmo que o regulamento seja elaborado apenas pelo empregador, a partir do 
momento em que o empregado toma conhecimento do regulamento, este adere a seu 
contrato de trabalho. Mais se justifica a natureza contratual do regulamento quando ele 
é elaborado em conjunto pelo empregador e pelo empregado, em decorrência do ajuste 
feito entre as partes.

Não se pode dizer, contudo, que o regulamento seja uma lei material, pois decorre do 
contrato de trabalho, nem que o empregador passe a ser legislador. Podemos dizer que a 
norma legal independe da vontade da aceitação dos destinatários, visto que é compulsó
ria, ou seja: não é facultativa. Mesmo que a pessoa não aceite a lei, ela deverá ser cumpri
da. Ao contrário, o regulamento da empresa somente tem validade com a aceitação dos 
empregados, ainda que tacitamente, quando da feitura do contrato de trabalho, pois este, 
segundo a CLT (art. 443), pode ser tácito ou expresso.

No entanto, verificamos na natureza jurídica do regulamento de empresa a predomi
nância da teoria mista, pois há realmente tanto aspectos contratuais, em que as próprias 
partes podem fixar condições de trabalho (salários, férias, horário de trabalho etc.), como 
institucionais, decorrentes do poder de direção do empregadoi; de estabelecer regras no 
âmbito da empresa, de uma verdadeira lei interna do empregador.

5.7 Finalidade

A finalidade do regulamento de empresa é estabelecer normas disdplinares a respei
to da organização do trabalho na empresa, especificando certas particularidades desta, 
além de fixar as condições técnicas em que o trabalho vai ser exercido no âmbito empre
sarial. De certa forma, podemos dizer que o regulamento vai uniformizar as questões de 
trabalho dentro da empresa, estabelecendo certos padrões que deverão ser seguidos pelo 
empregador e pelos empregados. Não se pode pretendei; entretanto, que o regulamento 
de empresa vá regular todas as atividades desenvolvidas no seio da empresa, nem que 
vá tratar apenas das atividades do trabalhador; ao contrário, vai versar sobre direitos e 
deveres do empregador e do empregado.

5.8 Classificação

Os regulamentos de empresa podem ser divididos em várias modalidades, quanto à 
forma, validade, natureza e obrigatoriedade:

a. Quanto à forma de elaboração, os regulamentos de empresa podem ser unila
terais ou bilaterais. Unilaterais, quando elaborados exdusivamente pelo em
pregador, sendo impostos aos trabalhadores. Bilaterais, quando elaborados 
pelo empregador e os empregados ou com a partidpação do sindicato profis
sional ou comitê de empresa. Normalmente, os regulamentos de empresa são 
elaborados unilateralmente pelo empregadoi; embora a tendêntía moderna 
seja a participação dos trabalhadores em sua confecção, até mesmo para dar 
caráter democrático ao estabelecimento das regras a serem observadas den
tro da empresa;

b. Quanto à validade, os regulamentos podem ser dependentes ou não de ho
mologação por parte do Poder Público. No Brasil, o regulamento de empresa
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independe de homologação por qualquer órgão ou autoridade para que possa 
ter validade, muito menos há necessidade de que seja elaborado em conjunto 
com o sindicato ou com comitê de empresa ou órgão de representação dos 
trabalhadores;

c. Quanto à natureza, os regulamentos podem ser públicos ou privados. São 
públicos se emanados do Estado, como ocorre nos regimes totalitários. Priva
dos ou particulares, quando se originam na empresa ou são elaborados pelo 
empregador em conjunto com os empregados;

d. Quanto à obrigatoriedade, os regulamentos podem ser obrigatórios ou facul
tativos. Obrigatórios, quando são impostos por lei. Facultativos, quando os 
próprios interessados verificam a conveniência de elaborar o regulamento. No 
Brasil, os regulamentos de empresa são facultativos, pois não há nenhuma lei 
que imponha sua observância.

5.9 Conteúdo

No regulamento de empresa, podem ser distinguidas algumas espécies de cláusulas:
(a) contratuais, que irão estabelecer regras complementares ao contrato de trabalho, 
criando direitos em favor do empregado; (b) disdplinares, decorrentes do poder disd
plinar do empregador, que irá estabelecer normas técnicas na empresa, determinando 
punições para quem descumprir as regras especificadas. Alguns autores afirmam, ainda, 
que haveria dáusulas de natureza mista, pertencentes ao mesmo tempo às duas espédes 
anteriormente enundadas, e que, assim, com elas se confundiriam, como seria, por exem
plo, o estabelecimento do horário de trabalho na empresa, que teria natureza contratual, 
num primeiro momento, e de disdplinar a produção, num segundo plano.

O regulamento de empresa pode tratar a respdto de abono de férias (art. 144 da CLT).
Será vedado no regulamento serem feitas restrições ao direito da mulher ào seu 

emprego, por motivo de casamento ou de gravidez (parágrafo único do art. 391 da CLT).
O Anteprojeto de Código do Trabalho, de Evaristo de Moraes Filho, em seu art. 520 

arrolava o conteúdo do regulamento:

“I -  nome da firma e denominação da empresa, dos estabelecimentos ou dos 
locais de trabalho aos quais se aplica; II -  condições que regem o recrutamento do 
pessoal, aprendizagem e contrato de prova, quando for o caso; m  -  o horário de 
trabalho (diumo, noturno, misto, com revezamento), horas e locais de inído e tér
mino da jornada de trabalho, horas extraordinárias, montantes de acréscimo sala
rial etc.; IV-modos de cálculo (tempo, peça, tarefa, comissões etc.) e pagamento 
do salário (dia, hora e local); V -  critérios para cálculo e partidpação nos lucros; 
VI -  disposições sobre higiene e segurança do trabalho, notadaménte nas ativi
dades perigosas ou insalubres; VII -  trabalhos proibidos a mulheres e menores; 
Vm -  o sistema de promoções, quando houvei; organizado em carreira; IX - pre
cauções pára evitar addentes do trabalho e instruções concernentes aos socorros 
de urgência em caso de addentes; X -  datas é condições para prestações médicas 
a cargo do empregador ou medidas profiláticas, exames médicos etc.; XI -  os prin- 
dpios disdplinares do estabelecimento ou serviço; XII -  os direitos e deveres do 
pessoal, de natureza técnica e moral; XIH -  ordem hierárquica dos representantes
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do empregadoi; chefes de serviço, contramestres e demais encarregados da disci
plina; XIV -  menção dos cargos ou funções não efetivas e as de confiança.”

No Anteprojeto de modificação da Consolidação das Leis do Trabalho, elaborado 
pela Comissão Interministerial instituída pela Portaria ns 542, de 19-9-75, dos Ministros 
da Justiça e do Trabalho, apenas foi consignado que “do regulamento da empresa po
derão constai; além das disposições sobre o contrato de trabalho, normas de natureza 
técnica inerentes à organização produtiva e à execução do trabalho” (art. 12).

Na prática, constam do regulamento de empresa, além das regras já referidas, não 
apenas direitos, mas também obrigações do empregado e do empregador, como estabe
lecimento de turnos de trabalho; horário dos turnos; horário de funcionamento da em- 
presa; condições, local, natureza, qualidade, quantidade de serviços; adicional por tempo 
de serviço (adicional de antiguidade, prêmio por tempo de serviço); complementação 
de aposentadorias; aumentos de salários; planos de cargos e salários; uso de uniformes, 
vestimentas, EPIs; modo de o empregado se vestir ou se portar, proibindo cabelos longos 
ou trajes esportivos; gratificação de férias; licenças; concessão de aviso-prévio superior 
ao normal; gratificações, gratificações de balanço, de resultado; prêmios de produção, de 
zelo, de assiduidade; revista do empregado; normas a respeito da disciplina no trabalho, 
órgãos de controle disciplinar que estabelecerão penalidades de acordo com certa grada
ção, inclusive assegurando direito de defesa ao empregado; condições gerais e especiais 
do trabalho; utilização de ferramentas e máquinas, vestiários, armários e serviço médico; 
proibição de jogos dentro da empresa, a não ser esportivos, de uso de bebida alcoólica 
ou de cigarro, de uso de impressos da empresa sem autorização e para fins particulares; 
normas a respeito de danos causados pelo empregado à empresa etc.

O regulamento de empresa pode, portanto, permitir melhores condições de trabalho 
na empresa do que aquelas previstas em lei ou normas coletivas, aderindo ao contrato 
de trabalho.

5.10 Validade

O requisito básico para a validade do regulamento de empresa é sua publicidade. 
Assim como a lei, para ter validade, deve ser publicada, o mesmo ocorre com o regu
lamento da empresa. Para que o regulamento de empresa se tome público, deve o em
pregador afixá-lo em local visível no estabelecimento, seja no quadro de avisos dos em
pregados, no grêmio dos trabalhadores, seja em qualquer outro lugar, de modo que os 
obreiros dele tomem conhecimento. É comum que o empregado, ao ser admitido, receba 
um exemplar do regulamento de empresa, assinando um redbo de que o recebeu, ou, se 
o regulamento é instituído no curso do contrato de trabalho, a empresa se encarrega de 
fornecer um exemplar para cada trabalhador. Assim, para que o regulamento de empresa 
possa ter validade, basta haver o conhecimento por parte do empregado.

5.11 Prazo de vigência

O prazo de vigênda do regulamento de empresa pode ser por tempo indeterminado, 
mas, também, pode ser por prazo determinado, se assim for disposto. Normalmente, o 
regulamento de empresa tem sido elaborado para viger por prazo indeterminado, sendo
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que os trabalhadores que estão ingressando na empresa vão automaticamente aderindo a 
suas cláusulas, que passam a fazer parte integrante de seus contratos de trabalho. Assim, o 
regulamento de empresa passa a ter validade para o obreiro a partir da data de sua admis
são na empresa, quando toma conhecimento do regulamento, até a data de sua dispensa.

5.12 Interpretação

O regulamento de empresa será interpretado como se interpretam as normas jurí
dicas em geral, podendo isso ser feito pelo juiz do trabalho, pelo jurista ou pela própria 
empresa que o editou, fazendo interpretação autêntica de seu conteúdo e fixando o exato 
sentido do regulamento. O empregador não poderá restringir a aplicação do regulamento 
a pretexto de interpretá-lo, de modo a alterar ou suprimir alguma vantagem já conquista
da pelo trabalhador, ou contrariar a lei ou norma coletiva da categoria.

Deve o regulamento também ser interpretado restritivamente, de acordo com a von
tade de quem se obrigou. Não se pode conceber que o regulamento seja interpretado de 
modo a ampliar seu conteúdo ou alcance, o que implicaria determinar questões que não 
estavam na vontade de quem o especificou, proporcionando encargos que não eram ori- 
ginariamente previstos. É a orientação que, em princípio, se infere do art. 112 do Código 
Civil: nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal 
da linguagem. Essa regra é completada, mais especificamente, pelo art. 114 do mesmo 
Codex: os negócios jurídicos benéficos interpretar-se-ão estritamente, ou mais particula- 
rizadamente em se tratando de fiança: “a fiança dar-se-á por escrito, e não admite inter
pretação extensiva” (art. 819 do CC).

5.13 Limites

A elaboração do regulamento de empresa vai ter como limites, em primeiro lugar, a 
Constituição e a lei. Reza o art. 444 da CLT que podem ser estipuladas quaisquer condi
ções de trabalho, desde que não contrariem as normas legais de proteção ao trabalho. Em 
segundo lugar, o regulamento não vái poder contrariar as normas coletivas da categoria, 
nem as decisões das autoridades competentes, aplicando-se por analogia o mesmo co
mando legal. A única exceção à regra seria o fato de o regulamento estabelecer condições 
mais favoráveis ao empregado. As normas coletivas, quando estabelecerem condições 
mais favoráveis de trabalho, irão, porém, modificar as orientações contidas no regtria- 
mento de empresa. O regulamento, portanto, obrigará até onde não colida com a lei ou 
a norma coletiva.

Não se poderá também estabelecer regras no regulamento que venham contrariar a 
moral, os bons costumes e a ordem pública, nem que desrespeitem a dignidade do traba
lhador como pessoa humana.

As cláusulas do regulamento que versem a respeito da punição do empregado não 
poderão ir além de advertência verbal e escrita, suspensão (que não poderá ser superior 
a 30 dias, sob pena de se considerar rescindido injustamente o contrato de trabalho, con
forme o art. 474 da CLT) e dispensa. Em se tratando de adeta profissional de futebol, será 
possível também a imposição de multa (art. 15 da Lei na 6.354/76). Fora dessas penali
dades o regulamento não poderá aplicar outras, por falta de previsão legal.
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5.14 Campo de aplicação

O regulamento vai ter que ser observado não só pelo empregado, mas também pelo 
empregador, sendo que será aplicável a essas pessoas, mas também a todos os que esti
verem no âmbito da empresa, como trabalhadores autônomos, avulsos, eventuais etc., 
mesmo que não façam parte do quadro efetivo da empresa, còmo os visitantes. O regu
lamento contém, de maneira geral, regras de organização aplicáveis às pessoas que se 
encontrarem na empresa, em caráter permanente ou transitório.

Como o próprio nome diz, ao se falar em regulamento de empresa, estamos dizendo 
que ele será aplicado não apenas no estabelecimento, mas também em toda a empresa 

-ou em relação-ao grupo de empresas. Nada impede, entretanto, que cada-empresa per
tencente ao grupo tenha regulamento distinto. O empregado da empresa terá direito a 
reivindicar os direitos decorrentes do regulamento de sua empresa, que passarão a fazer 
parte integrante de seu contrato de trabalho, não podendo reivindicar direitos pertinen
tes a outro regulamento pertencente a determinada empresa do grupo. Não poderá o em
pregado também pretender aplicar a seu contrato de trabalho o regulamento da empresa 
que lhe for mais favorável, justamente porque o regulamento de empresa que adere a seu 
contrato de trabalho é o da empresa para a qual presta serviços, e não outro.

5.15 Alteração

As cláusulas do regulamento de empresa inserem-se no contrato de trabalho, sendo 
parte integrante deste último.

O empregado obriga-se a respeitar as normas do regulamento interno da empresa, 
quando é admitido. Por conseguinte, o regulamento passa a fazer parte integrante do 
contrato de trabalho.

As alterações unilaterais no regulamento da empresa ou mesmo que bilaterais, mas 
prejudiciais ao empregado, encontrarão obstáculo no art. 468 da CLT. O empregador 
poderá modificar as cláusulas do regulamento que digam respeito a questões técnicas 
da empresa. Contudo, as modificações de cláusulas que importem violar direitos dos tra
balhadores deverão ser analisadas em consonância com o mencionado dispositivo legal.

O TST editou a Súmula 51, que explicita que “as cláusulas regulamentares que revo
guem ou alterem vantagens deferidas anteriormènte só atingirão os trabalhadores admi
tidos após a revogação ou alteração do regulamento” (I). Mesmo que o empregado con
corde com a mudança do regulamento, mas lhe traga uma situação jurídica desfavorável, 
não terá nenhuma validade tal alteração. A alteração no regulamento apenas valerá para 
os empregados que forem admitidos após a referida modificação e não para os emprega
dos mais antigos. Logo, qualquer alteração, feita pelo empregador no regulamento, sem 
a concordância do empregado, ou mesmo que com sua concordância, mas prejudicial a 
seus direitos, será considerada còmo ilícita.

Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a opção do empregado 
por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regrás do sistema do outro (S. 51, n, 
do TST).
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5.16 Controle externo

Será possível que sobre o regulamento haja controle externo, que poderá ocorrer 
tanto pelo Poder Judiciário, como pelos sindicatos ou pela fiscalização trabalhista.

O Poder Judiciário, quando instado a manifestar-se num caso concreto, poderá ve
rificar se existe ilegalidade de cláusula do regulamento da empresa, se foi suprimido ou 
preterido algum direito do trabalhador ou se o regulamento está colidindo frontalmente 
com a lei ou a norma coletiva da categoíia. Os èfeitos da sentença, porém, estarão adstri
tos apenas às partes no processo e não a outras pessoas. Não poderá, contudo, a Justiça 
do Trabalho decretar a nulidade genérica do regulamento, pois estaria interferindo dire
tamente no poder de comando da empresa, o qúe não se pode admitir

O sindicato ou a fiscalização trabalhista também poderão exercer controle externo 
do regulamento de empresa, mormente se este contrariar normas legais ou coletivas da 
categoria ou, ainda, determinações administrativas do Ministério do Trabalho.

5.17 Considerações finais

No Brasil, os regulamentos de empresa são facultativos, privados, independem de 
homologação para ter validade, sendo geralmente unilaterais. A Súmula 77 do TST mostra 
que o regulamento de empresa tem efeitos obrigatórios, pois, se o empregador se obriga 
a proceder de certa fonna no regulamento, posteriormente não pode orientar-se de ma
neira contrária, olvidando-se do que fora estabelecido. Não se poderá também pretender 
alterar posteriormente o regulamento, em prejuízo do trabalhador, por meio de preceito 
interpretativo.

Há a possibilidade de o regulamento conter direitos não conferidos por lei, mas 
que, se mais benéficos ao trabalhador deverão ser observados, como ocorre em relação 
a melhores condições de trabalho por ele determinadas, que irão aderir ao contrato de 
trabalho dos empregados. Assim, o empregador deve evitar colocar direitos no regula
mento de empresa que não possa cumprir ou que posteriormente pretenda modificar, 
como seria o caso de conceder estabilidade a seus funcionários, dependendo do atendi
mento de certos requisitos.

O regulamento de empresa não poderá conter discriminações de qualquer natureza, 
em razão do prindpio da igualdade, devendo observar os direitos já adquiridos pelos tra
balhadores, que não poderão ser modificados pelo empregador a seu bel-prazer.

Do regulamento de empresa não deverão constar direitos previstos em lei, pois tais 
normas já  devem ser observadas, sendo totalmente dispensável sua inclusão naquele.

Vantagens que o emprègaidor entender de conferir aos empregados, mas que forem 
dependentes de regulamentação, não irão vincular o empregador enquanto não fo
rem regulamentadas. Seria uma forma de aplicação da Súmula 97 do TST.

A partir do momento em que o empregado não mais presta serviços à empresa, dei
xa de estar obrigado a cumprir o regulamento, que decorre do contrato de trabalho. O 
empregador entretanto, não poderá deixar de cumprir aquelas regras a que se obrigou 
em relação ao empregado, durante a vigência de seu contrato de trabalho, por força da 
aplicação do regulamento da empresa.



REMUNERAÇÃO

1 Denominação

Remuneração vem de remuneratio, do verbo remimeror. A palavra é composta de re, 
que tem o sentido de reciprocidade, e muneror, que indica recompensar.

Salário deriva do latim sdariwn. Esta palavra vem de sal, do latim salis; do grego, 
hals. Sal era a forma de pagamento das legiões romanas; posteriormente, foram sendo 
empregados outros meios de pagamento de salários, como óleo, animais, alimentos etc.

Vários nomes são empregados para se referir ao pagamento feito pelo que recebe a 
prestação de serviços e por aquele que os presta. Usa-se a palavra vencimentos para deno
minar a remuneração dos professores, magistrados e funcionários públicos; ultimamente, 
tem sido empregada a palavra subsídios para designar a remuneração dos magistrados 
(art 95, m, da Constituição). Subsídio era pagamento feito a quem exercia cargo eleti
vo; honorários em  relação aos profissionais liberais; soldo, para os militares; ordenado, 
quando prepondera o esforço intelectual do trabalhador em relação aos esforços físicos; 
salário, para os trabalhadores que não desenvolvem esforço intelectual, mas apenas fí
sico. Proventos é a palavra empregada para estabelecer o recebimento dos aposentados 
ou de funcionários públicos aposentados. Algumas leis salariais se utilizaram da palavra 
estipêndio, que é derivada do latim stipendium (soldo, paga) de stips (moeda de cobre) 
e pendere (pesar, pagar). Antigamente, era o pagamento feito a pessoa incorporada ao 
Exército, tendo significado equivalente ao de soldo. Mais tarde, veio a se generalizai; no 
sentido de que seria qualquer espécie de salário ou retribuição por serviços prestados.

O art. 457 da CLT usa o termo remuneração, que se constitui num conjunto de vanta
gens, compreendendo o valor pago diretamente pelo empregador ao empregado, que é o 
salário, como o pagamento feito por terceiros, que corresponde às goqetas.

O salário surge como forma de transformação do regime de trabalho escravo para o 
regime de liberdade de trabalho.

2 Conceito

O art. 457 da CLT não define remuneração ou salário, apenas enuncia os elementos 
que o integram, pois utiliza a expressão “compreendem-se na remuneração do empre
gado...”.
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Remuneração é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado 
pela prestação de serviços, seja em dinheiro ou em utilidades, provenientes do emprega
dor ou de terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer suas 
necessidades básicas e de sua família.

Caracteriza-se a remuneração como tuna. prestação obrigadonal de dar. Não se trata 
de obrigação de fazer, mas de dar, em retribuição pdos serviços prestados pelo emprega
do ao empregador, revelando a existênda do sinalagma que é encontrado no contrato de 
trabalho. Essa remuneração tanto pode ser em dinheiro como em utilidades, de maneira 
que o empregado não necessite comprá-las, fornecendo o empregador tais coisas. O art. 
458 da CLT admite o pagamento do salário em utilidades. O Estatuto dos Trabalhadores 
da Espanha também admite o pagamento em utilidades (art. 26).

A remuneração tanto é a paga diretamente pelo empregador, que se constitui no 
salário, como é a feita por terceiro, em que o exemplo específico é a gorjeta, cobrada na 
nota de serviço ou fomedda espontaneamente pdo cliente. Assim, a remuneração é o 
conjunto de pagamentos provenientes do empregador ou de terceiro em decorrênda da 
prestação dos serviços subordinados. O Estatuto dos Trabalhadores da Espanha esclarece 
que o salário compreende “a totalidade das percepções econômicas recebidas pelos tra
balhadores”... (art. 26).

O objetivo da remuneração é que ela possa satisfazer as necessidades básicas do em
pregado e de sua família. É sabido, entretanto, que, muitas vezes o salário-mínimo não 
alcança essa finalidade, porém deveria fazê-lo, para que com ele o empregado pudesse 
comprar todas as coisas de que necessitasse para ter uma vida razoável juntamente com 
sua família. O indso IV do art. 7a da Constituição determina que o salário-mínimo deve 
ser sufidente para atender às necessidades básicas e vitais do trabalhador e de sua fa
mília com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdênda sodal.

De acordo com a redação do art. 457 da CLT, a remuneração é igual ao salário mais 
as goijetas.

O salário correspondia ao valor econômico pago diretamente pelo empregador ao 
empregado em razão da prestação de serviços do último, destinando-se a satisfazer suas 
necessidades pessoais e familiares. Dentro dessa concepção, verifica-se que o salário cor
responde ao pagamento feito pelo empregador e não por terceiros, ao contrário da re
muneração, que engloba tanto o pagamento feito pelo empregador como o recebido de 
terceiros (agoijeta). O salário é aimportândapagapelo empregador ao obreiroémvirtu
de de sua contraprestação dos serviços. Essa última afirmação mostra a natureza jurídica 
do salário, que é a forma de remunerar a prestação de serviços feita pelo empregado ao 
empregador. Poder-se-ia discutir que o salário não remuneraria efetivamente a prestação 
dos serviços, pois quando o contrato de trabalho está suspenso não há salário, ou quando 
o empregado estiver aguardando ordens, mas à disposição do empregador, em que não 
há prestação de trabalho, porém existe a obrigação do pagamento dos salários. É por isso 
que se costuma dizer que o salário seria uma forma de prestação daquilo que foi contrata
do, do contrato de trabalho, embora se possa dizer que o salário não remunere prestação 
por prestação, mas sim o conjunto do trabalho prestado, havendo exceções na lei que 
determinam que o empregador deva pagar o salário mesmo não havendo trabalho, pois,
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do contrário, o empregado não poderia subsistir. O salário não representa, portanto, uma 
contraprestação absoluta pelo trabalho prestado.

A teoria do salário como contraprestação do trabalho entendia que inexistiria salário 
se não houvesse trabalho (keinArbeit, kein Lohri). Essa teoria não explicava integralmen
te certas situações, como o fato de o empregado estar adoentado e o salário ser devido 
nos 15 primeiros dias, nas férias etc. Os arts. 76 e 457 da CLT fazem referência à contra
prestação, mostrando que a CLT adotou tal teoria.

Surge a teoria da contraprestação da disponibilidade do trabalhador. Mario Deveali 
afirmava que o trabalhador põe sua energia à disposição do empregador. Se este não a 
utiliza, não desaparece a obrigação de pagar o salário. O art. 4S e o parágrafo único do 
art. 492 da CLT determinam que se considera tempo à disposição do empregador aquele 
em que o empregado fica aguardando ordens. Assim, mesmo no período em que o em
pregado não trabalha, mas está aguardando ordens, o salário será devido. O trabalhador 
fica inativo porque o empregador não determinou serviço ao obreiro. Isso mostra que não 
existe correspondência absoluta entre o trabalho prestado e o salário, pois mesmo quan
do o empregado não está trabalhando, mas está à disposição do empregador aguardando 
ordens, o salário é devido.

A teoria da contraprestação do contrato de trabalho mostra que o pagamento feito a 
título de salário é decorrente do contrato de trabalho. Em Portugal, qualquer pagamento 
feito como contrapartida do contrato de trabalho é retribuição (art. 258,1, do Código do 
Trabalho). Critica-se tal teoria, pois nem tudo que é pago ou prestado pelo empregador é 
salário, como, por exemplo, a indenização pela dispensa.

A última teoria entende que o salário é o conjunto de percepções econômicas do 
trabalhador. Tal conceito é desvinculado do plano objetivo. O art. 26 do Estatuto dos 
Trabalhadores da Espanha de 1980 considera salário “a totalidade das percepções econô
micas dos trabalhadores, em dinheiro,ou espécie, pela prestação profissional dos serviços 
laborais por conta alheia, quer retribuam o trabalho efetivo, qualquer que seja a forma de 
remuneração, ou os períodos de descanso computáveis como de trabalho”. Tal teoria não 
considera, porém, as interrupções do contrato de trabalho.

Nota-se que, hoje, a natureza salarial do pagamento não ocorre apenas quando haja 
prestação de serviços, mas nos períodos em que o empregado está à disposição do em
pregador durante os períodos de interrupção do contrato de trabalho ou outros que ã lei 
indicar. Inexiste, portanto, rígida correlação entre o trabalho prestado e o salário pago.

Por isso, salário é a prestação fomedda diretamente ao trabalhador pelo empregador 
em decorrênda do contrato de trabalho, seja em razão da contraprestação do trabalho, 
da disponibilidade do trabalhador das interrupções contratuais ou demais hipóteses pre
vistas em lei.

O salário integra a remuneração e não o contrário.

remuneração = salário + goqetas 
(çjto) (diretamente) (3a)

Trabalho feito é salário ganho.
A força despendida no trabalho é insuscetível de restituição.
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3 Distinção

A remuneração não se confunde com a indenização, que, no Direito Civil, decorre 
da reparação de um dano, de um ato ilícito. A indenização não tem por objetivo retribuir 
o trabalho prestado ou a disponibilidade ao empregador. Visa recompor o patrimônio ou 
bem jurídico da pessoa, enquanto o salário tém por objetivo o pagamento da prestação 
dos serviços do empregado. Geralmente, a indenização é paga uma única vez, enquanto 
o salário tem pagamento continuado.

Difere a remuneração da complementação de aposentadoria, pois nesta o empre
gador ou empresa especializada paga a diferença entre o benefício previdenciário do 
INSS e o salárioque o empregado receberia se estivesse trabalhando. Os benefícios e as 
condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefídos das 
entidades de previdênda privada não integram 6 contrato de trabalho dos partidpantes, 
nem a remuneração deles (§ 2a do art. 202 da Constituição). No mesmo sentido o art. 68 
da Lei Complementar na 109/01.

O salário não se confunde com os direitos autòrais ou os dirdtos de invenção, que 
são aqueles em razão de um invento feito por determinada pessoa.

Invento difere de descoberta. Esta não tem característica de criação, mas de consta
tação. O invento compreende a criação de algo novo ou para novo uso.

A invenção pode ser de serviço, livre ou de empresa ou estabelecimento.
Na invenção de serviço, o empregado faz a pesquisa, mas o invento é de propriédade 

do empregador, que paga salário ao empregado pelo serviço prestado. A patente é do 
empregador, que pode explorar livremente o invento.

Na invenção livre, o empregado é o único proprietário do invento.
Na invenção de empresa ou de estabdedmento, vários empregados fazem o traba

lho, não podendo ser indicado o responsável pda invenção. Entende-se que o proprietá
rio da empresa è o dono da invenção.

A Lei na 5.772, de 21-12-71, revogou tadtamente o art. 454 da CLX que tratava dos 
inventos do empregado.

O indso XXIX do art. 5B da Constituição dispõe que a lei assegurará aos autores 
de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às 
criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse sodal è o desenvolvimento tecnológico e econômi
co do país.

Á Lei ns 9.279, de 14-5-96, revogou a Lei na 5.772/71 (art. 244). A invenção e o 
modelo de utilidade pertencem exdusivamente ao empregador quando decorrerem de 
contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou 
a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empre
gado contratado (art. 88). Salvo se houver expressa disposição contratual em contrário, 
a retribuição pelo trabalho limita-se ao salário ajustado.

A menos que haja prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do 
contrato a invenção ou o modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado 
até um ano após a extinção do vínculo empregatído.
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O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado autor de invento ou 
aperfeiçoamento participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da paten
te, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. 
A participação a qualquer título não se incorpora ao salário do empregado (art. 89).

Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por 
ele desenvolvido desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da 
utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empre
gador (art. 90).

A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, 
quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, materiais, 
instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual 
em contrário. Sendo de mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida 
igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário (art. 91). É garantido ao empregador 
o direito exclusivo de licença da exploração e assegurada ao empregado a justa remu
neração. A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo 
empregador dentro do prazo de um ano, contado da data de sua concessão, sob pena de 
passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as 
hipóteses de falta de exploração por razões legítimas.

Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador contra
tante de serviços ou órgão público os direitos relativos ao programa de computador, 
desenvolvido e elaborado durante a vigência do contrato ou de vínculo estatutário, ex
pressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empre
gado, contratado de serviço ou servidor, seja prevista, ou, ainda, que decorra ida própria 
natureza dos encargos concernentes a esses vínculos (art. 4a da Lei na 9.609, de 19-2-98). 
Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar- 
-se-á à remuneração ou ao salário eonvéndonado (§ I a). Pertencerão, com exclusividade, 
ao empregado, contratado de serviço ou servidoi; os direitos concernentes a programa 
de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou 
vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos 
industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregado^ da em
presa ou entidade com a qual o empregador mantenha contrato de prestação de serviços 
ou assemelhados, do contratante de serviços ou órgão público (§ 2a). O tratamento ora 
previsto será aplicado nos casos em que o programa de computador for desenvolvido por 
bolsistas, estagiários e assemelhados (§ 3a). Os direitos sobre as derivações autorizadas 
pelo titular dos direitos de programa de computadoi; inclusive sua exploração econômica, 
pertencerão a pessoa autorizada que as fizer, salvo estipulação contratual em contrário 
(art. 5a da Lei na 9.609/98).

4 Elementos da remuneração

São elementos da remuneração: (a) habitualidade; (b) periodicidade; (c) quantifica
ção; (d) essendaüdade; (e) reciprocidade.

A habitualidade é o elemento preponderante para se saber se o pagamento feito pode 
ou não ser considerado como salário ou remuneração. O contrato de trabalho é um pacto 
de trato sucessivo, em que há a continuidade na prestação de serviços e, em consequên
cia, o pagamento habitual dos salários.
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O art. 458 da CLT realça que só se considera o salário in natura quando há habitua- 
lidade no fornecimento das utilidades. A jurisprudência mostra que um dos requisitos 
para se considerar se determinada verba tem ou não natureza salarial é a habitualidade. 
Em relação às horas extras, por exemplo, se forem habituais integram a indenização 
de antiguidade (S. 24 do TST), o 13a salário, (S. 45 do TST), o FGTS (S. 63 do TST), o 
aviso-prévio indenizado (§ 5a do art. 487 da CLT), as férias (§ 5a do art. 142 da CLT) e 
o repouso semanal remunerado (S. 172 do TST). Quanto aos adicionais de insalubridade 
(S. 139 do TST) e periculosidade (S. 132 do TST), se são habitualmente pagos, devem 
integrar o pagamento das demais verbas trabalhistas. O adicional notumo que é rece
bido com habitualidade deve integrar o salário (S. 60 do TST). O prêmio de produção 
pago com habitualidade não pode ser suprimido unilateralmente pelo empregador (S. 
209 do STF). Os adicionais e as gratificações quie se tenham incorporado pela habituali
dade no salário devem compor o cálculo da indenização (S. 459 do STF).

A remuneração deve ser quantificável. O empregado deve saber quanto ganha por 
mês, de acordo com certos padrões objetivos. O salário-base não pode ser pago mediante 
condição. O obreiro não pode ficar sujeito ao pagamento de seu salário de acordo com 
critérios aleatórios, à álea, ao azar pois na contratação deve-se ter certeza do valor a 
ser pago mediante salário, ainda que sob a forma de peça ou tarefas. O risco do empre
endimento deve ser do empregador como se verifica do art. 2a da CLT. O operário não 
poderia ficar na dependência de receber salários apenas se o empregador vendesse suas 
mercadorias ou obtivesse lucro na exploração de seu negócio. Entretanto, pode-se dizer 
que uma parte do que o empregado recebe pode decorrer de tais fatores, como ocorre 
com a participação nos lucros ou resultados, mas não sua totalidade.

Será vedado, porém, ao empregador fazer o pagamento do salário complessivo (S. 
91 do TST). Complessivo é o conjunto de uma ou mais coisas conexas. Salário complessivo 
ou complexo é o pagamento englobado, sem discriminação das verbas pagas, como de 
salário e horas extras. Pode dar ensejo à fraude.

A periodicidade do pagamento da remuneração irá depender de certos critérios ob
jetivos previstos na lei, em certos prazos máximos que a norma legal fixa para seu paga
mento. O pagamento do salário deverá ser feito após a prestação dos serviços.

A remuneração é elemento essencial da relação de emprego, pois o contrato de tra
balho é oneroso, sendo de sua essendalidade a prestação da remuneração. Não haVerá 
a existênda da relação de emprego se não houver o pagamento de remuneração, pois 
verifica-se da definição de empregador que este é quem assalaria o empregado (art. 2° da 
CLT). O empregado é aquele que presta serviços subordinados ao empregador mediante 
salários (art. 3a da CLT). O trabalho gratuito não é característica do contrato de trabalho 
-  mas pode qualificar outro tipo de relação -, pois necessariamente haverá pagamento de 
remuneração pelos serviços prestados pelo empregado ao empregador.

A redproddade é outro elemento da remuneração, caracterizando o caráter sina- 
lagmático da relação de emprego, dos deveres e obrigações a que o empregado e o em
pregador estão sujeitos. O empregador tem de pagar salários em razão dos serviços que 
foram prestados pelo empregado. O empregado tem a obrigação de prestar serviços para 
receber os salários correspondentes.

O salário não vai depender apenas da prestação de serviços, pois pode ocorrer de 
o empregado ter alguma falta considerada pela lei como justificada e irá receber seu
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salário, como o fato de ter de se alistar eleitor, ou nos 15 primeiros dias do afastamento 
por doença, hipóteses em que o empregador terá de pagar salários independentemente 
da prestação de serviços. De outro modo, o art. 4a da CLT estabelece que o empregado 
está à disposição do empregador tanto no período em que executa suas ordens, como no 
período em que não está trabalhando, mas aguardando as determinações do empregador.

O salário tem caráter alimentai; pois o trabalhador sobrevive com o respectivo valor.
Os riscos do empreendimento não podem ser fundamento para não pagar o salário, 

pois são do empregador (art. 2a da CLT). O empregado não poderia receber salário ape
nas se o empreendimento tiver resultado positivo.

5 Classificação da remuneração

É certo que a remuneração diz respeito ao pagamento feito pelo empregador ao em
pregado em decorrência do contrato de trabalho. Contudo, certas formas de pagamento 
também podem dizer respeito ao contrato de trabalho; é o que ocorre com a comissão, 
que também mostra uma forma de participação do empregado no negócio realizado pelo 
empregador, ou na participação nos lucros, que é proveniente do contrato de sociedade, 
mas que pode ser oferecida ao trabalhador. O salário também pode ser pago por unidade 
de obra, que é o pagamento comum na empreitada, como acontece com aqueles que re
cebem por peça ou tarefa, não vindo a desnaturar a relação de emprego.

A remuneração poderia ser, assim, verificada sob o enfoque do modo de aferição (por 
unidade de tempo ou por unidade de obra) ou da natureza do pagamento (em dinheiro 
ou em utilidades).

Divide-se, ainda, o salário em: fixo, variável e misto.
Salário fixo é o estipulado em quantia certa, invariável. Fixo é o salário calculado 

com base na unidade de tempo, como hora, dia, mês etc. O salário fixo independe do nú
mero de horas trabalhadás pela pessoa, se foi fixada tuna remuneração por hora, como, 
por exemplo, de R$ 1,50 por hora trabalhada.

Salário variável é o estabelecido de acordo com a produção do empregado, podendo 
ser por peça, tarefa, comissão etc. Não tem o salário variável qualquer parte fixa.

Compreende o salário misto parte fixa e parte variável. É um salário composto.

5.1 Salário por unidade de tempo

O salário por unidade de tempo independe do serviço ou da obra realizada, mas 
depende do tempo gasto para sua consecução. Assim, seria a fixação do salário por hora, 
por dia, por semana, por quinzena ou por mês.

Lembre-se que o critério de remuneração por unidade de tempo não se confunde 
com os períodos de pagamento. O empregado horista pode ter como época de pagamento 
o final do mês, ou seja, receber mensalmente.

Américo Piá Rodriguez, citado por Amauri Mascaro Nascimento (1992A:298), apon
ta alguns inconvenientes no salário por unidade de tempo: (a) é impreciso, pois remu
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nera igualmente o trabalho, independentemente de o trabalhador ser mais ativo, hábil;
(b) é injusto, porque o trabalhador faz um esforço que beneficia o empregador, mas não 
rende ao obreiro nenhuma compensação; (c) o empregado não tem interesse no rendi
mento do trabalho, pois não lhe interessa o resultado.

O salário dos empregados a tempo parcial será proporcional à sua jornada em re
lação aos que cumprem, nas mesmas funções, tempo integral. Isso quer significar que o 
empregado contratado a tempo parcial deve ganhar o mesmo salário horário que outro 
empregado exercente da mesma função. Será' impossível pagar salário inferior ao men
cionado. Não se aplica aqui a regra do art. 461 da CLT, que permite ao paradigma que 
tem mais de dois anos de tempo de serviço na função ou maior produtividade e perfeição 
técnica ganhar mais do que o equiparado. A lei, no caso, dispõe que o salário deve ser 
igual para o exercício da mesma função, calculado de forma horária, observando-se, se 
for o caso, o salário-mínimo horário.

5.2 Salário por unidade de obra

O salário por unidade de obra aproxima-se bastante da empreitada, em que se visa 
a um resultado, mas nada impede que no contrato de trabalho o empregado perceba 
salário por essa forma. Normalmente, constitui-se num serviço de natureza preponderan
temente manual.

No salário por unidade de obra, não se leva em consideração o tempo gasto na con
secução do serviço, mas sim o próprio serviço realizado, independentemente do tempo 
despendido. A unidade de obra é que será levada em conta para o cálculo do salário e não 
o tempo que foi gasto para sua realização. O empregado, porém, para auferir rendimento 
maior, pode exaurir suas forças e não ganhar um valor suficiente para se manten

A remuneração por unidade de obra verifica-se na própria CLT. A alínea g do art. 483 
mostra que é possível o pagamento por peça, porém o empregador não poderá reduzir o 
trabalho do empregado, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários, o que 
acarreta a resdsão indireta do contrato de trabalho. Isso evidencia que o empregado pode 
suportar o risco de ganhar por aquilo que produz, mas o empregador não poderá diminuir 
o número de peças fomeddas ao obreiro com o objetivo de pagar um salário menor O 
empregador também não poderá alterar unilateralmente o critério de remuneração do 
empregado, se já havia pactuado que o salário do obreiro seria por unidade de obra.

5.3 Salário por tarefa

O salário por tarefa é uma forma mista de salário, que fica entre o salário por unida
de de tempo e de obra. O empregado deve realizar durante a jornada de trabalho certo 
serviço que lhe é determinado pelo empregador. Terminado o referido serviço, mesmo 
antes do fim do expediente, pode o empregado se retirar da empresa, pois já cumpriu 
suas obrigações diárias.

A CLT permite o salário por tarefa, como se observa do § 2a do art. 142, que deter
mina que se o salário for pago por tarefa, toma-se como base a média da produção do 
período aquisitivo, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão 
das férias. A alínea g  do art. 483 da CLT também evidenda que se o empregador reduzir
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o trabalho por tarefa, de modo a afetar sensivelmente o salário, estará configurada a 
rescisão indireta. A alínea c do art. 7a da Lei na 605/49 estabelece que se o empregado 
trabalha por tarefa, o repouso semanal remunerado é considerado o equivalente ao sa
lário correspondente às tarefas feitas durante a semana, no horário normal de trabalho, 
dividido pelos dias de serviços efetivamente prestados ao empregador

Américo Piá Rodriguez (1956:105) denomina salário progressivo a combinação entre 
o salário-tarefa e o prêmio. O elemento básico seria o tempo ou as peças produzidas e o 
elemento suplementar seria o prêmio em razão da maior produção ou de certas normas. 
O prêmio seria a quantidade de obra produzida além da contida na tarefa.

I

5.4 Salário em dinheiro

O salário deve ser pago em dinheiro, em moeda de curso forçado (art. 463 da CLT). 
O art. 463 da CLT não deveria referir-se a prestação em espécie para significar o salário 
pago em moeda, pois nos países de língua espanhola se usa a palavra espécie para desig
nar o salário pago em utilidades, que também é permitido em nosso país.

O objetivo principal do pagamento em dinheiro é evitar o truck system, ou seja, o 
pagamento em vales, cupons, bônus etc., e também o pagamento em moeda estrangeira.

Reza o art. 463 da CLT: “A  prestação, em espécie, do salário será paga em moeda 
corrente do País. Parágrafo único. O pagamento do salário realizado como inobservância 
deste artigo considera-se como não feito”.

O uso da expressão pagamento do salário em espécie causa certa confusão, pois no 
direito espanhol esse sistema representa o pagamento em utilidades. O legislador quer 
dizer que se o salário for pago em valoi; deverá ser feito em moeda corrente no país, em 
moeda de curso forçado, que hoje é o real. Não será possível o pagamento em moeda de 
outro país, como em dólar ou euro.

O fundamento é que o salário não pode ficar sujeito a oscilações da moeda de 
outro país e ainda da necessidade de o empregado pagar deságio ao vender a moeda 
estrangeira.

A Convenção n2 95 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo na 24, de 29-5-56, e 
promulgada pelo Decreto na 41.721, de 25-6-57, prevê que o salário deve ser pago em 
moeda de curso forçado (art. 3.1). Poderá ser permitido pagamento por meio de cheque 
ou vale postal (art. 3.2).

São considerados “nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documen
tos, bein como as obrigações que, exeqüíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, 
eih moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o 
curso legal do cruzeiro” (art. I a do Decreto-lei na 857, de 11-9-69).

Prevê o art. 6a da Lei na 8.880/94 que “é nula de pleno direito a contratação de 
reajuste vinculado à variação cambial, exceto quando expressamente autorizado por lei 
federal e nos contratos de arrendamento mercantil celebrados entre pessoas residentes e 
domiciliadas no país, com base em captação de recursos provenientes do exterior”.

Dispõe o art. 318 do Código Civil que “são nulas as convenções de pagamento em 
ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta
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e o da moeda nadonal, excetuados os casos previstos na legislação”, como ocorre com a 
legislação trabalhista (Decreto-lei nfi 691/69).

O Código Civil não permite a estipulação de pagamento em moeda estrangeira. A 
moeda nacional pode sofrer desvalorização, mas não poderá ser estipulado o pagamento 
em moeda estrangeira como forma de compensar o referido fato.

\
O Decreto-lei na 691/69 trata dos técnicos estrangeiros contratados no exterior para 

trabalhar no Brasil. Permite que os contratos, sejam estipulados em moeda estrangeira 
(art. l fi). A taxa de conversão da moeda estrangeira será a da data do vencimento da 
obrigação (art. 3a). Logo, não é a data da contratação para os técnicos estrangeiros.

As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território na
cional deverão ser feitas em real, pelo seu valor nominal (art. I a da Lei ns 10.192). “São 
vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de: I -  Pagamento expressas em, 
ou vinculados a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2a e 3a do 
Decreto-lei na 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 6a da Lei na 8.880, 
de 27 de maio de 1994” (parágrafo único do art. I a da Lei na 10.192/01).

O pagamento efetuado em moeda estrangeira não é válido, pois a nossa lei exige que 
o pagamento seja feito em moeda corrente do país, isto é, o real.

Não é proibida a contratação em moeda estrangeira, mas apenas o pagamento do 
salário dessa forma.

Entretanto, se a obrigação tiver que ser cumprida no exterioi; não será vedado o 
pagamento do salário em moeda estrangeira.

Se o pagamento for feito em moeda estrangeira, deve haver a conversão para a nossa 
moeda pelo câmbio da data da celebração do contrato, aplicando-se sobre o referido sa
lário os reajustes legais ou da categoria, pois do contrário estar-se-ia negando vigência à 
política salarial prevista em lei e às normas coletivas da categoria, além de se estar dando 
validade à cláusula proibida pelo Decreto-lei na 857/69. Os salários e demais condições 
referentes ao trabalho devem ser revistos na respectiva data-base anual por intermédio 
de livre negociação coletiva (art. 10 da Lei ns 10.192/01).

Se o contrato não produz efeitos no Brasil, é a partir da data em que produz efeitos 
que será feita a conversão, a partir da data em que o empregado passou a trabalhar no 
Brasil.

No que diz respeito aos técnicos estrangeiros, “a taxa de conversão da moeda estran
geira será, para todos os efeitos, a da data do vencimento da obrigação” (art. 3 a do Decre- 
to-lei na 691, de 18-7-69), não se observando as determinações do Decreto-lei na 857/69.

O salário-base do empregado contratado ou transferido para prestar serviços no ex
terior será obrigatoriamente estipulado em moeda nacional, mas a remuneração devida 
durante a transferência do empregado, computado o adicional de transferência, poderá, 
no todo ou em parte, ser paga no exterioi; em moeda estrangeira. Por opção escrita do 
empregado, a parcela da remuneração a ser paga em moeda nacional poderá ser depo
sitada em conta bancária. São asseguradas ao empregado, enquanto estiver prestando 
serviços no exterioi; a conversão e a remessa dos correspondentes valores para o local de 
trabalho (art. 5a da Lei na 7.064/82).

Se o salário for pago de forma contrária ao preconizado no art. 463 da CLT, conside
ra-se que não foi feito o pagamento, em razão da inobservância da forma prescrita na  lei
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(art. 104, m, do Código Civil), devendo o empregador repeti-lo. O empregado, portanto, 
não estará obrigado a devolvê-lo. Trata-se de sanção estabelecida pela lei.

O ideal seria que se o salário for pago de forma contrária ao preconizado no art. 463 
da CLT, não deveria se falar em novo pagamento, pois o empregado já recebeu o valor do 
salário. Implicaria enriquecimento sem causa do empregado em detrimento do emprega
dor, além de violar a boa-fé nos contratos. Podem existir eventuais diferenças em razão 
da conversão da moeda estrangeira para o real. Entretanto, deveria haver mudança do 
conteúdo do parágrafo único do art. 463 da CLT.

5.5 Salário eiti utilidades

São empregadas as expressões salário-utilidade, salário in natura, salário em espécie 
ou salário indireto. O termo salário in natura nem sempre revela seu conteúdo, pois o 
empregador muitas vezes não paga o salário com coisas, mas em serviços.

O salário-utilidade irá decorrer do contrato ou do costume.
O art. 458 da CLT pennite o pagamento em utilidades, ou seja, além do pagamento 

em dinheiro, o empregador poderá fornecer utilidades aó empregado, como alimentação, 
habitação, vestuário ou outras prestações in natura. Hoje, já se verifica, em relação a al
tos executivos, que o salário destes é também pago pela empresa mediante utilização de 
cartão dè crédito, pagamento de clube ou de escolas de seus filhos, fornecimento de pas
sagens aéreas e outros salários indiretos, que serão considerados comosalário-utilidade.

Para a configuração da utilidade dois critérios básicos são necessários: a) habitua
lidade, que inclusive está indicada no art. 458 da CLT. Se a utilidade for fomedda uma 
vez ou outra, eventualmente, provisoriamente, não será considerada salário in natura;
b) gratuidade. O salário-utilidade é uma prestação fornecida gratuitamente ao emprega
do. A utilidade não deixa de ter um aspecto de compensação econômica pelo trabalho 
prestado, ainda que seja fomedda gratuitamente. Havendo cobrança da utilidade pelo 
empregado^ deixará de ter natureza salarial a prestação fomeddà ao obreiro.

Se a utilidade não fosse fomedda, o empregado teria de comprá-la ou de despender 
numerário próprio para adquiri-la, mostrando que se trata realmente de um pagamento 
ou um ganho para o obreiro, uma vantagem econômica. Entretanto, o salário:utilidade 
deve ser fomeddo gratuitamente ao empregado, pois se a utilidade for cobrada não ha
verá que se falar em salário.

Não representa salário-utilidade o fornecimento de bebidas alcoólicas ou drogas no- 
dvas (parte final do art. 458 da CLT). Se a empresa fabrica dgarros, estes não serão con
siderados salário in natura, pois o dgarro não deixa de ser uma droga nodva à saúde do 
ser humano (S. 367, n, do TST).

Os vestuários, equipamentos e outros acessórios fomeddos ao empregado e utili
zados apenas no local de trabalho para a prestação de serviços não serão considerados 
salário (inciso I do § 2a do art. 458 da CLT). Assim, se a vestimenta (uniforme) não é 
usada apenas no emprego, ou o veículo é usado também nos finais de semana e férias do 
empregado, representando vantagem concedida pelo trabalho e não apenas para o traba
lho, serão considerados como salário in natura. O equipamento de proteção individual do 
trabalhador, que lhe é fomeddo gratuitamente pelo empregador (art. 166 da CLT), não
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é considerado salário-utilidade, pois destina-se a ser usado exclusivamente no local de 
trabalho para proteger o empregado durante a prestação de serviços.

Pode-se estabelecer um critério para verificar se a prestação constitui ou não utilida
de, tendo fundamento no § 2- do art. 458 da CLT. Não serão considerados como salário 
os vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado, desde que 
utilizados no local de trabalho, para a prestação dos respectivos serviços (§ 2a do art. 
458 da CLT).

Com base no § 2- do art. 458 da CLT é possível distinguir entre a prestação fornecida 
pela ou para a prestação dos serviços.

Se a utilidade é fomedda pela prestação dos serviços, terá natureza salarial. Decorre 
da contraprestação do trabalho desenvolvido pelo empregado, representando remunera
ção. Tem caráter retributivo.

Ao contrário, se a utilidade for fomedda para a prestação de serviços, estará desca
racterizada a natureza salarial, como ocorre com os equipamentos de proteção individual, 
que servem para ser utilizados apenas no serviço. Tem natureza instrumental. Nesse caso, 
o equipamento serve como meio ou condição para o empregado poder trabalhar sem que 
haja a contraprestação pelo serviço efetuado pelo obreiro. É nessa hipótese que se enqua
dra a moradia fomedda ao zelador ou ao caseiro, servindo para o desempenho do servi
ço, possibilitando que fiquem à disposição do condomínio ou do empregador quando for 
necessário. A moradia facilita o desempenho da função pelo empregado. É uma forma de 
o empregado poder realizar o trabalho. Seria uma espéde de ferramenta ou instrumento 
para que o zelador possa melhor desempenhar sua função. Tem a moradia a finalidade dé 
viabilizar a prestação dos serviços, para que o zelador fique à disposição do condomínio no 
momento em que for necessário, em razão de problemas elétricos, hidráulicos etc. O não 
fornecimento da habitação poderia, em prindpio, inviabilizar a prestação laboral, dada a 
necessidade de residir no local de trabalho para atender prontamente o empregador em 
qualquer necessidade.

O mesmo radodnio se aplica ao fornecimento de energia elétrica ou de água ao 
zelador para a prestação dos serviços, o que é feito juntamente com a moradia. Todas as 
referidas prestações não têm natureza salarial, porque visam à prestação dos serviços do 
empregado.

O empregador poderia fornecer a moradia a zelador mediante contrato de comodato.
O comodato é o empréstimo gratuito de coisas infungíveis (art. 579 do Código Civil), 

isto é, de coisas que não podem ser substituídas por outras coisas da mesma espéde, 
qualidade e quantidade. Seria o contrato de comodato representado pelo empréstimo 
gratuito de um bem imóvel ao zelador.

Se a habitação é fomedda gratuitamente ao empregado, ainda que a título de con
trato de comodato, irá ser investigada a realidade dos fatos. Vige no Direito do Trabalho o 
prinrípio da primazia da realidade dos fatos sobre a forma empregada. Sendo a moradia 
fomedda habitual e gratuitamente, o juiz pode entender que se trata de salário, ainda 
que haja contrato de comodato entre as partes, tendo existido um ajuste tádto da con- 
diição de trabalho. Sendo possível individualizar os dois contratos, o de comodato e o de 
trabalho, haveria uma pluralidade de contratos e entrelaçamento de relações jurídicas, 
configurando contratos mistos. A utilização do contrato de comodato poderia dar mar
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gem à fraude, tendo o empregador o objetivo de mascarar o fornecimento da utilidade. 
Nesse caso, seria aplicável o art. 9a da CLT, que entende que o desvirtuamento de deter
minada condição de trabalho com o objetivo de fraudar a legislação trabalhista implica 
sua descaracterização na forma como foi empregada pela empresa.

O salário é configurado pelo fornecimento gratuito da utilidade ao empregado. Se 
este tiver de pagar algo pela utilidade fornecida, deixará de ter natureza salarial.

O valor pago pelo empregado deverá ser algo razoável. Pode ser celebrado um con
trato de locação entre empregador e empregado, distinto do contrato de trabalho. Entre
tanto, o empregador não poderá pretender cobrar um valor ínfimo pela locação do imó
vel, sob pena de ficar descaracterizado o contrato celebrado entre as partes e dar origem 
a fraude, de o empregador querer mascarar a relação apenas para não ter conseqüências 
do fornecimento da habitação como salário-utUidade.

A teoria da finalidade mostra que a utilidade é fornecida para ser utilizada apenas no 
serviço. A utilidade é um meio para a execução do trabalho.

Não há negar que o salário tem aspectos econômicos e sociais. O fornecimento da 
moradia ao zelador também tem características econômicas, de o trabalhador não preci
sar pagar aluguel pela moradia, representando um ganho para o empregado, mas tam
bém social, no sentido da concessão da moradia pelo empregador. Entretanto, o forne
cimento da moradia ao zelador tem de ser analisado sob prisma jurídico, em relação à 
determinação contida no art. 458 da CLT e no seu § 2a. Decorre do fato de ser necessária 
à prestação dos serviços, sendo fornecida para o trabalho e não pelo trabalho desenvol
vido pelo empregado.

A habitação, a energia elétrica e o veículo fornecidos pelo empregador ao empre
gado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, 
ainda que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo empregado também em atividades 
particulares (S. 367,1, do TS10.

O ideal seria que a utilidade fosse fomedda pelo empregador em qualquer caso. A 
lei não deveria determinar que se trata de salário, pois o empregador não irá fornecê-la 
se ela tiver natureza salarial ou se inddir o FGTS ou a contribuição previdendária. Assim, 
deveria ser modificada a redação do art. 458 da CLT, desconsiderando-se a utilidade 
como salário, pois nesse caso o empregador iria passar a fornecer a utilidade ao empre
gado, sem se preocupar se a verba tem ou não natureza salarial. Ma também incentivar o 
empregador a concedê-la. Para o empregado também seria positiva a determinação, pois 
passaria a receber a utilidade num maior número de hipóteses do que as atuais, sem ter 
de pagar por ela.

O Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), criado pela Lei na 6.321, de 14- 
4-76, em que se fornece alimentação ao fundonário, não é considerado como salário- 
-utilidade, pois, indusive, a refeição é cobrada do empregado. Trata-se de favor fiscal. 
O art. 3a da Lei na 6.321/76 faz referênda à parcela in natura que não integra o salário- 
-de-contribuição e não o salário. O art. 6S do Decreto ns 5, de 14-1-91, que regulamenta 
o PAT, determina que a alimentação fomedda de acordo com as determinações da Lei na 
6.321/76 não se considera salário-utilidade, nem se incorpora à remuneração.

A Súmula 241 do TST estabelece que o vale-refeição “fomeddo por força do contra
to de trabalho, tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado, para todos 
os efeitos legais”.
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Quando o transporte fomeddo pelo empregador visa propordonar um benefído ou 
economia de salário ao empregado, será considerado salário-utilidade. Entretanto, se o 
empregador cobra pelo transporte fomeddo, ainda que um preço reduzido, não será tal 
pagamento salário-utilidade. O vale-transporte não é, porém, considerado salário in na- 
tura, por força da alínea a do art. 2a da Lei ns 7.418/85.

A cesta básica é considerada salário in hatura, mesmo quando a determinação de
corre de norma coletiva, em razão de ser uma vantagem para o empregado. A norma 
coletiva não pode mudar a natureza da verba para não incindir FGTS e contribuição 
previdendária. Se a cesta básica é fomedda ao empregado independentemente de haver 
obrigação nesse sentido pela norma coletiva, será considerada como salário, pois repre
senta um benefído ao empregado, que deixa de-gastar numerário para adquirir gêneros 
alimentícios.

Não são ainda consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo 
empregador: (a) educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, com
preendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material di
dático; (b) transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retomo, em percurso 
servido ou não por transporte público; (c) assistênda médica, hospitalar e odontológi- 
ca, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde; (d) seguros de vida e de addentes 
pessoais; (e) previdênda privada. As contribuições do empregador, os benefídos e as 
condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefídos das 
entidades de previdênda privada não integram o contrato de trabalho dos participan
tes, assim como, à exceção dos benefídos concedidos, não integram a remuneração dos 
partidpantes, nos termos da lei (§ 2e do art. 202 da CF). No mesmo sentido o art. 68 da 
Lei Complementar na 109/01). A previsão do § 2a do art. 458 da CLT é taxativa e não 
meramente exemplificativa, pois a norma não usa a palavra como.

O objetivo do inciso II do § 2- do art. 458 da CLT é que o empregador pague a escoià 
do empregado e em contrapartida não tenha de arcar com reflexos sobre outras verbas. 
Por outro ângulo, permite que o empregado possa estudar e se aprimorar, indúsive profis
sionalmente, em razão de que a educação ofidal não tem sido sufidérite para propordo
nar a educação necessária a todas as pessoas. Logo, permite que o empregador a subsidie 
e tenha um benefído, que é o pagamento não ter natureza salarial.

A determinação legal autoriza que a educação paga pelo empregador seja prestada 
por estabelecimento mantido pela própria empresa, mas também de terceiros, como as 
escolas particulares.

A norma não faz distinção quanto ao tipo de curso, como de educação básica, supe
rior profissionalizante, de idioma etc. Logo, nela se enquadra qualquer tipo de educação 
paga pelo empregador. É o que ocorre com empresas que necessitam que seus fundo- 
nários saibam inglês ou espanhol visando à comunicação com seus clientes estangeiros, 
como empresas de aviação etc.

Não compreende apenas a matrícula e a mensalidade, mas vai mais além, induindo 
anuidade (se for o caso), mas também livros e material didático. Os livros, evidentemen
te, estariam induídos na expressão material didático. Este é o gênero que compreende os 
livros, as apostilas, textos, fitas ou outro material que ajudará a aprendizagem. E, portan
to, redundante a determinação.
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A lei não dispõe que, para a prestação não ter natureza salarial, deve ser estendida a 
todos os empregados e dirigentes da empresa. Logo, pode não ser estendida aos dirigen
tes da empresa, mas apenas aos empregados.

Dispõe o inciso IV do § 2a do art. 458 da CLT que não tem natureza salarial a assis
tência médica, hospitalar e odontológica. A conjunção é aditiva e não alternativa. O certo 
seria o emprego da conjunção alternativa, pois do contrário será entendido que, para não 
ser salário, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a assistência médica, hospitalar e 
odontológica e não apenas uma delas.

O mesmo inciso ainda fez referência ao feto de que a assistência tanto pode ser pres
tada diretamente pelo empregador ou mediante seguro-saúde.

Quando a lei considera que a utilidade é salário, a maioria dos empregadores não a 
fornece. Em contrapartida, o empregado não usufrui da utilidade. Essa situação é muito 
pior para o trabalhador.

Os valores atribuídos à prestação in natura deverão ser justos e razoáveis, não poden
do exceder, em cada caso, os dos porcentuais das parcelas componentes do salário-mínimo.

A Convenção 95 da OIT, de 1948, esclarece que, nos casos em que se autorize o 
pagamento parcial do salário com prestações em espécies, devem ser tomadas medidas 
pertinentes para garantir que: (a) as prestações em espécie sejam apropriadas ao uso 
pessoal do trabalhador e de sua família e redundem em benefícios; (b) o valor atribuído 
a essas prestações seja justo e razoável (§ 2a do art. 4).

O salário não pode ser pago apenas em utilidades, pois 30% do salário-mínimo deve
rão ser pagos em dinheiro. Os restantes 70% poderão ser pagos em utilidades (parágrafo 
único do art. 82 da CLT). Por analogia, é possível dizer que 30%, no mínimo, do salário 
contratual necessariamente deverão ser pagos em dinheiro, sendo que os restantes 70% 
poderão ser pagos em utilidades.

O cálculo da parcela do salário paga em utilidades, ou o porcentual de desconto de 
utilidades do salário do empregado, quando percebe salário-mínimo, é feito de acordo 
com os critérios definidos pela Portaria n5 19, de 31-1-52, sendo que para o Estado de 
São Paulo é de 43% para alimentação; 33% para habitação; 14% para vestuário; 6% para 
higiene e 4% para transporte. Em se tratando de alimentação preparada pelo próprio em
pregador, o desconto não pode exceder a 25% do salário-mínimo (art. I a da Lei na 3.030, 
de 19-12-56). A Súmula 258 do TST estabeleceu o entendimento dé que “os percentuais 
fixados em lei relativos ao salário in natura apenas se referem às hipóteses em que o 
empregado percebe salário-mínimo, apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade”.

Um importante empregado não tem o mesmo gasto de habitação que o empregado 
que efetivamente percebe salário-mínimo.

A Lei ne 8.860, de 24-3-94, acrescentou dois parágrafos ao art. 458 da CLT. O § 3a 
estabelece que a habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deverão 
atender aos fins a que se destinam e não poderão excedei; respectivamente, a 25% e 
20% do salário contratual. A hipótese refere-se ao empregado que percebe mais do que 
o salário-mínimo. O § 4a do art. 458 esclarece que, em se tratando de habitação coletiva, 
o valor do salário-utilidade a ela correspondente será obtido mediante a divisão do justo 
valor da habitação pelo número de coocupantes, vedada, em qualquer hipótese, a utiliza
ção da mesma unidade residencial por mais de uma família.
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Em relação ao empregado rural, os descontos das prestações in natura são calcula
dos apenas sobre o salário-mínimo (art. 9a da Lei na 5.889/73): (a) até o limite de 20% 
pela ocupação da moradia; (b) até 25% pelo fornecimento de alimentação sadia e farta, 
atendidos os preços vigentes na região; (c) adiantamentos em dinheiro (art. 9S da Lei 
na 5.889/73). As deduções deverão ser previamente autorizadas, sem o que serão con
sideradas nulas. Entende-se que o rurícola poderá receber 55% do salário-mínimo em 
espécie, pois pode haver o desconto de 45% de utilidades. Outras prestações in natura 
não poderão ser descontadas do salário do empregado rural, como o fornecimento de 
água ou de luz. Com relação à moradia, se houver mais de um empregado residindo na 
mesma morada, o desconto será dividido proporcionalmente ao número de empregados 
(§ 2S do art. 9a da Lei na 5.889/73). Existindo plantação subsidiária ou intèrcalar (cul
tura secundária), esta não poderá compor a parte correspondente ao salário-mínimo na 
remuneração geral do empregado, durante o ano agrícola (parágrafo único do art. 12 da 
Lei na 5.889/73).

A cessão, pelo empregador, de moradia e de sua infraestrutura básica, assim como 
bens destinados à produção para sua subsistência e de sua família, não integra o salário 
do trabalhador rural desde que realizada em contrato escrito celebrado entre as partes, 
com testemunhas e notificação obrigatória ao respectivo sindicato de trabalhadores ru
rais. Os dois requisitos são essenciais para a validade do ato jurídico. Do contrário, inde
pendentemente de a utilidade ser para ou pela prestação do serviço, ficará caracterizado 
o salário-utilidade. Infraestrutura básica compreende luz, água, lenha. Bens destinados 
à produção são ferramentas, sementes, adubos. Há, portanto, dois requisitos para a não 
configuração da moradia como salário in natura: (1) deve haver acordo escrito, assinado 
por duas testemunhas; (2) o sindicato de trabalhadores rurais deve ser notificado. Não 
atendidos esses requisitos, considerar-se-á como salário in natura a prestação fornecida 
pelo empregador rural.

5.6 Remuneração variável

Seria possível o empregador instituir salário em favor do empregado exclusivamente 
vinculado a sua produção, isto é, o pagamento apenas de salário variável?

A Portaria na 328 do Ministério do Trabalho, de 15-7-1940, previa que se dois terços 
dos empregados conseguissem atingir níveis de produção prefixados pelo empregador, 
perderia o obreiro o direito à remuneração mínima, caso não a atingisse. O referido siste
ma era utilizado para a avaliação da remuneração do tarefeiro. O Ministro do Trabalho, 
em despacho publicado no Diário Oficial, de 10-8-1940, esclareceu que se o empregado 
não atingisse a média de produção alcançada por dois terços dos trabalhadores do esta
belecimento seria porque ele próprio não tinha condições de ganhar o salário-mínimo, fa
cultando ao empregador um desconto “proporcional ao rendimento do serviço prestado”.

Passou a dispor o art. 78 da CLT sobre a possibilidade de o empregador pagar ao em
pregado remuneração variável. Reza o referido comando legal que se o salário for ajusta
do por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador 
uma remuneração diária nunca inferior à do salário-mínimo por dia normal. Quando 
o salário mensal do empregado por comissão, ou que tenha direito a porcentagem, for 
integrado por parte fixa e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário-mínimo, 
vedado qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação.
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Na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores da Assembleia Nacional Constituin
te, os textos foram os seguintes: “garantia de salário-mínimo, quando a remuneração for 
variável”; e “garantia de salário fixo, nunca inferior ao salário-mínimo quando a remune
ração for variável”. Na Comissão de Ordem Social, utilizou-se a expressão: “garantia de 
salário fixo nunca inferior ao salário-mínimo, além da remuneração variável quando esta 
ocorrer”. No projeto pretendia-se assegurar uma remuneração fixa nunca inferior ao salá
rio-mínimo, independente da remuneração variável que pudesse ser acordada. Desde que 
o salário variável fosse superior ao mínimo, mexistiria necessidade de se assegurar um 
salário fixo ao empregado. Na Comissão de Sistematização, o texto foi o seguinte: “salário 
fixo, nunca inferior ao mínimo, sem prejuízo da remuneração variável, quando houver”.

O inciso VII do art. 72 da Constituição de 1988 elevou em âmbito constitucional a 
garantia de salário nunca inferior ao mínimo, pelo menos, para os que percebem remu
neração variável. Nota-se que aqui a orientação é diversa, preconizando-se um salário- 
-mínimo, pelo menos para quem ganha remuneração variável e não para quem ganha 
salário fixo. A Lei Maior ainda faz referência a garantia de salário e não de remuneração, 
que compreende o salário mais as goijetas, segundo o art. 457 da CLT. Se o constituin
te tivesse usado a expressão “garantia de remuneração nunca inferior ao mínimo”, as 
goijetas estariam integradas nesse conceito, podendo o empregador fazer pagamentos 
ao empregado apenas por meio de goijetas -  inclusive para complementar o mínimo -, 
que não seriam pagamentos provenientes do empregador, mas de terceiros. O dispositivo 
constitucional é autoaplicável, não necessitando de lei ordinária para complementá-lo, 
pois a Constituição não usa a expressão “nos termos da lei”.

A Lei n2 8.716, de 11-10-93, dispôs sobre a garantia de salário-mínimo para quem 
percebe remuneração variável.

Na era da globalização, é daro que será de interesse do empregador instituir um 
sistema de remuneração pela produtividade do empregado, pois seria uma forma de ha
ver maior produtividade para que a empresa pudesse concorrer com outras, de modo até 
mesmo a sobreviver no mercado. No Japão, 30% do salário é fixo e 70% é variável. Em 
alguns países, há pagamentos variáveis como bônus, partidpações do empregado etc. A 
parte variável leva em conta o desempenho do empregado e, às vezes, o da empresa.

Pergunta-se se está em vigor o a r t 78 da CLT em razão da edição da Lei n2 8.716/93, 
que, praticamente, trata do mesmo tema.

Determina o § l 2 do art. 22 do Decreto-lei na 4.657/42 que “a lei posterior revoga a 
anterior quando expressamente o dedare, quando seja com ela incompatível ou quando 
regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”.

A Lei n2 8.716/93 não revogou expressamente o art. 78 da CLT, nem seu parágrafo 
único. Dessa forma, inexistiu revogação expressa da última norma. Temos que verificai; 
porém, se houve a revogação tádta ou indireta do segundo preceito legal.

À primeira vista, a Lei nQ 8.716/93 não é incompatível com o art. 78 da CLT, pois não 
dispõe de maneira contrária à CLT, mas há certa coinddênda entre os textos e o campo 
de aplicação é o mesmo, ou seja, a garantia de salário-mínimo para quem perceba remu
neração variável.

Resta, portanto, constatar se a Lei n2 8.716 regulou inteiramente a matéria.
Mendona o art. 78 da CLT a fixação de salário por empreitada, tarefa ou peça, ga

rantindo uma remuneração nunca inferior ao salário-mínimo horário. O art. I 2 da Lei
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na 8.716/93 usa a expressão “comissão, peça ou outras modalidades”, garantindo-se o 
salário-mínimo aos trabalhadores que recebam daquelas formas. Embora o art. 78 da CLT 
faça menção a empreitada, o que não é feito na Lei na 8.716/93, e o primeiro dispositivo 
trate de garantir salário horário mínimo, o art. I a da Lei na 8.716/93 é mais abrangente, 
pois usa a expressão “outras modalidades de remuneração”, que inclui o pagamento sob 
forma de empreitada ou resultado. O art. 1° da Lei na 8.716/93 trata de salário-mínimo 
genericamente, compreendendo ò salário-mínimo horário, que é uma das suas formas de 
cálculo, isto é, 1/220 do salário-mínimo (§ I a do art. 6a da Lei ns 8.542). Assim, o art. 78 
da CLT foi revogado pelo art. I a da Lei na 8.7Í6/93.

Prevê o parágrafo único do art. 78 da CLT a estipulação do salário-mínimo por co
missão ou porcentagem com parte fixa e variável, garantindo um salário-mínimo como 
remuneração, vedado qualquer desconto no mês subsequente a título de compensação. 
O art. I a da Lei ns 8.716/93 é mais preciso, pois inclui as mais comuns espécies de remu
neração variável, como comissão, peça ou tarefa. O art. 2a da mesma norma garante o 
salário-mínimo para quem ganha salário misto, contendo parte fixa e parte variável, que 
já tem previsão no parágrafo único do art. 78 da CLT. O art. 3a da Lei na 8.716/93 impe
de também o empregador de fazer qualquer desconto no salário do empregado, em mês 
subsequente, a título de compensação de eventuais complementações feitas em meses 
anteriores para atingir o mínimo, para quem percebe salário variável.

Logo, a Lei ne 8.716/93 revogou o art. 78 da CLT, pois regulou inteiramente a 
matéria.

O salário-mínimo é o pagamento mínimo que pode ser feito ao empregado. É uma 
proteção mínima, sendo impossível o empregador pagar ao empregado salário inferior ao 
mínimo. Os riscos do negócio são daquele, razão pela qual seria vedado o pagamento da 
totalidade do salário de forma variável, sujeito à sorte do empregado na produção, sem 
ser gàrântido, pelo menos, o salário-mínimo. Presume-se, também, que o salário-mínimo 
é a importância mínima para que o trabalhador possa sobreviver

Se o trabalhador não atinge uma produção mínima verificada por outros colegas, 
que sem maiores esforços produzem esse mínimo, pode ser dispensado pelo empregador 
por falta grave de desídia, pois não serve para o serviço, mas é impossível pagar ao em
pregado valor inferior ao salário-mínimo.

Não é devido o salário-mínimo apenas ao trabalhador produtivo, mas também ao 
improdutivo. O pagamento do salário-mínimo não pode ficar adstrito ao fato de o empre
gado produzir õ suficiente para ganhá-lo.

A goijeta seria uma forma de remuneração pelo que o trabalhador produzisse, servin
do o diente. É uma espéde de remuneração variável. É impossível o empregado receber 
apenas goijeta, pois esta é o pagamento feito pelo cliente, pelo terceiro, sendo o salário 
o pagamento feito diretamente ao empregado pelo empregador (art. 457 da CLT). O art. 
76 da CLT define o salário-mínimo como a contraprestação mínima devida e paga direta
mente pelo empregador a todo trabalhador O art. 6a da Lei na 8.542/92 dispõe da mesma 
forma. Assim, como o salário-mínimo é o pagamento feito diretamente pelo empregador 
ao empregado como remuneração mínima, é vedado à empresa pagar apenas goijeta ao 
empregado, pois esta é saldada pelo cliente e não diretamente pelo empregador.

O ganho mínimo do empregado pode ser complementado por gratificações e prê
mios, pois são pagamentos feitos diretamente pelo empregador ao empregado. O próprio 
§ I a do a r t 457 da CLT dispõe que as gratificações, são consideradas salário.
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É lícito o pagamento do salário exclusivamente à base de comissões e porcentagens, 
pois tais formas de remuneração são feitas diretamente pelo empregador e não por 
terceiros, como a goijeta. Geralmente, quem recebe salário sob a forma de comissões e 
porcentagens são os empregados vendedores, viajantes ou pradstas e também os bal
conistas, corretores e propagandistas. Dificuldades nas vendas não poderão, porém, ser 
alegadas pelo empregador para o não pagamento do salário, pois os riscos da atividade 
econômica são dele (art. 2a da CLT). O empregador não pode transferir a obrigação do 
pagamento do salário-mínimo a terceiros, decorrente dos riscos do seu negódo. Quando 
há retração do mercado e o empregado não atinge as comissões sufídentes, tem direito 
o obreiro a, pelo menos, o mínimo como remuneração. Logo, nesse caso é possível o 
pagamento de salário exdusivamente variável, isto é, à base de comissões e porcenta
gens, desde que seja complementado para o mínimo se o empregado não atingir venda 
sufidente para alcançar tal valor.

Quando o empregado percebe salário misto, integrado por parte fixa e parte variável, 
normalmente a parte fixa é estipulada em um salário-mínimo e o restante pode ser variá
vel. É o que ocorre com garçons, que percebem geralmente um salário-mínimo a título de 
fixo e o restante são goqetas. O comissionista poderia, porém, ganhar apenas comissões, 
como de 2% sobre a venda que realizar.

Reduzindo o empregador o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de 
forma a afetar sensivelmente a importânda dos salários, pode o obreiro considerar rescin
dido indiretamente o contrato de trabalho (art. 483, g, da CLT). É o que ocorre quando 
o empregador fomeee quantidade menor de serviço ao empregado que recebe por seu 
rendimento. O obreiro poderia rescindir indiretamente o contrato de trabalho, pois o 
trabalho que normalmente lhe era garantido, de repente, é suprimido pelo empregador.

A Lei ns 10.101/2000, que trata sobre partidpação nos lucros ou resultados da em
presa, permite uma forma de remuneração variável. Para o empregador até seria interes
sante que houvesse apenas o pagamento de partidpação nos lucros ou resultados, sem 
qualquer pagamento de salário, pois inexistiria o recolhimento de encargos sodais sobre 
a referida verba (art. 3a da Lei n2 10.101). Entretanto, o empregado não pode receber 
pagamento exdusivamente a título de partidpação nos lucros ou resultados, pois a álea 
do negódo recairia sobre o trabalhador; o que é vedado pelo art. 2a da CLT, que dispõe 
que os riscos da atividade econômica são do empregador. O mesmo se poderia dizer de o 
empregador pagar salários ao empregado se tiver lucro. Caso não o auferisse, não faria 
pagamentos ao empregado. Isso é impossível. De outro modo, a partidpação nos lucros 
é desvinculada da remuneração, não tendo natureza salarial (art. 3a da Lei na 1.0.101). 
Assim, não poderia haver pagamento exdusivamente a título de partidpação nos lucros, 
mas há necessidade de se pagar ao empregado pelo menos um salário-mínimo.

Em qualquer caso, o empregador não poderá fazer nenhum tipo de desconto no 
mês subsequente a título de compensação de eventuais complementações para atingir o 
salário-mímmo (art. 3a da Lei n2 8.716/93), pois este é a garantia mínima do trabalhador.

O empregador pode, portanto, pagar exdusivamente salário variável e vinculado à 
produção do empregado, com exceção apenas do pagamento de partidpação nos lucros 
e goijetas, pois estas são pagas por terceiros e não pelo empregador. Deve a empresa, 
porém, respeitar o salário-mínimo como remuneração mínima.

A garantia de um salário-mínimo como remuneração é norma de ordem pública, 
que vem estabelecer uma regra tutelar em favor do empregado, que não pode ser des
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respeitada pelo empregador, caso o empregado não atinja certa produção determinada 
pela empresa.

O art. 118 da CLT dispõe que o trabalhador a quem for pago salário inferior ao mí
nimo terá direito, inobstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a reclamar 
do empregador o complemento de seu salário-mínimo. Incorrerá na multa do art. 120 
da CLT o empregador que deixar de pagar 0 salário-mínimo ao empregado que perceba 
salário variável.

5.6.1 Stock option

A legislação trabalhista brasileira não trata da stock option (opção de compra de 
ações) para dizer se tem ou não natureza salarial. A legislação previdendária não estabe
lece se o ganho obtido tem ou não incidência da contribuição previdendária. Não se pode 
estabelecer, por analogia, orientação semelhante.

O Barron’s Dictionary of Legal Terms define stock options como “a outorga a um indi
víduo do direito de comprai; em uma data futura, ações de uma sodedade por um preço 
especificado ao tempo em que a opção lhe é conferida, e não ao tempo em que as ações 
são adquiridas”.

Stock option é o plano em que são estabeleddos os requisitos da opção de compra de 
ações. Existe a possibilidade de o empregado adquirir as ações da empresa por preço em 
média abaixo do mercado e de vendê-las com lucro.

Esse sistema nasceu nas corporações americanas e se espalhou pelo mundo.
O benefldo era concedido a altos executivos. Foi estendido a outros fundonários 

da corporação, com o objetivo de evitar que a companhia perca bons profissionais para 
outras empresas.

O empregado tem direito a um lote de ações. Se ele continuar na empresa por um 
certo período, ganha o direito de comprar as ações pelo preço do dia da reserva e.vendê- 
-las pelo valor atualizado.

É uma partitípação na valorização futura das ações da empresa. O prazo costuma 
ser de três, cinco ou dez anos. Caso o empregado deixe a empresa antes disso, perderá 
o direito.

O direito de opção costuma ser exerddo apenas se o valor dá ação for superior ao 
valor estabeleddo quando da opção. Do contrário, o empregado teria prejuízos.

Distingue-se a opção de compra de ações do bônus de subscrição. Os bônus são tí
tulos que conferirão a seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de 
subscrever ações do capital sodal, que será exerddó mediante apresentação do título à 
companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Os bônus de subscrição terão 
a forma nominativa (art. 78 da Lei na 6.404/76). Podem ser endossáveis ou ao portador. 
Se o bônus é alienado separadamente da emissão de ações ou debêntures, terá caráter 
oneroso. Na aquisição, o interessado deverá pagar o preço. A opção de ações tem caráter 
gratuito, pois nada é cobrado no ato da opção. Ao ser criado o bônus de subscrição, a 
companhia deve dar direito de preferênda a seus adonistas para sua aquisição. Em rela
ção à opção de compra, não há o direito de preferênda dos adonistas.
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O Dictionary of law, de E H. Collin, mostra que:

a) caZZ option é a opção de comprar ações por determinado preço;
b) put option é a opção de vender ações por determinado preço;
c) share option é a opção de comprar ou vender ações em determinada data 

futura.1

O programa Performance Share permite ao funcionário vender as ações apenas quan
do elas atingirem tuna valorização de 50% a 100% durante cinco anos consecutivos nas 
bolsas de Nova York ou Londres. Pode o trabalhador fazer a opção recebendo em dinheiro 
sem desembolsar nenhum valor ou comprar as ações.

O Employee Stock Purchase Plan representa a compra subsidiada pelo empregado de 
ações da empresa.

O plano de ações-fantasmá (phantom stocks) é estabelecido em sociedades anônimas 
de capital fechado. Estas não oferecem ações em bolsa de valores. É determinada uma 
unidade de valor, que será corrigida por indicadores de crescimento da empresa.

No plano de ações por desempenho (performance stock), a empresa irá oferecer um 
lote de ações vinculado a metas á serem observadas dentro de determinado prazo. Se os 
objetivos da empresa forem alcançados, é pago um valor em dinheiro que eqüivale ao 
número de ações.

No fundo de ações (equity pool), os empregados ficam alocados a fundo de quotas, 
que são valorizadas com o tempo, de acordo com ó desempenho da empresa.

As características do stock option plan são:

a) o preço de exercício (exerríse price) é o valor em que o empregado tem o direi
to de exercer a opção de compra de ações;

b) prazo de carência (vestíng): é o período em que o empregado terá de esperar 
para poder exercer o direito de compra de ações;

c) termo de opção (expiration date), que é o prazo máximo em que o empregado 
pode exercer o direito de comprar as ações.

O empregador somente poderá adotar o sistema se for uma sociedade por ações, 
aberta ou fechada.

O empregado vai adquirir as ações pelo preço original e vendê-las pelo preço atual. 
Caso as açôès valham menos, o empregado não exerce a opção. A vantagem é que o 
empregado não precisa pagar pelas ações quando da opção. Se não quiser exercê-la, 
pois está abaixo do valor da época da opção, não é obrigado a fazê-lo e também não tem 
qualquer prejuízo. Pode fazê-la no futuro.

Os funcionários que aderem ao stock option têm interesse em adquirir as ações. 
Sentem-se estimulados a produzir e fazer com qúe a empresa tenha um desempenho 
melhor, permitindo que ganhem a diferença. O empregado passa a se sentir um parceiro 
da empresa.

1 COLLIN, E H. Dictionaiy oflaw. Middlesex: Peter Collin, 2000. p. 255.
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A empresa pode conseguir aumentar a produtividade e diminuir a rotatividade da 
mão de obra. Estimula a fidelidade do empregado na empresa. Não dispensa certos tra
balhadores altamente qualificados. Institui um sistema de parceria.

Determina o § 3S do art. 168 da Lei nfi 6.404/76 que o estatuto pode prever que a 
companhia, dentro do limite do capital autorizado, e de acordo com o plano aprovado 
pela assembleia geral, outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou 
empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou à sociedade sob 
seu controle.

Na nossa legislação comercial, a opção de compra de ações tem previsão para as 
empresas de capital autorizado. Nestas, há a possibilidade de sucessivos aumentos de 
capital, independentemente da reforma do estatuto. Deve ser observado apenas o limite 
nele estabelecido. Para haver a opção de compra de ações, deve haver expressa previsão 
no estatuto da companhia. Se não existir previsão no estatuto, não será possível a opção 
de compra de ações. O plano de opção de compra de ações deve ser aprovado pela as
sembleia geral da sociedade. Pode ser estabelecido tanto para os administradores como 
para os empregados.

Há outros dispositivos da Lei na 6.404 que tratam da opção de compra de ações, 
como a alínea b, do. art. 157, o inciso EI do art. 166 (aumento de capital por opção de 
compra de ações), o § 3a do art. 171 (conversão de títulos em ações. Na outorga de opção 
e compra de ações não haverá direito de preferência).

Np âmbito do Direito Comercial, pode-se dizer que a opção de compra de ações não 
representa um título, mas um contrato. Não pode ser cedida a outras pessoas. O docu
mento é que irá dizer sobre a transferibilidade das ações. As opções são pessoais. Não 
podem ser transferidas por endosso ou tradição.

A Superintendência da Comissão de Valores Mobiliários emitiu parecer aceitando 
que as opções de compra fossem outorgadas no Brasil também a prestadores de servi
ço, sem vínculo de emprego, de empresas controladas pela eventual emissora de ação 
(CVM -  SJU -  37/74). O mesmo, portanto, pode ocorrer em relação aos empregados das 
sociedades anônimas. Logo, é possível o empregador estabelecer o sistema de opção de 
compra de ações para seus empregados.

A Deliberação da CVM na 3.712/2000, de 13-12-00, determinou a divulgação obriga
tória de nota explicativa sobre o plano de opção de compra de ações pelos empregados.

Não se assemelha o sistema de stock option à gratificação de balanço, pois não decor
re do balanço da empresa, mas da opção feita. A empresa não está pagando um valor ao 
empregado por liberalidade, mas permitindo que faça a opção de compra das suas ações.

O direito de opção não se enquadra no § I a do a r t 457 da CLT, pois não representa 
comissão, percentagem, gratificação ajustada, diárias para viagem e abonos pagos pelo 
empregadon Não se trata de gratificação porque o empregador não paga o valor, mas o 
obreiro paga para obter o direito de comprar as ações. Compreende fatores aleatórios à 
companhia, como a valorização das ações no mercado.

E um prêmio? O prêmio é pago em virtude de um esforço do empregado. É um 
salário-condição. No caso, não há qualquer esforço do empregado. Este trabalha normal
mente, não ganha algo a mais pela prestação de serviços. O empregado não tem de atin
gir a condição estabelecida pelo empregador para fazer jus à opção de compra de ações.



Remuneração 2 5 1

É claro que as utilidades não são apenas as mencionadas no art. 76 da CLT, como 
alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. O inciso IV do art. 7a da Cons
tituição indica outras utilidades, como as destinadas à saúde, lazei; educação. O § 2a do 
art. 458 da CLT mostra que não têm natureza salarial outros acessórios utilizados no 
local de trabalho, como educação, assistência médica, hospitalar e odontológica, seguro 
de vida e de acidentes pessoais, previdência privada. Não se enquadra ,a stock option 
como espécie de salário-utilidade, pois não representa para o empregado um plus obtido 

. com seu trabalho, mas decorre do desempenho das ações da companhia.
Não é espécie de participação nos lucros, pois a questão não decorre da existência de 

lucros, mas da valorização das ações do empregador.
Pode ser espéde de partidpação nos resultados, desde que fique demonstrado que 

tem relação com a produtividade da empresa, mas não exatamente como opção de com
pra de ações. É o que ocorre na performance stock. Quando se fala em produtividade, 
o empregador fixa uma meta para ser conseguida pelo empregado, que pode envolver 
vários fatores. No caso, não existe meta a ser obtida pelo desempenho pessoal do empre
gado. Logo, não pode ser partidpação nos lucros ou resultados, não se enquadrando na 
hipótese da Lei na 10.101/2000.

Se se entender que a prestação é uma espéde de salário variável, o empregador tam
bém teria de pagar ao empregado a diferença entre o valor da opção e o valor de venda, 
se este último fosse menor do que o primeiro, pois o trabalhador não pode assumir os 
riscos de sua atividade Cart. 2a da CLT)..Entretanto, isso não ocorre.

Discutível também seria a habitualidade no pagamento, pois ocorreria a cada três 
anos, em alguns planos, ou a cada cinco anos, em outros. Habitual seria o que estaria den
tro de no máximo um ano e não mais, como ocorre para férias, gratificação natalina etc.

Não deixa, porém, de ser uma forma de integração do trabalhador na vida e no de
senvolvimento da empresa, de forma a melhor inteirar a relação entre capital e trabalho.

O empregado não tem direito de opção como pagamento pela prestação de serviço 
na empresa. O ganho na venda das ações não é uma retribuição paga pelo empregador. 
Não existe contraprestação salarial. Trata-se de situação completamente alheiá à presta
ção de serviços.

Não se poderia dizer que é remuneração a opção de compra em que o empregado 
tem prejuízo no mercado financeiro. Assume o trabalhador o risco na opção de ganhar ou 
de perder, como no caso em que o preço das ações declina para preços inferiores aos da 
opção. O empregado assume, portanto, o risco da flutuação do valor das ações. Mesmo 
no caso em que o empregado exerce o direito de opção pelo sistema cash less exercise, em 
que o exertído é feito sem pagamento, o trabalhador assume o risco de ganhar óu perder 
ao vender as ações, de acordo com o valor obtido no mercado adonário.

Geralmente, a vantagem obtida pelo empregado com a revenda das ações é feita por 
corretoras autorizadas que operam no mercado adonário. Não é feita diretamente pelo 
empregador. Este nada paga ao empregado.

A stock option não pode ter natureza salarial, pois o empregado paga para exercer o 
direito de opções. Não é algo que lhe é dado de graça pelo empregador, que representa 
rnnplrn. Para a configuração do salário-utilidade, é preciso que a prestação seja fomedda 
gratuitamente ao empregado.
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A denominação empregada pela empresa para estabelecer o plano é irrelevante para 
caracterizar sua natureza jurídica.

Aplicando-se por analogia a regra do art. 4a do CTN verifica-se que o tributo não é 
caracterizado pela denominação ou peía destinação legal do produto da sua arrecadação, 
mas sim pelo seu fato gerador. O mesmo ocorre aqui. Não importa o nome dado, mas 
efetivamente qual é a natureza do pagamento.

Não se pode concluir que automóvel é avião, só pelo fato de que foi afirmado por 
uma das partes. Automóvel continuará sendo automóvel e avião será avião. Como se 
costuma afirmar no dito popular: “uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa”. Há 
necessidade de se perquirir a verdadeira natureza jurídica do pagamento. As característi
cas do stock option é que vão indicar se temuatureza de xemuneração ou não.

Se o empregado paga pelo exercício da compra de ações, não se pode falar em natu
reza salarial, pois a prestação é onerosa para õ trabalhador.

O momento do acréscimo patrimonial vai depender da opção do empregado e não 
de determinação do empregador.

A opção pode não ocorrei; simplesmente porque o empregado não tem o numerário 
necessário para adquirir as ações ou porque não quer exercê-la, pois prefere aguardar 
outra oportunidade ou porque teria prejuízo se o fizesse. É uma expectativa de direito que 
só irá se concretizar depois do término do prazo de carência.

A natureza jurídica da opção de compra de ações é mercantil, embora feita durante 
o conttato de trabalho, pois representa mera compra e venda de ações. Compreende a 
opção um ganho financeiro, sendo até um investimento feito pelo empregado nas ações 
da empresa. Por se tratar de risco do negócio, em que as ações ora estão valorizadas, ora 
perdem seu valoi; o empregado pode ter prejuízo com a operação. É uma situação aleató
ria, que nada tem a ver com o empregador em si, mas com o mercado de ações.

Consiste o plano de opção de compra de ações em operação financeira e não salário.
Não se pode dizer que se trata de um pagamento dissimulado ou disfarçado com o 

objetivo de não integração ao salário, pois o sistema não foi inventado por brasileiros, 
mas é observado, principalmente, nas grandes corporações americanas. Dessa forma, não 
é atraída a aplicação do art. 9a da CLT, no sentido de que o empregador teria por objetivo 
desvirtuai; impedir ou fraudar preceitos trabalhistas, principalmente o pagamento de 
natureza salarial.

Se o benefício for gratuito, sem qualquer participação do empregado, poderá ter 
natureza salarial. Caso o empregado não tenha nenhum risco na operação, o benefício 
também pode ter natureza salarial.

No ato em que é outorgado o benefício ào empregado, este não tem um direito, mas 
mera expectativa de direito de, no futuro, poder exercer o direito de compra de ações. O 
empregado não tem garantia de que haverá lucro na operação.

Se o empregador estabelecer uma cláusula que dependa da permanência do empre
gado, mas o despede sem justa causa, está impedindo-o de exercer a opção.

Aplica-se o art. 129 do Código Civil, que dispõe: “reputa-se verificada, quanto aos 
efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte, a 
quem desfavorecer”.
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Nesse caso, o empregador deverá pagar ao empregado a indenização pelo valor que 
o segundo poderia ganhar com o direito de opção de compra de ações.

Se o empregador causa, com seu ato, prejuízo ao empregado, alterando o contrato 
de trabalho, aplica-se a regra do art. 468 da CLT. A mudança é considerada ilícita.

Nas hipóteses em que o empregado é dispensado com justa causa, pede demissão e 
se aposenta espontaneamente, não se pode dizer que o empregador obstou o direito ao 
benefício.

Caso o empregado seja dispensado sem justa causa antes do período de carência, não 
faz jus ao direito de opção de compra de ações. O trabalhador só pode exercer o direito 
de compra de ações após o período de carência.

Se o exercício de compra depender da projeção do aviso-prévio, irá se concretizar, 
pois o § 1B do art. 487 da CLT determina que integra o aviso-prévio o tempo de serviço 
do empregado para todos os fins, como se verifica para reajustes salariais (§ 6S do art. 
487 da CLT), para a indenização adicional (S. 182 do TST), para prescrição (Orientação 
Jurisprudendal na 83 da SDI do TST) etc.

O pacto laboral não termina de imediato, mas apenas após expirado o prazo do 
aviso-prévio (art. 489 da CUT), com o que há a integração do tempo de serviço no con
trato de trabalho.

Dessa forma, se o direito de opção de compra for estabeleddo para 30 dias antes da 
dispensa do empregado e este é dispensado mediante a concessão de aviso-prévio inde
nizado, o trabalhador tem direito a exercer o direito de opção, pois o pacto laboral só 
termina no último dia de prazo do aviso-prévio indenizado.

5.7 Salário-condição

Salário-condição é o pagamento feito pelo empregador ao empregado, em decorrên- 
da  do contrato de trabalho, dependente do estabelecimento de condições específicas que 
devem ser cumpridas pelo obreiro. Representa um acréscimo ao salário incondidonado.

Tem o salário-condição natureza salarial, pois decorre de condição estabeledda pelo 
empregador para seu pagamento.

Não se trata de indenização, por não objetivar ressarcir um prejuízo sofrido pelo tra
balhador. O fato de o empregado trabalhar ém condições desfavoráveis ou mais onerosas 
para serem desenvolvidas não implica que sua natureza é indenizatória, mas salarial, pois 
remunera o trabalho do obreiro.

O salário pode ser dassificado de várias formas. Quanto à condição pode ser: (a) sa
lário condidonado, que depende de condição estabeledda pelo empregador; (b) salário 
incondidonado, que é decorrente da prestação de serviços do empregado, do recebimen
to de ordens de serviço do empregador. Não se vincula a condição específica.

A remuneração contratual típica é o salário. A remuneração contratual atípica é a 
representada pelo salário-condição, pela remuneração variável.

São usadas as expressões: (a) salário-obrigação, que compreende o pagamento do 
empregador ao empregado em decorrênda da prestação de serviços. Salário já é uma
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obrigação do empregador; Cb) salário-condição, que é dependente de um ato praticado 
pelo empregado para atingir a condição estabelecida pelo empregador.

A fonte do salário-condição pode ser legal, contratual ou convencional.
São espécies de salário-condição: adicionais (horas extras, notumo, periculosidade, 

insalubridade, por tempo de serviço, transferência etc.), prêmios, gratificações ajustadas. 
Se o empregador determina que pagará salário a quem substituir certo funcionário, tam
bém haverá salário-condição, enquanto durar a condição.

Distingue-se a alteração salarial da redução salarial. Alteração é gênero, que engloba 
a redução. A alteração abrange a forma, o local, a natureza, a época do pagamento do 
salário. Redução salarial diz respeito à diminuição do ganho do empregado.

A regra é de que o salário é irredutível. Por exceção o salário poderá ser reduzido, 
mediante convenção ou acordo coletivo (art. 7a, VI, da Constituição). O salário-condição 
poderá também ser reduzido, porém dependerá de convenção ou acordo coletivo.

De certa forma, o salário tem sempre uma condição para ser pago, que é a prestação 
dos serviços.

Poderá o salário-condição deixar de ser pago, desde que não prestado o serviço de 
acordo com a condição.

A totalidade do salário não pode estar sujeita a condição, pois, do contrário, o em
pregado nada receberia. Uma parte, portanto, do salário pode estar sujeita a condição.

No salário-condição existe uma situação específica que dá ensejo ao seu recebimen
to. Quando a condição se verifica, existe o fato gerador do pagamento do salário.

Será devido o salário-condição enquanto for realizada a condição, não podendo ser 
suprimido pelo empregador, sob pena de violação ao art. 468 da CLT.

Na hipótese de o empregado não atingir a meta estabelecida pela empresa, o salário 
é indevido. Se o empregador é que dá causa ao ato para impedir que o empregado atinja 
a meta, o salário é devido, adotando-se a orientação do a r t 129 do Código Civil. Caso o 
empregado é que dê causa ao ato, o prêmio não lhe será devido.

Caso a condição estabelecida seja permanente, o salário não pode ser reduzido ou 
suprimido. Se a condição é temporária, no término do período, cessa o direito ao paga
mento do salário-condição, salvo se houve habitualidade no pagamento, que passa a ter 
natureza salarial, incorporando-se ao salário.

6 Tipos especiais de salário

Emprega-se também a denominação morfologia, visando indicar as formas de salário.

6.1 Abonos

O abono consiste num adiantamento em dinheiro, numa antecipação salarial oü num 
valor a mais que é concedido ao empregado.
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Havia dúvidas sobre se os abonos deveriam ou não ser incluídos no salário. A Lei 
na 1.999/53 alterou a redação do § l s do art. 457 da CLT, estabelecendo que os abonos 
pagos pelo empregador se incluem nos salários.

O Decreto-lei na 1.535, de 13-4-77, deu nova redação a todo o capítulo de férias pre
visto na CLT. O art. 143 da CLT determinou que seria facultado ao empregado converter 
um terço de suas férias em abono pecuniário. O art. 144 esclareceu que o referido abono, 
concedido por força do contrato de trabalho, do regulamento de empresa, ou de conven
ção ou acordo coletivo, não integraria a remuneração do empregado para os efeitos da 
legislação do trabalho, desde que não excedesse de 20 dias do salário. Assim, se o abono 
fosse superior a 20 dias, haveria a integração na remuneração do empregado, tendo, 
portanto, natureza salarial.

As Medidas Provisórias n s 193,199 e 211, de 1990, instituíram abonos que não inte
graram o salário. A Lei na 8.178, de l s-3-91, convalidou os efeitos das referidas medidas 
provisórias. O art. 9a da Lei na 8.178/91 concedeu vários abonos em abril, maio, julho 
e agosto de 1991, porém seu § 7a estabelecia que não tinham natureza salarial, não se 
incorporando ao salário, nem sofriam incidência de nenhuma verba. A Lei na 8.238, de 
4-10-91, determinou a incorporação aos salários do abono de agosto de 1991, no inciso 
m  do art. 9a da Lei na 8.178, e a Lei na 8.276, de 19-12-91, prescreveu o pagamento de 
um abono de Cr$ 21.000,00 exclusivamente no mês de dezembro de 1991.0  § 5a do art. 
I a da Lei na 8.276/91 dizia que o referido abono e a parcela respectiva do 13a salário dele 
decorrente não seriam incorporados aos salários a qualquer título.

6.2 Adicionais

O adicional tem sentido de alguma coisa que se acrescenta. Do ponto de vista tra
balhista, é um acréscimo salarial decorrente da prestação de serviços do empregado em 
condições mais gravosas. Pode ser dividido em adicional de horas extras, noturno, de 
insalubridade, de periculosidade, de transferência.

6.2.1 Adicional de horas extras

O adicional de horas extras é devido pelo trabalho extraordinário à razão de pelo 
menos 50% sobre a hora normal (art. 7a, XVI, da Constituição).

O advogado tem adicional de horas extras não inferior a 100% sobre o valor da hora 
normal, mesmo havendo contrato escrito (§ 2a do art. 20 da Lei na 8.906/94).

Se as horas extras são pagas com habitualidade, integram o cálculo de outras verbas, 
como indenizàção (S. 24 do TST), 13a salário (S. 45 do TST), FGTS (S. 63 do TST), aviso- 
-prévio indenizado (§ 5a do art. 487 da CLT), gratificações semestrais (S. 115 do TST), 
férias (§ 5a do art. 142 da CLT) e descanso semanal remunerado (S. 172 do TST e art. 7a da 
Lei na 605/49). “O cálculo do valor das horas extras habituais, para efeito de reflexos em 
verbas trabalhistas, observará o número das horas efetivamente prestadas e sobre ele apli
ca-se o valor do salário-hora da época do pagamento daquelas verbas” (S. 347 do TST).

A lei não define o que é habitualidade para efeito .de reflexos de horas extras. Pode- 
-se entender que é habitual o que foi pago na maior parte do contrato de trabalho. Se o
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contrato de trabalho teve duração de três meses e as horas extras foram pagas por dois 
meses, houve habitualidade. Também pode ser considerado habitual o que foi pago por 
mais de seis meses, que corresponde à maior parte do ano.

O balconista, sujeito a controle de horário, que recebe por comissão tem direito ao 
adicional de 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre o valor das comissões 
referentes atais horas (S. 340 do TST). ;

Tem o adicional de horas extras natureza salarial e não indenizatória, pois remunera 
o trabalho prestado após a jornada normal.

A gratificação por tempo de serviço integrará as horas extras (S. 226 do TST).
A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, inte

grado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, 
acordo, convenção coletiva ou sentença normativa (S. 264 do TST).

Se o empregador suprime as horas extras, o empregado não tem mais o direito de 
incorporá-las a seu salário. A S. 291 do TST afirma que “a supressão total ou parcial, pelo 
empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante pelo menos 
um ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao valor de um 
mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou supe
rior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo observará a 
média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada 
pelo valor da hora extra do dia da supressão.” A orientação da súmula não tem previsão 
em lei, mas, na prática, é seguida.

As horas extras não sofrerão repercussão do adicional de insalubridade. O adicional 
de insalubridade é calculado sobre o salário-mínimo (art. 192 da CLT) e o adicional de 
horas extras é calculado sobre a hora normal (§ l fi do art. 59 da CLT). Nota-se, portanto, 
que as bases de cálculo são distintas. Entender de modo diverso seria calcular adicional 
sobre adicional, o que é vedado quanto ao adicional de periculosidade, como se verifica 
da Súmula 191 do TST.

6.2.2 Adicional noturno

O adicional noturno é devido ao empregado urbano que trabalhar no período entre 
22 e 5 horas. O trabalhador rural terá direito ao adicional no período de 21 horas de um 
dia às 5 horas do dia seguinte, na lavoura; entre as 20 horas de um dia às 4 horas do dia 
seguinte, na pecuária (art. 7a da Lei na 5.889/73). O advogado terá direito ao adicional 
noturno no período das 20 às 5 horas (§ 3a do art. 20 da Lei na 8.906/94).

O adicional será de 20% sobre a hora diurna para o empregado urbano (art. 73 da 
CLT) e de 25% sobre a remuneração normal para o empregado rural (parágrafo único do 
art. 7a da Lei na 5.889/73). O adicional noturno do advogado é de 25% (§ 3a do a r t 20 
da Lei na 8.906/94).

Se o adicional noturno for pago com habitualidade, integra o cálculo do salário do 
empregado para todos os efeitos (S. 60 do TST).

O regime de revezamento no trabalho não exclui o direito do empregado ao adicional 
notumo, em razão da derrogação do a r t 73 da CLT pelo inc. m  do a r t 157 da Constituição 
de 1946. O vigia notumo também tem direito ao adicional notumo (S. 140 do TST).
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O pagamento do adidonal noturno depende de uma condição, que é o trabalho à 
noite. Se o trabalho deixa de ser prestado no período noturno, perde o trabalhador o di
reito ao adidonal, que não se incorpora ao seu contrato de trabalho. Esdarece a Súmula 
265 do TST que a transferênda para o período diurno de trabalho implica a perda do 
direito ao adicional noturno. O trabalho diurno é indusive mais benéfico para o empre
gado, pois o período noturno é destinado ao descanso de qualquer pessoa, sendo mais 
penoso o trabalho desenvolvido nesse lapso de tempo.

Integra o adidonal noturno o salário no tempo em que foi pago, tendo repercussão 
no período sobre férias, 13a salário, aviso-prévio, além da inddênda do FGTS. Se deixa
de existir o trabalho noturno, o adidonal é indevido.

!

6.2.3 Adidonal de insalubridade

Taxa de insalubridade é denominação incorreta, pois taxa é espéde de tributo. Não 
se trata de taxa, mas de adidonal, de algo que se acrescenta.

Insalubre é o prejudidal à saúde, que dá causa à doença.
Os sistemas relativos a insalubridade podem tomar por base: (a) remunerar o tra

balho (monetização do risco); (b) proibir o trabalho; (c) reduzir a jornada, proibir horas 
extras, conceder descanso ou férias mais longas.

O trabalhador presta serviços em condições insalubres para receber uma remunera
ção maior.

Verifica-se o uso do EPI de forma a conviver com o elemento insalubre e não eliminar 
o ambiente insalubre.

Para a caracterização da insalubridade é preciso: (a) exposição a agentes nodvos à 
saúde do trabalhador; (b) que essa exposição seja acima dos limites de tolerânda fixados 
em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição, pois se a ex
posição estiver nos limites de tolerânda, não há direito ao adidonal.

A avaliação é feita de forma: (a) qualitativa: ruído, pressões hiperbáricas, vibrações, 
poeiras; (b) quantitativas: frio, umidade, agentes biológicos.

Estabeleda o art. 6a do Decreto-lei na 2.162, de l a-5-.1940, que “para os trabalhado
res ocupados em operações consideradas insalubres, conforme se trate dos graus máxi
mo, médio e mínimo, o acrésdmo de remuneração, respeitada a propordonalidade com 
o salário-mínimo que vigorar para o trabalhador adulto local, será de 40%, 20% ou 10% 
respectivamente”.

O adidonal de insalubridade é devido ao empregado que presta serviços em ativida
des insalubres, sendo calculado à razão de 10% (grau mínimo), 20% (grau médio) e 40% 
(grau máximo) sobre o salário-mínimo (art. 192 da CLT).

Dispõe o inciso IV do art. 72 do Estatuto Supremo que é vedada a vinculação do 
salário-mínimo para qualquer fim. Objetiva o constituinte que o salário-mínimo não seja 
um indexador para reajustes de preços, de aluguéis etc. A vinculação do salário-mínimo 
é apenas para alimentação, moradia, saúde, vestuário, educação, lazer, higiene, transpor
te e previdênda sodal. Não pode, portanto, haver a vinculação do salário-mínimo para 
qualquer outro fim, dos previstos na própria Lei Ápice.
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Somente os benefícios de prestação continuada é que ficaram vinculados ao salário- 
-mínimo, enquanto não implantado o novo plano de custeio e benefícios, na forma do 
art. 58 do ADCT, assim como garantiu-se tal salário à pessoa portadora de deficiência e 
ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria subsistência (art. 203, V, 
da Constituição).

Determinou o art. 5a da Lei nB 7.789, de 3-7-1989, que a partir da publicação da
quela norma deixavam de existir o piso nadònal de salários e o salário-mínimo de refe- 
rênda, vigorando apenas o salário-mínimo. Com isso, não se quer dizer que o cálculo 
do adidonal de insalubridade voltou a ser feito com base no salário-mínimo, em face da 
derrogação de parte do art. 192 da CLT pelo Decreto-lei na 2.351/87 e pelo inciso IV do 
art. 7a da Lei Magna.

Não se pode entender, também, que deixou de existir base de cálculo para o adi
donal de insalubridade, pois o obreiro que presta serviços em atividade insalubre deve 
receber um valor correspondente para tanto. O valor a ser pago a título de adidonal 
de insalubridade a partir de julho de 1989 deve ser o mesmo que vinha sendo pago ao 
obreiro, ou que deveria ser-lhe pago com base no último salário-mínimo de referêndà, 
indusive para aquelas pessoas que inidaram a prestação de serviços a partir de 4-7-1989. 
Tal valor será pago até setembro de 1989, porque a Lei na 7.843 somente entrou em vigor 
em outubro de 1989.

Passou o art. 2a da Lei na 7.843, de 18-10-1989, a prever que cada salário-mínimo de 
referêndà representaria 40 BTN’s, que é o cálculo a ser adotado para adidonal de insalu- 
bridade a partir de outubro de 1989.

Com a extinção do BTN e a criação da taxa referendai pela Lei n9 8.177/91, o BTN 
deve ser atualizado até l a-2-1991 (no valor de 126,8621) e depois corrigido pela TR 
mensalmente. Dessa forma, os 40 BTINPs continuarão a servir de base de cálculo para o 
adidonal de insalubridade, sendo corrigidos mensalmente pela taxa referendai.

No RE 565.714-1/SÇ em 30-4-2008 (Rei. Min. Carmen Lúda), o STF julgou caso de 
polidais militares paulistas discutindo se a base de cálculo do adidonal de insalubridade 
poderia ser o salário-mínimo. Eles entendiam que o adidonal não deveria ser calculado 
sobre o salário-mínimo, conforme a previsão da Lei Complementar Estadual na 432/85, 
mas sobre os seus vencimentos. Foi editada a Súmula VInculante na 4, que estabelece: 
“Salvo os casos previstos na Constituição Federal, o salário-mínimo não pode ser usado 
como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, 
nem ser substituído por decisão judidal.” Essa regra também tem de ser observada em re
lação ao adidonal de insalubridade, que não pode ser calculado sobre o salário-mínimo, 
pois se refere a empregado. Logo, foi derrogado o art. 192 da CLT.

Em razão da Súmula VInculante na 4 do STF o TST mudou a redação da Súmula 228, 
cancelou a Súmula 17 e a Orientação Jurisprudendal na 02 da SBDI-1 e suprimiu a parte 
final da Orientação Jurisprudendal ns 47 da SBDI-1 do TST.

A redação da Súmula 228 ficou assim: “a partir de 9 de maio de 2008, data da pu
blicação da Súmula VInculante na 4 do Supremo Itíbunal Federal, o adidonal de insa
lubridade será calculado sobre o salário básico, salvo critério mais vantajoso fixado em 
instrumento coletivo.”

Não existe previsão legal no sentido de que o adidonal de insalubridade seja calcu
lado sobre o salário contratual.
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Há necessidade de nova lei para alterar a redação do art. 192 da CLT e estabelecer 
a base de cálculo do adicional de insalubridade. Isso poderia ser feito até por medida 
provisória, pois a matéria é urgente e relevante.

A Confederação Nacional da Indústria propôs a Reclamação na 6.266-0-MC-DF con
tra a Súmula 228 do STF. O Presidente do STF entendeu, mediante decisão monocrática, 
por suspender a Súmula 228 do TST “na parte em que permite a utilização do salário 
básico para calcular o adicional de insalubridade” (15-7-08). O STF entende que enquan
to não for editada nova lei, deve ser adotado o salário-mínimo como base de cálculo do 
adicional de insalubridade. Essa decisão acaba sendo contraditória, pois o Pleno do STF 
diz que o adicional de insalubridade não pode ter por base o salário-mínimo e depois 
o Presidente do Í>TF menciona que, enquanto não for editada lei, a base de cálculo do 
adicional de insalubridade é o salário-mínimo. Uma coisa não pode ser e deixar de ser ao 
mesmo tempo. Ou é ou não é.

A norma coletiva pode fixar outro critério de base de cálculo do adicional de insalu
bridade, desde que seja mais favorável ao empregado. Não poderá fixar base de cálculo 
de valor inferior ao salário-mínimo, pois será pior para o trabalhador.

O inciso XXffl do art. 7a da Constituição não dispõe que o adicional de insalubridade 
é calculado sobre a remuneração, mas sim que se trata de um adicional “de remunera
ção”. O adicional não será, portanto, calculado sobre a remuneração ou sobre o salário 
contratual do empregado. O cálculo do adicional de insalubridade continua a ser feito 
sobre um determinado valor previsto na legislação ordinária, mas não sobre a  remune
ração. Há que se entender que o sentido da palavra reinunèração a que se refere a Lei 
Fundamental é o do verbo remunerar è não propriamente â remuneração de que trata o 
art. 457 da CLT.

É vedado o cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário contratual, pois 
inexiste previsão legal nesse sentido.

O adicional de insalubridade não pode tomar por base o “piso salarial proporcional 
à extensão e à complexidade do trabalho” (art. 1-, V, da Constituição), em razão de que 
tal dispositivo não é autoaplicável. Há necessidade de lei para explicitar seu conteúdo.

Salário profissional é a remuneração mínima atribuída a certa profissão, geralmente 
por intermédio de lei.

A lei não determina que o adicional de insalubridade incide sobre o salário-mínimo 
profissional, se o empregado percebe esse salário por força de lei. As Leis n® 3.999/61 
ou 4.950-A/66 não dispõem que o adicional de insalubridade é calculado sobre o salário 
profissional ou que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário-mínimo 
dos médicos ou dos engenheiros.

O fato de o trabalhador receber um piso salarial fixado em norma coletiva não im
plica dizer que o adicional de insalubridade é calculado sobre essa base de cálculo, pois 
a lei não dispõe nesse sentido.

Poderiam os sindicatos fixar na norma coletiva que o adicional de insalubridade 
inddiria sobre o piso salarial, pois seria uma norma mais benéfica ao trabalhador. O art.
192 da CLT garante um mínimo legal, que pode ser aumentado pela vontade das partes.

O certo, porém, seria o empregador eliminar a insalubridade no local de trabalho ou 
o empregado não estar sujeito a trabalhar em locais insalubres. O pagamento do adido- 
nal não resolve o problema relativo à saúde do trabalhador.
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Não há dúvida de que os profissionais devem ter uma remuneração mínima dife
renciada, em razão do grau de escolaridade e das condições diferenciadas de vida que 
possuem.

A lei, porém, não dispõe que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o 
salário profissional. Somente por intermédio1 de lei a base de cálculo poderia ser assim 
estabelecida.

A exceção diz respeito aos técnicos de radiologia, em que o art. 16 da Lei ns 7.394/85 
estabelece que o adicional de insalubridade dè 40% indde sobre dois salários-mínimos 
profissionais.

Tem o adicional de insalubridade natureza salarial e não indenizatória. Visa remune
rar o trabalho em circunstâncias insalubres. Tem por objetivo compensar o trabalho em 
condições gravosas à saúde do empregado.

É expresso o art. 194 da CLT no sentido de que o adidonal de insalubridade ou 
periculosidade cessará com a eliminação do risco à saúde ou integridade física. Logo, 
cessada a causa, deixa de existir o direito ao pagamento do adidonal, não se incorpo
rando ao salário.

A supressão do trabalho insalubre ou perigoso é mais vantajosa para o emprega
do, sob o ângulo de não desenvolver trabalho em condições que lhe são prejudiciais à 
sua saúde.

O trabalho executado em caráter intermitente, em condições insalubres, hão afasta, 
por essa drcunstânda, o pagamento do adidonal de insalubridade (S. 47 do TST).

O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não o exime do 
pagamento do adidonal de insalubridade, devendo tomar as medidas que conduzam à 
diminuição ou eliminação da nodvidade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do EPI 
pelo empregado (S. 289 do TST).

O trabalhador rural tem direito ao adidonal de insalubridade, devendo ser verificada 
a condição que lhe é prejudidal à saúde.

O adidonal de insalubridade, assim como o de periculosidade, é devido ao traba
lhador temporário, pois a alínea a do art. 12 da Lei na 6.019/74 prevê “remuneração 
equivalente à percebida pelos empregados da mesma categoria da empresa tomadora ou 
cliente”. Tendo os adidonais de insalubridade e periculosidade caráter salarial, podem 
ser enquadrados na referida alínea do art. 12 da Lei na 6.019/74, em equiparação aos tra
balhadores permanentes da empresa tomadora de serviços. Seria absurdo o trabalhador 
temporário laborar em local perigoso ou insalubre e nada perceber a esse título.

A verificação por meio de perída a respeito da prestação de serviços em condições 
nodvas à saúde do empregado, considerado agente insalubre diverso do apontádo na 
inidal, não prejudica o pedido de adidonal de insalubridade (S. 293 do TST), pois o em
pregado não tem condições de dizer qual é o elemento que lhe é prejudidal à saúde, que 
só pode ser constatado pelo perito.

Integrará a remuneração do empregado para o cálculo de outras verbas se for pago 
em caráter habitual, como das férias (art. 142, § 5a, da CLT), 13a salário, aviso-prévio, 
FGTS, indenização (S. 139 do TST). Não integrará os dsrt, pois o adidonal tem paga
mento mensal, que já indui o primeiro (§ 2S do art. 7a da Lei na 605/49).
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O adidonal de periculosidade é devido ao empregado que presta serviços em contato 
permanente com elementos inflamáveis ou explosivos. O contato permanente tem sido 
entendido como diário. O adidonal será de 30% sobre o salário do empregado, sem os 
acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou partidpações nos lucros da empresa 
(§ l s do art. 193 da CLT).

A natureza do adidonal de periculosidade é de salário, pois remunera o trabalho em 
condições perigosas e não de indenização. Adidonal é espéde de salário.

Os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adidonal de peri
culosidade (S. 39 do TST).

Faz jus ao adidonal de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou 
que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido o adidonal, apenas, 
quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo 
habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido (S. 364 do TST).

É devido o pagamento do adidonal de periculosidade ao empregado que desenvolve 
suas atividades em edifído (construção vertical), seja em pavimento igual ou distinto 
daquele onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável, em 
quantidade acima do limite legal, considerando-se como área de risco toda a área interna 
da construção vertical (OJ 385 da SBDI-1 do TST).

Indde o adidonal de periculosidade apenas sobre o salário básico do empregado, e 
não sobre tal salário acresddo de outros adidonais (S. 191 do TSID-

O bombeiro dvil tem direito a adidonal de periculosidade de 30% sobre o salário 
mensal, sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou partidpações nos lu
cros da empresa (art. 6a, EU, da Lei nB 11.901/09).

Reza o § 2a do art. 193 da CLT que: “O empregado poderá optar pelo adidonal de in
salubridade que porventura lhe seja devido.” O dispositivo legal é daro no sentido de que 
é impossível a cumulação dos adidonais de insalubridade e periculosidade.

O § 2a do art. 193 da CLT não foi revogado pelos incisos XXII e XXE do art. 7a da 
Constituição.

O inciso XXH do art. 7a da Lei Maior trata apenas de redução dos riscos inerentes ao 
trabalho.

Prevê o inciso XXIII do art. 7a da Lei Magna regra sobre adidonal para remunerar o 
trabalho insalubre ou perigoso, mas na forma da lei, ou seja, são aplicados os arts. 192 e
193 da CLT e o § 2H do último artigo.

Rèza o art. 225 da Constituição sobre meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essendal à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações. Não trata, portanto, de adidonais.

Assegura o art. 196 da Norma Magna que “a saúde é direito de todos e dever do Es
tado, garantido mediante políticas sodais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”.

6.2.4 Adidonal de periculosidade
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Não há lacuna na legislação para se utilizar dos princípios do Direito do Trabalho 
(art. 8a da CLT), pois o § 2a do art. 193 da CLT é claro sobre o tema.

A Constituição não assegura norma mais favorável que o § 2a do art. 193 da CLT.
Não se está impedindo o empregado de receber o adicional, tanto que ele vai esco

lher o adicional que for maior. Está também de acordo com o princípio da legalidade, de 
que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei (art. 
5a, n, da Lei Maior).

A Convenção 148 da OIT versa sobre contaminação do ar, ruídò e vibrações. Prevê 
que a utilização de procedimentos, materiais ou substâncias que exponham os trabalha
dores a riscos deverá ser comunicada à autoridade competente.

Estabelece a Convenção 161 da OIT orientações sobre serviços de saúde do trabalho.
Não mencionam as Convenções 148 e 161 da OIT como será pago cada adicional, 

nem que ele será acumulado.
A Convenção 155 da OIT trata de segurança e saúde dos trabalhadores. Foi aprovada 

pelo Decreto Legislativo na 2, de 17 de março de; 1992, e promulgada pelo Decreto ns 
1.254, de 29 de setembro de 1994. Não dispõe no artigo 11, b, que os adicionais de insa
lubridade e periculosidade devem ser acumulados.

‘Art. 11. A fim de tomar efetiva a política a que se refere o art. 4a do presente 
Convênio, a autoridade ou autoridades competentes deverão garantir a realização 
progressiva das seguintes funções:

[...]

b) a determinação das operações e processos que estarão proibidos, limitados 
ou sujeitos à autorização ou ao controle da autoridade ou autoridades competen
tes, bem como a determinação das substâncias e agentes aos quais a exposição no 
trabalho estará proibida, limitada ou sujeita à autorização ou ao controle da au
toridade ou autoridades competentes; deverão levar-se em consideração os riscos 
para a saúde causados pela exposição simultânea a várias substâncias ou agentes.”

O artigo citado versa sobre riscos para a saúde causados por exposição simultânea a 
várias substâncias e não que os adicionais de insalubridade e periculosidade devem ser 
pagos de forma acumulada.

Trata a Convenção 155 da OIT de risco à saúde e não como o adicional será pago.
As Convenções da OIT estabelecem normas gerais. Cada país adota a regra específica 

que entender mais adequada, atendendo às suas particularidades.
As normas intemadonais mendonadas tratam de um modo geral de saúde e não de 

adidonais de insalubridade e periculosidade.
A proteção à vida e à segurança do trabalho não implica que haverá pagamento de 

adidonal cumulativo.
Se se pretende que haja o pagamento do adidonal de insalubridade e do de pericu

losidade ao mesmo tempo, é preciso alterar a redação da CLT.
Se o adidonal for pago com habitualidade, integrará as férias (§ 5a do art. 142 da 

CLT), o 13a salário, o aviso-prévio, o FGTS, a indenização (S. 132,1, do TST). Não haverá
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integração do adidonal de periculosidade no dsr, pois se trata de um pagamento mensal, 
que já engloba o último (§ 2a do art. 7a da Lei nB 605/49).

6.2.4.1 Adidonal de periculosidade no setor de energia elétrica .

O adidonal de periculosidade para os empregados que trabalham no setor de energia 
elétrica foi criado pela Lei na 7.369, de 20-9-85.

Os trabalhadores somente passaram a ter direito ao referido adidonal a partir do 
momento em que houve a regulamentação da Lei na 7.369/85, pois havia necessidade de 
serem especificadas as atividades e os setores em que existem condições perigosas com 
eletriddade e seu campo de aplicação (art 2H da Lei ne 7.369/85). Assim, antes da regu
lamentação da inendonada norma, não havia direito ao dtado adidonal.

Regulamentou o Decreto ns 92.212, de 26-9-85, a Lei na 7.369/85, passando a ser 
devido o adidonal de periculosidade a partir da vigênda do referido decreto, conforme 
seu art. 5a, ou seja, de l a-l-86 èm diante (art. 6a).

O Decreto na 93.412, de 14-10-86, revogou o Decreto na 92.212/85, sendo o atual 
regulamento da Lei nfi 7.369/85, fazendo pequenas modificações no anexo de atividades 
e áreas de risco.

Não são apenas os fundonários de empresa que produz energia elétrica que têm di
reito ao adidonal, mas os de todas as empresas em que existam condições que impliquem 
perigo de vida pelo contato com equipamentos energizados.

Na verdade, a Lei na 7.369/85 não fez nenhuma distinção entre empresas concessio
nárias de distribuição, transmissão ou geradoras de energia elétrica e empresas consumi
doras de energia elétrica. O que importa é se o obreiro labora nas condições descritas no 
anexo ao Decreto na 93.412/86.

Dispõe o art. 2S do Decreto na 93.412/86 que para a concessão do adidonal devem- 
-se observar as atividades constantes do quadro anexo à dtada norma, “independente
mente do cargo, categoria ou ramo da empresa". A lei não determina que o adidonal 
somente é devido aos empregados de empresas produtoras de energia elétrica. Se a lei 
não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. O que deve ser realçado é se o trabalhador 
presta serviços nas hipóteses previstas no anexo ao Decreto na 93.412/86. O adidonal é 
devido mesmo que o empregado preste serviços em unidade consumidora (Orientação 
Jurisprudendal na 324 da SBDI-1 do TST).

Se o empregado trabalha com equipamentos ou instalações elétricas em situação de 
risco, com contato físico e exposição aos efeitos da eletriddade, possibilitando a “incapa- 
dtação, invalidez permanente ou morte” (§ 2a do a rt 2a do Decreto na 93.412/86), não 
há como deixar de ser pago o adidonal de periculosidade. Despidendo, então, afirmar-se 
que o adidonal de periculosidade só se aplica aos eletridtários. Deve ser pago, também, 
aos eletridstas, desde que exerçam suas atividades nas áreas de risco descritas no anexo ao 
Decreto na 93.412/86, até porque os equipamentos (v. g., sistema elétrico de potênda) e as 
áreas descritas no mendonado anexo (v. g., cabine do sistema elétrico de potência) existem, 
também, nas empresas consumidoras de energia elétrica.

Reza a Lei na 7.369/85 que o empregado, ao exercer suas funções em condições de 
periculosidade, tem direito ao adidonal de 30% sobre seu salário. O Decreto na 93.412/86
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esdaxece que se o trabalhador permanece habitualmente em área de risco terá direito 
ao adidonal sobre o salário da jornada de trabalho integral (ine. I do art. 2a), e que, se 
houver permanênda intermitente, o adidonal será propordonal ao tempo despendido na 
execução da atividade perigosa (inc. II do art. 2a). A restrição feita pelo inciso n  do art. 
2a do Decreto na 93.412/86 não tem previsão no Decreto na 92.212/85. É, ainda, ilegal, 
pois não consta da Lei ns 7.369/85, que não jnendona nenhuma propordonalidade no 
pagamento do adidonal se o obreiro presta serviços em local perigoso de modo intermi
tente, exorbitando, portanto, o conteúdo da dtada norma. Fere tal dispositivo o prindpio 
da legalidade, consagrado no indso II do art. 5a da Constituição da República. É de se 
lembrar que “o trabalho executado, em caráter intermitente, em condições insalubres, 
não afasta, só por essa drcunstânda, o direito à percepção do adidonal de insalubridade” 
(S. 47 do TS10, o que, mutatis mutandis, se aplica ao adidonal em comentário. Logo, é 
ilegal a determinação do regulamento de atribuir um adidonal propordonal ao tempo de 
trabalho na atividade perigosa, devendo ser pago o referido acréscimo legal de maneira 
integral. Lembre-se, ainda, que o art. 2a da Lei n2 7.369/85 manda que o Poder Executivo 
regulamente apenas as atividades que se exercem em condições de periculosidade, e não 
se o empregado ingressa de modo intermitente e habitual em área de risco. De qualquer 
modo, o adidonal é de 30%, independendo do tempo de exposição à energia elétrica 
(S. 361 do TST).

A norma coletiva não pode estabelecer porcentual de adidonal de periculosidade 
inferior ao legal e propordonal ao tempo de exposição, pois é situação menos favorável 
de que a prevista na lei.

O indso n  da Súmula 364 do TST foi cancelado. Isso significa que a fixação do 
adidonal de periculosidade em porcentual inferior ao legal e propordonal ao tempo de 
exposição ao risco não pode ser estabeledda em convenção ou acordo coletivo.

A disposição do § I a do art. 2a do Decreto na 93.412/86 também não tem respaldo 
na lei quando afirma que o ingresso ou permanênda eventual em área de risco não gera 
o direito ao adidonal de periculosidade. Ao contrário, se o risco existe, o empregado pode 
sofrer uma descarga elétrica e falecei; ou ter outras seqüelas do addente (parte final do 
§ 2a do art. 2a do Decreto na 93.412/86), embora fique poucos minutos em contato com 
as linhas de alta tensão. Daí por que a análise da expressão habitualmente (inc. I do art. 
2a do Decreto na 93.412/86) deve ser feita como diariamente, que é como a Seção de 
Dissídios Individuais (SDI) do TST vem interpretando a palavra permanente, contida no 
art. 193 da CLT. Dessa forma, a periculosidade não pode ser restringida a determinados 
horários de trabalho, pelo feito de o risco compreender a atividade desenvolvida pelo 
trabalhador em sua totalidade. Mesmo o contato de pequena duração tem efeitos mortais 
no caso de tuna descarga elétrica. A exposição permanente e intermitente em relação a 
inflamáveis e explosivos dá direito ao adidonal de periculosidade (S. 364 do TST). Fazen
do-se um paralelo com a insalubridade, nesta o fator insalubre vai agindo lentamente no 
organismo humano, ao passo que na periculosidade não é possívd ser feita a medição do 
tempo de exposição do obreiro ao perigo, pois, por apenas um minuto de contato do tra
balhador com a energia détrica, pode este perder sua vida, ou ficar incapadtado perma
nentemente. O intuito da Lei na 7.369/85 é o de proteger o empregado, não se podendo 
interpretar a lei desfavoravelmente ao obreiro, de modo a causar-lhe prejuízo.

O contato eventual com o agente perigoso, assim considerado o fortuito, ou o que, 
sendo habitual, se dá por tempo extremamente reduzido, não dá direito ao empregado a 
perceber o adidonal respectivo (S. 364 do TST).
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Para o adidonal de periculosidade não ser devido, mister se faz que o risco seja elimi
nado e não neutralizado, porque a qualquer momento o laboralista pode ser surpreendi
do com uma descarga elétrica, em que tal risco continua logicamente a existir. O próprio 
§ 3S do art. 2a do Decreto nE 93.412/86 deixa bem claro que, enquanto não for eliminado 
o risco resultante da atividade do trabalhador em condições de periculosidade, o adicio
nal é devido. O acréscimo legal só deixará de ser pago se houver a cessação do exercício 
da atividade, ou com a eliminação do risco (art. 4S do Decreto ns 93.412/86).

A atividade do trabalhador deve ser desenvolvida em área de risco, na forma do 
anexo ao Decreto na 93.412/86. Tal determinação decorre do art. 2a da Lei n2 7.369/85 
ao preconizar que o Poder Executivo irá regulamentar as atividades em que o trabalhador 
preste serviços em condições perigosas. Logo, é necessário que a atividade esteja prevista 
no decreto regulamentar e seja realizada na área de risco nele prevista. O fato de haver 
uma linha de transmissão nas ruas, passando sobre árvores, não implica, só por si, o pa
gamento do adicional de periculosidade para os transeuntes que circulam no referido lo
gradouro público. Se a atividade do empregado, apesar de ser tecnicamente perigosa, não 
estiver classificada como tal pelo anexo ao Decreto ns 93.412/86, inexistirá o direito ao 
adicional de periculosidade (interpretação a contrario sensu do art. 2a da Lei na 7.369/85 
c/c art. 196 da CLT).

O eletricista que presta serviços com equipamentos desenergizados não faz jus ao 
adicional de periculosidade, a não ser que permaneça no local em que os equipamentos 
fiquem ligados.

Durante as horas de sobreaviso, o empregado não está trabalhando em: condições 
de risco, razão pela qual é incabível a integração do adicional de periculosidade sobre as 
mencionadas horas (S. 132, n, do TST).

O cálculo do adicional de periculosidade será feito sobre o salário-base, nele excluí
dos outros adicionais, como o de horas extras e o noturno. Em relação aos eletricitários, 
o cálculo do adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das par
celas de natureza salarial (S. 191 do TST). Se for pago em caráter permanente integrará 
o cálculo da indenização (S. 132,1, do TST).

Verificada a existência da periculosidade, em razão da Lei na 7.369/85, existirão 
reflexos do adicional nas férias (§ 5a do art. 142 da CLT), no 13® salário, com incidência 
do FGTS sobre o principal e os acessórios. Não existirão, porém, reflexos sobre o dsr, visto 
que o adicional é mensal, considerando-se já remunerados os dias do repouso semanal do 
empregado, de acordo com o § 2a do art. 7a da Lei na 605/49. Se o aviso-prévio for traba
lhado, o adicional será pago à parte; mas se o aviso-prévio for indenizado, o adicional de 
periculosidade deverá integrar o primeiro, havendo seu pagamento habitual.

6.2.5 Adidonal de transferência

O adicional de transferência é devido ao empregado quando for transferido provi
soriamente para outro local, desde que importe mudança de sua residência (art. 469, 
§ 3a, da CLT). Não é devido nas transferências definitivas. O porcentual é de 25% sobre 
o salário.

Perdura o adicional de transferência enquanto existir o fato gerador que é a transfe
rência provisória (§ 3a do art. 469 da CLT). Não se incorpora ao salário. Se a transferência 
for definitiva, o adicional deixa de ser pago ou então é indevido.
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6.2.6 Adidonal por tempo de serviço

Na verdade, o adidonal por tempo de serviço não pode ser chamado de adidonal, 
pois não visa ao maior esforço do empregado ou é devido por este ter trabalhado em con
dições mais gravosas, mas representa salário, que muitas vezes é chamado de anuênio, 
qüinqüênio etc. É uma gratificação, pois é pâga por liberalidade. A Súmula 203 do TST 
estabelece que o adidonal por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos le
gais. Entrará no cálculo do adidonal de periculosidade, pois não se trata de gratificação, 
prêmio ou partidpação em lucros. A própria Súmula 226 do TST diz que a gratificação 
por tempo de serviço, isto é, o adidonal por tempo de serviço, integra o cálculo das horas 
extras, justamente por se tratar de salário. A Súmula 240 do TST esdarece que o adido
nal por tempo de serviço integra o cálculo da gratificação dos bancários.

6.2.7 Base de cálculo dos adicionais

Existe controvérsia sobre a base a ser tomada para o cálculo de alguns adidonais 
previstos em lei.

Quanto ao adidonal de insalubridade, o art. 192 da CLT reza que o porcentual (10, 
20 ou 40%) deve ser utilizado sobre o “salário-mínimo da região”.

No que concerne ao adidonal de periculosidade, o cálculo será de “30% sobre o sa
lário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou partidpações nos lucros 
da empresa” (§ I a do art. 193 da CLT).

O adidonal de transferênda terá porcentual de 25%, calculado sobre o salário que 
o empregado percebia na localidade onde estava laborando (§ 3a do art. 469 da CLT).

A respeito do adidonal de horas extras e do adidonal noturno é que lavra a discórdia. 
Entendem alguns autores que se toma como base de cálculo adidonal sobre adidonal, 
propordonando-se o efdto em cascata. Outros doutrinadores posidonam-se no sentido 
de que o cálculo não é feito com adidonal sobre adidonal, mas, sim, sobre o salário fixo.

Deve-se lembrar que o cálculo do adidonal de horas extras ou noturno não é feito 
sòbre a remuneração, que compreende o salário mais as goijetas (art. 457 e seú § 3a da 
CLT). Nem a Constituição de 1988 dá respaldo a esse entendimento, pois a remuneração 
tratada nos incs. IX (adidonal noturno), XVI (serviço extraordinário) e XVII (férias) do 
art. 7S refere-se a pagamento, e não tem o significado da remuneração versada no art. 457 
do estatuto consolidado. O indso Vm do art. 7a da Lei Maior é que prevê o cálculo do 13B 
salário com base na remuneração integral, na forma do art. 457 do estatuto consolidado.

Examinando-se os dispositivos da CLT pertinentes à matéria nota-se que: o adidonal 
de horas extras será calculado sobre o salário da hora normal (§ I a do art. 59 e § 2a do 
art. 61 da CLT); o adidonal noturno terá por base o salário da hora diurna (caput do a rt 
73 da CLT), não se observando a hora normal já acresdda do adidonal de horas extras. 
Inexiste dúvida, então, para o cálculo dos adidonais mendonadps. Não há que se indagar 
qual adidonal será utilizado em primeiro lugaç porque o cálculo de cada adidonal será 
feito em separado. Só o cálculo do adidonal noturno é cumulado com o cômputo da hora 
noturna reduzida (§ I a do a r t 73 da CLT), visto que “a duração legal da hora de serviço 
noturno (cinqüenta e dois minutos e trinta segundos) constitui vantagem suplementar, 
que não dispensa o salário adidonal” (S. 214 do STF).
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Cada adidonal deve, porém, ser calculado em separado.
O salário-hora normal, para o empregado mensalista, é obtido dividindo-se o salário 

mensal correspondente à duração do trabalho por 30 vezes o número de horas dessa du
ração (art. 64 da CLT). Não está escrito no dispositivo que a hora normal é integrada por 
adicionais, mas depreende-se exatamente o contrário.

As bases de cálculo são distintas. Não pode haver cumulação de um adicional sobre 
o outro, pois haveria cálculo em cascata, de adicional sobre adicional, do reflexo do 
reflexo. O próprio adicional seria utilizado na base de cálculo dele mesmo. Seria uma 
bola de neve, ou como se estivéssemos diante de espelhos, que propiciariam a integração 
indefinida. ,

Mais se justifica o meu entendimento ao se verificar a orientação jurisprudendal con- 
substandada no verbete 191 do TST: “o adidonal de periculosidade indde, apenas, sobre 
o salário básico e não sobre este acresddo de outros adidonais”, o que, mutatis mutandis, 
se aplicaria aos adidonais de horas extras e notumo.

No § l s do art. 457 da CLT não está dito que os adidonais integram o salário, justa
mente porque são verbas pagas de forma transitória, enquanto existir o fato gerador, que 
é o trabalho em condições mais gravosas.

A periculosidade, indusive, não representa tuna situação prejudidal à saúde do em
pregado, como acontece com a insalubridade, mas apenas uma hipótese de risco em po- 
tendal. Não tem, portanto, fundamento a integração do adidonal de horas extras em seu 
cálculo.

De acordo com a Súmula 264 do TST, só entram no cálculo das horas extras verbas 
que integram o salário, que são as descritas no § I a do art. 457 da CLT, como abonos, gra
tificações, comissões, percentagens etc., e não o adidonal de periculosidade. São verbas 
que integram o salário de forma permanente. Do contrário, não haveria inclusive como 
calcular o adidonal de horas extras, como na hipótese em que o empregado não ganhasse 
salário fixo, mas apenas comissões e percentagens.

Entender de forma contrária seria alterar o salário-hora do empregado para acres
centar verbas que não têm característica permanente.

Condui-se que não se pode cumular o cálculo de adidonal sobre adidonal.
Por fim, poder-se-ia dizer que há uma colisão entre o que está prescrito na Súmu

la 191 do TST e o disposto na Súmula 264 da mesma Corte. No entanto, a expressão 
“integração das parcelas de natureza salarial”, contida na Súmula 264 do TST, deve ser 
interpretada com o significado de, v. g., gratificações por tempo de serviço, abonos e gra
tificações ou adidonais já incorporados ao salário do obreiro (Bemardes, 1989, v. 1:268). 
Assim, a “remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, inte
grado por parcelas de natureza salarial” supradtadas, “e acresddo do adidonal previsto 
em lei, contrato, acordo, convenção ou sentença normativa” (S. 264 do TST).

A Orientação Jurisprudendal na 47 da SDI do TST informa que a base de cálculo da 
hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adidonal de insalubridade, 
este calculado sobre o salário-mínimo.

O adidonal de periculosidade, pago em caráter permanente, integra o cálculo da 
indenização e de horas extras (S. 132,1, do TST).
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O adidonal por tempo de serviço ou de antiguidade não deve integrar o cálculo do 
adidonal de periculosidade.

O art. 444 da CLT não versa sobre o tema em debate, pois não prevê a base de cálculo 
do adicional de periculosidade.

A Súmula 203 do TST não dispõe que o cálculo do adidonal de periculosidade deve 
ser feito sobre anuênio.

O anuênio nada mais é do que o adidonal de antiguidade previsto na norma coletiva. 
Assim, não pode ser calculado o adidonal de periculosidade tomando por base o anuênio, 
pois nada mais representa do que calculá-lo sobre adidonal ou gratificação.

As horas de sobreaviso são calculadas sobre a hora normal, conforme o § 2a do a rt 
244 da CLT. No salário normal não se integra o adidonal de periculosidade nem qualquer 
adidonal. Não se induem no salário normal os pagamentos decorrentes de situações ex- 
cepdonais ou anormais, como os adidonais.

O empregado, quando está de sobreaviso, não está trabalhando; está fora do local 
sujeito à periculosidade, está afastado da área de risco. Logo, o adidonal de sobreaviso 
não pode integrar o adidonal de periculosidade oii vice-versa (S. 132, n, do TST).

6.3 Ajuda de custo

A ajuda de custo tem origem no Direito Administrativo. É a importânda paga ao fún
donário pelos cofres públicos visando a cobrir as despesas de sua transferênda para outra 
localidade. Verifica-se do concdto que a natureza do pagamento dessa verba é de compen
sar as despesas havidas pelo fúndonário em razão de sua mudança de um local para outro 
e as despesas de viagem. Era o que se observava no Código de Contabilidade Pública (arts. 
364 ss.) e no antigo Estatuto dos Fundonários Públicos (art 137).

Esdarece o art. 53 da Lei na 8.112/90, que trata do regime único dos servidores dvis 
da União, que a ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servi
dor que é transferido com mudança de domicílio em caráter permanente. O § I a do mesmo 
artigo mostra que a ajuda de custo serve para pagar as despesas de transporte do servidor 
e de sua família, indusive de bagagem e pessoais. O art. 54 dedara que a ajuda de custo é 
calculada sobre a remuneração do servidor sendo devida mesmo quando há a nomeação 
em cargo em comissão, porém decorrente de mudança de domicílio (art. 56).

Ajuda de custo é a importânda paga pelo empregador ao empregado com o objetivo 
de propordonar condições para a execução do serviço. Não se trata, porém, dé valor pago 
pela contraprestação dos serviços. Não serve para custear despesas de viagens, mas para 
ressarcir despesas do empregado na prestação de serviços para o empregador.

A diferença que se pode estabelecer entre as diárias e as ajudas de custo é que as 
primeiras são pagas em decorrênda de viagens, e as segundas, não. A ajuda de custo 
pode ser eventual ou decorrente de um único pagamento. Seriam despesas imprevistas 
e ocasionais, enquanto a diária, normalmente, é repetitiva. Nas diárias, existem, muitas 
vezes, sobras do numerário recebido, o que geralmente não ocorre na ajuda de custo, que 
também não tem por objetivo compensar o incômodo da viagem.

Num primeiro momento, a ideia da natureza da ajuda de custo era a de indenizar as 
despesas do empregado com locomoção: para local diverso daquele que era seu domid-
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lio, que poderia enquadrar-se nas despesas resultantes da transferência do empregado, 
que ficam a cargo do empregador (art. 470 da CLT), assim como as despesas de viagem 
e transporte dos empregados de empresas teatrais, como mencionava o art. 509 da CLT, 
que foi revogado pela Lei n2 6.533, de 24-5-78, norma que regula as profissões de artista 
e de técnico em espetáculos de diversões. Verifica-se, entretanto, nò § 2- do art. 239, 
que o pessoal da equipagem de trens tem direito a ajuda de custo destinada a atender às 
despesas com alimentação, viagem e hospedagem no destino, desde que a empresa não 
concedesse tais vantagens. Nessa hipótese, a ajuda de custo visa compensar as despesas 
do empregado com aquelas contingências, e não as despesas de transferência do empre
gado, como no caso anteriormente mencionado.

Se a CLT tratà de despesa de transferência no art. 470, de ajuda de custo no § 2- do 
art. 457 da CLT e no § 2a do art. 239 é sinal que as expressões têm significados diferentes.

Parece que o sentido da expressão ajuda de custo deve ser para incluir as despesas de 
alimentação e de locomoção do empregado, como em relação aos empregados que pres
tam serviços externos (vendedores, motoristas, cobradores, propagandistas).

A natureza jurídica da ajuda de custo não é de indenização. Não se está exatamente 
indenizando a pessoa, mas compensando ou ressarcindo a maior dificuldade do empre
gado em fazer o serviço. Não há ato ilícito para se falar em indenização.

Não se trata de salário-utflidade, pois não é uma utilidade fornecida ao empregado, 
mas um valor pago ao trabalhador. Logo, não se pode fazer a distinção entre utilidade 
usada para epela prestação do serviço.

Não há como se distinguir entre ajudas de custo próprias e impróprias, pois as aju
das de custo não integram o salário, correspondendo sempre a pagamento para cobrir as 
despesas do empregado com locomoção, transporte ou alimentação.

A redação original do § I a do art. 457 da CLT era: “Integram o salário, não só a im
portância fixa estipulada, como também as comissões, percentagens e gratificações pagas 
pelo empregador” O § 2- previa: “Não se incluem nos salários as gratificações que não 
tenham sido ajustadas, as diárias para viagem e as ajudas de custo.” Estava daro que as 
ajudas de custo não integravam o salário.

Reza o § l 2 do art. 457 da CLT, na redação determinada pela Lei na 1.999, de l 2 de 
outubro de 1953, que integram o salário não só a importância fixa estipulada, mas tam
bém as comissões, percentagens, gratificações, diárias para viagens e abonos pagos pelo 
empregador, mas não se refere expressamente às ajudas de custo. Já se poderia concluir, 
por aí, que as ajudas de custo não integram o salário em hipótese alguma.

O § 22 do art. 457 da CLT corrobora essa afirmação, ao mencionar que “não se in- 
duem no salário as ajudas de custo”. A oração do referido parágrafo prossegue tratando 
das diárias que excedem ou não 50% do salário. A frase, ao mendonar quando haja o 
excedimento ou não de 50%, refere-se exdusivamente às diárias e não à ajuda de custo. 
Assim, em hipótese alguma, excedendo ou não 50% do salário, as ajudas de custo inte
grarão o salário, pois têm natureza de ressarcimento de despesas.

O TST já  assim deddiu:

‘Ajuda de custo. Caráter indenizatório. Ajuda de custo, qualquer que seja o 
seu valor, não integra o salário em face de sua natureza indenizatória. Embargos
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conhecidos e rejeitados” (TST Pleno, ERR 5.305/90, Rei. Min. Mendes Cavaleiro, 
DJU15-8-86).

É claro que, se o empregador rotular falsamente o salário como ajuda de custo, 
considerar-se-á de natureza salarial a verba paga, principalmente se sua natureza não 
for indenizatória, mas retributiva, ou se o pagamento for feito a título de reembolso de 
despesas que o empregado não tem, ou por trabalhar internamente, como rotular impro
priamente de ajuda de custo de despesas de transporte do obreiro de sua residência para 
o trabalho ou vice-versa, ou de suposta ajuda de custo de aluguel, sendo tais pagamentos, 
na verdade, salário-utilidade, se houver habitualidade no referido pagamento, por corres
ponderem a um plus salarial, e não reembolso de despesas. É comum o empregador pagar 
ao empregado verbas de natureza indenizatória que realmente têm naturezajde ajudã de 
custo, de ressarcir as despesas feitas pelo empregado, como ajuda para transporte, ajuda- 
-quilometragem, ajuda-alimentação, como ocorre, quanto a essa última, principalmente 
em relação aos bancários.

Se o empregador pagar cumuladamente diárias e ajudas de custo, é preciso verificar 
a natureza de cada parcela, para diferenciar a parte que é salário.

6.4 Comissões

A comissão integra o salário (§ I a do art. 457 da CLT). É uma modalidade de salário 
normalmente estipulada para os empregados no comércio, porém os representantes co
merciais também podem perceber pagamento à base de comissão, assim como os bancá
rios, pela venda de papéis do banco.

Não se confunde comissão com percentagem, pois, caso contrário, o legislador ordi
nário não as utilizaria em separado (§ 2a do art. 142, § l s do art. 457 e art. 466 da CLT). 
Comissão é gênero. Percentagem é espécie de comissão. As comissões se referem a um 
valor determinado, como $ 10,00 por unidade vendida, e as percentagens, comò ò pró
prio nome indica, seriam um porcentual sobre as vendas (exemplo: 5% sobre as vendas), 
não tendo um valor determinado em numerário.

Os vendedores, pradstas ou viajantes, podem ter seus salários determinados à base 
de comissões, como geralmente acontece, sendo o regime de trabalho de tais pessoas 
regulado pela Lei ne 3.207, de 18-7-57. O empregado vendedor tem direito à comissão 
averiçada sobre as vendas realizadas. Se possui uma zona de trabalho fechada, onde atua 
com exdusividade, tem direito às comissões das vendas aí realizadas pela empresa ou por 
seu preposto (art. 2a). Essa zona poderá ser ampliada ou restringida, de acordo com as 
necessidades da empresa. Sendo o empregado transferido de sua zona de trabalho, com 
redução de vantagens, terá direito à remuneração mínima de um salário correspondente 
à média dos 12 últimos meses anteriores à transferênda. Considera-se aceita a transação 
se o empregador não a recusar por escrito, dentro do prazo de 10 dias, contados da data 
da proposta. Se a transação é feita com outro comerdante estabeleddo em outro Estado 
ou no estrangeiro, o prazo para aceitação ou recusa da proposta de venda será de 90 dias, 
podendo, ainda, ser prorrogado, por tempo determinado, mediante comunicação escrita 
feita ao empregado (art. 3a). Não se pode confundir o direito à comissão com a exigibili
dade do seu pagamento, que ocorre 30 dias após ultimada a transação, ocasião em que a
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empresa deve expedir as cópias das faturas correspondentes aos negócios conduídos (art. 
4S). As partes, porém, poderão estabelecer outro prazo para o pagamento, que não pode
rá exceder de 90 dias, contados da aceitação do negócio (parágrafo único do art. 4S). Nas 
prestações sucessivas, o pagamento das comissões e percentagens será exigível de acordo 
com a ordem de seu recebimento (art. 5a). Rescindido o contrato de trabalho ou havendo 
inexecução voluntária do negócio pelo empregador, persiste o direito do empregado às 
comissões ou percentagens (art. 6a). As comissões só poderão ser estornadas se houver 
insolvênda do comprador (art. 7S). Do art. 7a da Lei na 3.207/57 depreende-se que o 
estorno das comissões somente pode ser feito quando houver insolvênda do comprador, 
e não de mera inadimplênda. Se o empregado vendedor prestar serviços de inspeção e 
fiscalização ao empregador ficará a empresa vendedora obrigada ao pagamento adido
nal de 1/10 (um décimo) da remuneração que lhe for atribuída (art. 8a).

Esdarece a Súmula 340 do TST que “o empregado, sujeito a controle de horário, 
remunerado à base de comissões, tem direito ao adidonal de, no mínimo, 50% pelo tra
balho em horas extras, calculado sobre o valor das comissões recebidas no mês, conside- 
rando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas”.

A Súmula 93 do TST deixa daro que “integra a remuneração do bancário a vantagem 
pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários 
de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, quando exerdda essa atividade 
no horário e local de trabalho e com o consentimento, tádto ou expresso, do banco em
pregador”. -

Percebendo o empregado apenas comissões, não tendo salário fixo, o empregador 
deve assegurar ao obreiro pelo menos um salário-mínimo no mês em que as comissões não 
atingirem essa importânda. Assim, se as comissões foram inferiores a um salário-mínimo 
em certo mês, deve a empresa complementar tal valor até atingir um salário-míni
mo (parágrafo único do art. 78 da CLT e Lei na 8.716/93). Se a norma coletiva da cate
goria estabelecer piso salarial, este deve ser observado como mínimo a ser pago ao em
pregado, e mais as comissões.

6.5 Diárias

As diárias têm origem no Direito Administrativo, tendo caráter indenizatório. O 
Estado inidalmente as pagava em virtude de despesas feitas pelo fúndonário que era 
transferido da sede. O art. 58 da Lei ns 8.112/90 (Estatuto dos Fundonários Públicos da 
União) esdarece que as diárias são destinadas a cobrir despesas de pousada, alimentação 
e locomoção urbana, sendo decorrentes de deslocamento permanente. Inexistindo este, 
as diárias são indevidas.

Na prática, costuma-se falar em diárias, porém o teimo correto é “diárias para via
gem”, como se observa dos §§ I a e 2a do art. 457 da CLT, mas também emprega-se o ter
mo viáticos como sinônimo, com o significado do pagamento feito pelo preponente aos 
caixeiros-viajantes ou cometas, com origem no Direito Comerdal. Viático é o pagamento 
feito pelo desempenho do trabalho, em virtude de o trabalhador ter gastos com alimen
tação e hospedagem.

Diárias são o pagamento feito ao empregado para ressarcir despesas com o desloca
mento, hospedagem ou pousada e alimentação e sua manutenção quando precisa viajar
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para executar as determinações do empregador. São, portanto, pagamentos ligados di
retamente à viagem feita pelo empregado para a prestação dos serviços ao empregador, 
decorrentes da mobilidade do empregado.

Distinguem-se as diárias das despesas de viagem ou reembolso de despesas. Nes
tas, o pagamento feito pelo empregador é, na verdade, o reembolso exato das despesas 
gastas pelo empregado na viagem, mediante prestação de contas. As diárias, porém, não 
ficam subordinadas à comprovação do valor gasto pelo empregado na viagem, recebendo 
o obreiro um valor estipulado pelo empregador, quer tenha desembolsado mais do que o 
recebido ou menos.

O empregado viajante, ao receber as diárias, procura economizar as despesas feitas 
para que haja sobra de uma importância para a complementação de seu salário, princi
palmente quando este é ínfimo, de modo a complementar o orçamento familiar. Diante 
dessa situação, não é possível dizer que parte do pagamento feito a título de diárias ou 
o porcentual que é considerado salário, já que uma parte corresponderia ao reembolso 
das despesas de viagem. Daí por que o objetivo foi o de que o empregador não pagasse 
o salário apenas sob o rótulo de diárias ou pagasse um salário ínfimo e grandes valores 
a título de diárias, para que não houvesse a integração em outras verbas ou a incidência 
de contribuições sociais, mas não se pode esquecer que há um caráter indenizatório, mas 
também compensatório, em razão do desconforto do empregado pelas constantes viagens 
realizadas. Assim, poderíamos falar em diárias próprias e impróprias, em que as primeiras 
têm por objetivo indenizar ao empregado as despesas incorridas, ou seja, ressarcimento 
de despesas, e as segundas têm caráter retributivo, sendo, portanto, salário.

O legislador estabeleceu, num primeiro plano, que integram o salário não só a im
portância fixa estipulada, mas também as diárias para viagens pagas pelo empregador 
(§ I a do a r t 457 da CLT). Normalmente, as diárias são pagas aos empregados viajantes, 
mas nem sempre isso ocorre, podendo o  pagamento referir-se a outro empregado que 
tenha que viajar ocasionalmente a serviço do empregadoi; como também aos propagan- 
distas, aos cobradores ou àqueles que exercem serviços externos, como o motorista. En
tretanto, o pagamento deve ser habitual para que as diárias se incluam no salário, e não 
eventual. Um dos requisitos para se considerar de natureza salarial o recebimento é a 
habitualidade em seu pagamento, como se observa, v. g., do art. 458 da CLT, que deter
mina que, para haver a configuração do salário in natura, é preciso existir habitualidade 
em seu fornecimento.

Como não era possível estabelecer que parte das diárias seria salário e que parte seria 
indenização, o § 2a do art. 457 da CLT determinou que, para haver a integração no salá
rio, a diária teria que exceder de 50% de tal retribuição; e, ao contrário, não se incluiria 
no salário se chegasse até 50% do salário do empregado. Esse critério legal, pode, porém, 
ser, na prática, inadequado se efetivamente o empregado gasta como despesa de viagem 
mais de 50% de seu salário, quando o correto seria falar que se trata de indenização, e 
não de salário. Havia, também, dúvida sobre qual a parte que seria considerada salário 
caso se excedesse os 50%, apenas o excesso ou o total. A Súmula 101 do TST orientou-se 
no sentido de que “integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, 
as diárias de viagem que excedam 50% do salário do empregado”. Parece que apenas o 
excesso é que deveria ser considerado salário, pois até 50% dever-se-ia entender que tal 
parcela corresponderia a reembolso de despesas, e não salário; porém, não é essa a orien
tação do TST. A interpretação literal do § 2a do art. 457 da CLT vai levar o intérprete à
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ideia de que é salário aquilo que exceda a 50% do salário; entretanto, o que não exceder, 
não o será. Logo, não se poderia entender que todo o pagamento é salário. Há neces
sidade de se verificar, também, qual o critério para o cômputo dos 50%, se de acordo 
com o pagamento diário ou mensal das diárias. O TST orientou-se no seguinte sentido: 
“Tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias ao salário deve ser feita 
tomando-se por base o salário mensal por ele percebido, e não o salário-dia, somente sen
do devida a referida integração quando o valor das diárias, no mês, for superior à metade 
do salário mensal” (S. 318 do TST).

As orientações mencionadas, contudo, não levam em conta a finalidade do pagamen
to, mas apenas o valor. O mais correto seria adotar o critério de se verificar a destinação 
do pagamento feito ao empregado. Se visa a ressarcir despesas, não será considerado 
salário, pouco importa se inferior ou superior a 50% do salário. Se o pagamento feito ao 
empregado não tem por objetivo o reembolso de despesa, poderá ser considerado como 
salário. O critério estabelecido em nossa lei pode ser relevado desde que se prove efetiva
mente que o pagamento feito ao empregado tem natureza de reembolso de despesas ou 
de indenização pela viagem. Inexistindo viagem, não haverá que se falar em reembolso, 
sendo salário o pagamento feito ao empregado.

As diárias só integram o salário enquanto existirem viagens. Se o empregado não 
mais viaja, não há que se falar em pagamento de diárias. Tratá-se de condição, em que as 
diárias só são devidas se houver viagens (S. 101 do TST)-

A diária pode ser diferenciada em razão da distância a ser percorrida na viagem, pois 
os gastos serão maiores.

A Instrução Normativa na 8, de l a-ll-91, do Secretário Nacional do Trabalho, faz a 
distinção se a diária é sujeita ou não a prestação de contas, critério, esse, não previsto 
na CLT, mas correto do ponto de vista de que, se as diárias são sujeitas a prestação de 
contas, têm natureza de reembolso de despesas, e não de salário. O art. I a da referida 
norma considera “como de natureza salarial as diárias de viagem quando, não sujeitas a 
prestação de contas, excederem a 50% do salário mensal do empregado, no mês em que 
forem pagas”.

O parágrafo único do mesmo artigo mostra que “não serão consideradas de natu
reza salarial as diárias de viagem quando sujeitas a prestação de contas, mesmo se o 
total dos gastos efetivamente incorridos exceder a 50% do salário do empregado, no 
respectivo mês”.

É daro que, se o empregado deixar de viajar, perderá o direito às diárias, pois a sua 
destinação decorre da existênda de viagens, sendo que, nesse caso, o empregado não 
poderá alegar prejuízo. Assim, as diárias podem ser suprimidas quando deixam de existir 
as viagens.

Se as diárias e ajudas de custo forem contratadas, ainda que tadtamente, mes
mo não tendo natureza salarial, integram as condições de trabalho e não pòdem ser 
alteradas ou suprimidas pelo empregador (art. 468 da CLT), se persistirem seus fatos 
geradores. As diárias para viagens só integram o salário enquanto forem pagas e desde 
que sejam superiores a 50%. Devem também ser reajustadas periodicamente, pois, do 
contrário, o empregado continuará desembolsando valores para atender aos pagamen
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tos necessários, tendo redução indireta dos salários. Se tiverem efetivamente natureza 
salarial, mais se justifica o reajustamento, inclusive de acordo com os critérios legais ou 
convencionais, porém não terão direito a aumentos de produtividade, posto que não são 
decorrentes de tal fato.

i

6.6 Gorjeta

Goijeta tem origem na palavra gorja, de garganta, no sentido de dar de beber, com 
significado equivalente a propina. Em outras línguas, são utilizadas as seguintes palavras: 
Trinkgeld, ,no„ alemão; propina, no espanhol; pourboire, no francês; manda, no italiano; 
e tip, em inglês. Seria uma forma de retribuição do cliente ao empregado que o serviu, 
mostrando o reconhecimento pelo serviço prestado, que foi bem servido. . Geralmente, a 
goijeta é oferecida aos garçons, ou aos trabalhadores de hotéis e restaurantes.

Goijeta, segundo o § 3S do art. 457 da CLT, é não só a importância espontaneamente 
dada pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao 
cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, sendo destinada a distribuição aos 
empregados. O pagamento da goijeta é feito, assim, por um terceiro, o cliente, e não pelo 
próprio empregador, daí não ser considerada como salário, mas como remuneração, que 
corresponde aos salários mais as gorjetas (art. 457 da CLT).

Distingue-se, a goijeta do salário. Este é pago diretamente pelo empregador ao em
pregado, em razão do contrato de trabalho. A goijeta compõe a remuneração, não é 
contraprestação do trabalho, mas pagamento feito pelo terceiro, pelo cliente, sendo pro
veniente do contrato de trabalho.

A goijeta diferencia-se da gratificação, pois a primeira é paga pelo cliente e a segun
da pelo empregador.

Tem a goijeta natureza trabalhista, sendo que remunera o trabalho decórrente do 
contrato laboral. No sistema brasileiro, a goijeta tem natureza de doação, por não ser 
obrigatório ao cliente pagar goijeta ao trabalhador. As goijetas não poderão ser paigas pelo 
empregador. Se o forem, terão natureza de gratificação, sendo consideradas salário.

O pagamento da goijeta pode ser decorrente de causa subjetiva, como o feto de o 
cliente ser bem servido, ou de causa objetiva, em decorrência do serviço prestado, mas 
sempre será proveniente da existência do contrato de trabalho entre o empregado é o 
empregador.

As goijetas podem ser de duas espécies: as obrigatórias (sistema alemão -  Servier- 
system), fixadas na nota de despesa e destinadas a um fundo para distribuição a todos 
os empregados; e as facultativas (sistema latino -  Troncsystem), que são as espontâneas, 
ficando ao livre-arbítrio do cliente. No Brasil, adota-se o sistema facultativo. O cliente não 
é obrigado a pagar goijeta, mesmo que ela venha incluída na conta. Pode a goijeta tanto 
ser um valor fixo dado pelo cliente, como cobrada à razão de um porcentual sobre a nota 
de serviço, que geralmente é de 10%.

Goijeta própria é a oferecida diretamente pelo cliente ao empregado. É a chamada 
caixinha.
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Gorjeta imprópria é a cobrada pelo empregador do diente na nota de serviço.
Gorjeta compreende pagamento em dinheiro e não em objetos. O § 3a do art. 457 da 

CLT faz referênda a “importânda”, que é a quantia paga em dinheiro.
Normalmente, as goijetas são fixadas em tabelas dos sindicatos, de acordo com uma 

média durante o mês, pois muitas vezes é impossível saber quanto o empregado recebeu 
de goijeta, uma vez que ela é paga diretamente ao obreiro e não passa pelo caixa do 
empregador.

É de se ressaltar que as goijetas não poderão ser utilizadas para a complementação 
do salário-mínimo, pois este último é pago diretamente pelo empregador (art. 76 da CLT) 
e-a goijeta deve ser paga por um terceiro: o cliente. Assim, o obreiro deverá receber o 
salário-mínimo e mais as goijetas que forem pagas pelo cliente. ‘As goijetas, sejam cobra
das pelo empregador ou ofereddas espontaneamente pelos clientes, integram a remune
ração do empregado”. Integrarão, assim, a remuneração para tódos os efeitos, como para 
o cálculo das férias, 13a salário (§ 1B do art. I a da Lei nE 4.090/62), havendo inddênda 
do FGTS. Não haverá integração: nos dsfs, pois se o pagamento é mensal já  engloba 
aqueles valores (§ 2a do art. 7a da Lei ns 605/49), além do que faz parte da remuneração 
e não é calculada sobre o salário; no aviso-prévio, pois este é calculado sobre o salário do 
mês da rescisão e não sobre a remuneração. Também não integrará: o adidonal notumo, 
que é calculado sobre a hora diurna; o adidonal de insalubridade, que tem por base o 
salário-mínimo; o adidonal de periculosidade, que emprega o salário contratual do em
pregado em seu cômputo. A Súmula 354 do TST esdareceu que as goijetas cobradas pelo 
empregador na nota de serviço ou ofereddas espontaneamente pelos clientes integram a 
remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso- 
-prévio, adidonal notumo, horas extras e repouso semanal remunerado.

6.7 Gratificações

A palavra gratificação deriva do latim gratifkatio, gratificationem, do verbo gratifka- 
re, que tem o significado de dar graças, mostrar-se reconheddo. No Direito do Trabalho, 
muitas vezes, a gratificação tem o sentido de um pagamento feito por liberalidade pelo 
empregador, de forma espontânea.

As origens da gratificação são encontradas nos pagamentos de valores feitos por 
liberalidade do empregador. Seria uma forma de agradecimento ou de reconhecimento 
por parte do empregador em razão de serviços prestados.

Difere a gratificação da goijeta. A gratificação é paga por liberalidade do emprega
dor. A gorjeta é paga pelo cliente ao empregado.

Não se confunde a gratificação com o 13a salário, pois este é compulsório, determi
nado por ld , enquanto a primeira é convendonal.

A gratificação pode ter várias finalidades: (a) retributiva, de modo a remunerar o 
empregado pelo serviço prestado, seja de maneira expressa ou tádta; (b) premial, ou de 
recompensa pelos serviços extras prestados; (c) estimulante, de modo à fazer com o que 
o empregado produza mais ou melhore sua produção.
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As gratificações podem ser divididas quanto: (a) à obrigatoriedade, sendo compulsó
rias ou espontâneas; (b) ao ajuste, sendo expressas (escrita ou verbal) e tácitas.

O § l s do art. 457 da CLT determina que a gratificação ajustada integra o salário, 
tendo, portanto, finalidade retributiva. O ajuste poderá ser expresso ou tácito.

Será liberal a gratificação não ajustada,;não integrando o salário. Já as gratificações 
ajustadas (§ I a do art. 457 da CLT) serão consideradas salário. Pouco importa se o em
pregador coloca no recibo de pagamento que a gratificação vem a ser uma liberalidade, 
pois pode ter decorrido de ajuste tácito (S. 152 do TST). A gratificação paga com habi
tualidade, porém, irá configurar salário, implicando ajuste tácito entre as partes, por sua 
reiteração. É o que se observa da Súmula 207 do STF: “as gratificações habituais, inclusi
ve a de Natal, consideram-se tadtamente convencionadas, integrando o salário”. Assim, 
se a gratificação é habitual, deverá ser computada no salário pelo duodécimo, inclusive 
para efeito do 13a salário. A gratificação que se tiver incorporado ao salário integra a 
indenização (S. 459 do STF).

Normalmente, são fixadas por período de seis meses ou de um ano, como ocorre com 
as gratificações de balanço.

Havendo, ao mesmo tempo, “gratificação por tempo de serviço outorgada pelo em
pregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou 
sentença normativa, o empregado tem direito a recebei; exclusivamente, à que lhe seja 
mais benéfica” (S. 202 do TST).

As gratificações de produtividade e de tempo de serviço, pagas mensalmente, não 
repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado (S. 225 do TST).

A gratificação semestral não repercute nos cálculos das horas extras, das férias e do 
aviso-prévio, ainda que indenizados. Repercute, contudo, pelo seu duodécimo na indeni
zação por antiguidade e gratificação natalina (S. 253 do TST).

A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais 
(S. 203 do TST), inclusive para o cálculo das horas extras (S. 226 do TST).

6.8 Gratificação de função

A gratificação de função é devida em relação à maior responsabilidade que é atri
buída ao empregado no desempenho de sua função. Normalmente, ocorre em relação a 
empregados que ocupam cargos de confiança.

A hipótese mais clara prevista na legislação refere-se ao bancário. O § 2fi do art. 224 da 
CLT estabelece que o bancário que desempenha função de direção, gerência, fiscalização, 
chefia e equivalentes tem direito a pelo menos 1/3 a mais de seu salário a título de grati
ficação. Nas normas coletivas das categorias, tem-se estipulado pelo menos 50% a mais.

O parágrafo único do art. 62 da CLT estabelece que não são abrangidos pelo capítulo 
da jornada de trabalho os gerentes ou as pessoas que exerçam cargos de gestão quando 
o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for 
inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%.
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Permite o parágrafo único do art. 468 da CLT ao empregador reverter o empregado 
ao cargo efetivo, anteriormente ocupado, deixando o exercício da função de confiança. 
Determina o art. 450 da CLT que se o empregado é chamado a ocupar, em comissão, 
interinamente, ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer 
na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta 
ao cargo anterior. A lei não dispõe, porém, que deve ser paga a gratificação de função ao 
empregado que volta a exercer o cargo anterior.

Recebendo o empregado gratificação pelo exercício do cargo de confiança, não cons
titui redução de salário a cessação do pagamento da gratificação, caso o empregado deixe 
de exercer cargo fie confiança, mesmo que depois de muitos anos. O fato gerador do 
pagamento da gratificação é o exercício do cargo de confiança. Deixando a pessoa de 
exercer o cargo de confiança, perde o direito à gratificação. Esta tem por pressuposto 
remunerar o exercício do cargo de confiança, sem se incorporar ao patrimônio jurídico 
do trabalhador.

A Súmula 372 do TST esdarece que, “percebida a gratificação de função por dez ou 
mais anos pelo empregado, se o empregador sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo 
efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o prindpio da estabilidade 
financeira” (I). Numa interpretação a contrário senso, pode-se entender que se o empre
gador por justo motivo, revertê-lo ao cargo efetivo, a gratificação será indevida.

Mantido o empregado no exerddo da função comissionada, não pode o empregador 
reduzir o valor da gratificação (S. 372, II, do TST).

A Súmula 109 do TST mostra que a gratificação de função prevista no § 2a do art. 224 
da CLT não é compensávd com o valor da sétima e oitava horas de serviço do bancário.

O adidonal por tempo de serviço integra o cálculo da gratificação de função prevista 
no § 2S do art. 224 da CLT (S. 240 do TST).

6.9 Décimo-terceiro salário

A denominação correta do instituto é gratificação de Natal. Na prática, é utilizada a 
expressão décimo-terceiro salário.

6.9.1 Generalidades

As empresas tinham por hábito o pagamento espontâneo de uma gratificação ao final 
de cada ano, para que os empregados pudessem fazer as compras de Natal. Era o que se 
chamava de gratificação natalina.

Atento a essa característica, o legislador resolveu estabelecer a gratificação natalina 
por meio de lei, acabando com a espontaneidade em seu pagamento. Assim, foi editada a 
Lei na 4.090, de 13-7-62, que instituiu a gratificação de Natal, também denominada 13a 
salário, que passou a ser compulsória e não mais facultativa, como era o procedimento 
das empresas. A referida norma foi regulamentada pdo Decreto na 57.155, de 3-11-65.
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Passou o 132 salário a ser um pagamento obrigatório por parte das empresas, tendo, 
portanto, natureza salarial. O 13a salário passa a ser devido a todo empregado (art. I 2 da 
Lei ns 4.090/62).

A primeira Constituição que veio a tratar do tema foi a de 1988, no inciso Vm do 
art. 7a: “décimo-terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da apo
sentadoria”. O 13a salário é devido não só aò empregado urbano, mas também ao rural, 
segundo a Constituição, de acordo com o caput do art. 72. Segundo a Lei Maior, o 13a 
salário passa a ser devido com base na remuneração integral do mês de dezembro, como 
já explicitava o § I a do art. I a da Lei na 4.09Ó/62. Em se tratando de aposentadoria ou 
pensão é que o valor do benefício previdendário passou a ser devido com base nos pro
ventos do mês de dezembro de cada ano (§ 6a do art. 201 da Lei Maior) e não com base 
na média dos proventos do ano, como era calculada anteriormente.

Outorga, ainda, o parágrafo único do art. 7a da Lei Fundamental o direito ao Í3S 
salário em relação ao empregado doméstico.

Estabelece o inciso XXXIV do art. 7a da Constituição que haverá igualdade de direitos 
entre o trabalhador com vínculo empregatído permanente e o trabalhador avulso, o que 
mostra que o constituinte também assegurou ao avulso o direito ao 13a salário, embora a 
Lei na 5.480/68 tenha sido revogada pela Lei n2 8.630/93 (art. 76).

O trabalhador temporário tem direito ao 13a salário, a despeito de a Lei n2 6.019 
nada mendonar sobre o tema. Poder-se-ia afirmar o direito do temporário ao 13a salá
rio com base na letra a do art. 12 da Lei n2 6.019/74, pois o temporário deve perceber 
remuneração equivalente à do empregado da tomadora dos serviços. ísis de Almeida 
(1977:93) afirma que a “remuneração compreende não apenas salário, mas várias outras 
parcelas, entre as quais se induem, induvidosamente, as gratificações habituais, e, por
tanto, o 132 salário”.

O art. I a da Lei n2 4.090 esdarece que o 132 salário é devido a todo empregado. 
Como o trabalhador temporário não deixa de ser empregado da empresa de trabalho 
temporário, deve, também, ter direito ao 132 salário.

Esdarece a Súmula 50 do TST que “a gratificação natalina, instituída pela Lei n2 
4.090, de 1962, é devida pela empresa cessionária ao servidor público cedido, enquanto 
durar a cessão”.

Se a Administração Estadual ou Munidpal adota o regime da CLT para seus empre
gados, também terá de pagar-lhes o 132 salário. O § 32 do art. 39 da Constituição também 
assegura o 13a salário aos servidores públicos.

A gratificação de Natal tem natureza salarial, pois é paga todo ano e as gratificações 
integram o salário (§ I a do art. 457 da CLT).

O inciso Vin do art. 72 da Constituição dispõe que o décimo terceiro salário toma por 
base a remuneração. Isso quer dizer que é calculado sobre a remuneração. Nada impede, 
porém, que seja calculado de forma propordonal sobre a remuneração do mês de dezem
bro quando o empregado não tenha trabalhado todos os meses do ano.

O § l 2 do art. I 2 da Lei n2 4.090/62 adota a ideia, prevista posteriormente na.Cons- 
tituição, de que o 132 salário é calculado com base na remuneração, o que compreende o
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salário mais as gorjetas (art. 457 da CLT). A remuneração a ser observada é a do mês de 
dezembro do ano correspondente. O cálculo é de 1/12 por mês de serviço. Considera-se 
como mês a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho. Assim, se o empregado tra
balhou de agosto a dezembro de certo ano, terá direito a 5/12 de 13B salário. O cálculo 
da fração deve ser feito em relação a cada mês, que foi o intuito do legislador, e não em 
razão dos dias trabalhados em diversos meses.

Percebendo o empregado remuneração variável, o cálculo do 13a salário deverá ser 
feito de acordo com a média dos valores recebidos nos meses trabalhados durante o ano.

Para os mensalistas e diaristas considera-se a remuneração de 30 dias. Para os horis- 
tas, o montante equivalente a 220 horas.

É claro que as faltas previstas em lei ou justificadas não serão deduzidas para efeito 
de se observar cada mês, indusive em caso de addente do trabalho (S. 46 do TST).

A Lei na 4.749, de 12-8-65, dividiu o pagamento do 13a salário em duas parcelas. A 
primeira parcela deverá ser paga entre os meses de fevereiro e novembro (até 30/11) de 
cada ano, o que vem a ser um adiantamento, correspondendo à metade do salário rece
bido pelo empregado no mês anterior. Assim, se o empregador irá pagar o 13a salário no 
mês de novembro, deverá fazê-lo com base em metade do salário do empregado no mês 
de outubro. Tratando-se de salário variável, o pagamento da I a parcela do 13a salário 
deverá ser feito com base na média dos valores pagos ao empregado até o mês anterior 
ao do pagamento, dividindo-se, então, por dois, para se obter a metade. Se o empregado 
percebe por peça ou tarefa, deve-se apurar a média mensal da quantidade de peças ou 
tarefas até o mês anterior ao do pagamento, calculando-as com base no valor da unidade 
do referido mês anterior ao do pagamento. Ò empregador não estará obrigado a pagar a 
I a parcela a todos os seus empregados no mesmo mês (§ I a do art. 2a da Lei na 4.749/65) . 
Poderá, ainda, a primeira parcela ser paga na ocasião em que o empregado sair em férias, 
desde que este o requeira no mês de janeiro do correspondente ano (§ 2a do art. 2a da Lei 
na 4.749/65). Trata-se de uma faculdade outorgada áo empregado.

A segunda metade deverá ser saldada até o dia 20 de dezembro (art. I a da Lei ns 
4.749/65), compensando-se a importânda paga a título de adiantamento, ou seja, a pri
meira parcela, sem nenhuma correção monetária.

Para os empregados que recebem salário variável, v. g., fixo mais, comissões, o 13a 
salário será calculado na base de 1/11 da soma das importândas variáveis devidas nos 
meses trabalhados até novembro de cada ano. A essa gratificação se somará a que corres
ponder à parte do salário contratual fixo (art. 2a do Decreto na 57.155/65). A primeira 
parcela será deduzida dessa segunda parcela. Até o dia 10 de janeiro de cada ano, com
putada a parcela do mês de dezembro, o cálculo da gratificação será revisto para 1/12 do 
total devido no ano anterioi; processando-se a conreção do valor da respectiva gratifica
ção com o pagamento ou compensação das possíveis diferenças (parágrafo único do art. 
2a do Decreto na 57.155/65).

Vamos exemplificar com números para que o leitor entenda como deve ser pago o 
13a salário dos empregados que percebem salário fixo mais comissões.

O empregado tinha um salário fixo de $ 100,00 em outubro mais comissões. As co
missões foram pagas da seguinte forma:
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Janeiro 150,00
Fevereiro 250,00
Março 300,00
Abril 200,00
Maio 300,00
Junho 350,00
Julho 400,00
Agosto 350,00
Setembro 200,00
Outubro 400,00

Total 2.900,00 _____
-  290,00

10

A primeira parcela deverá ser paga em 30 de novembro, tomando-se por base o 
salário do mês anterior que é outubro ($ 100,00), observando-se o seguinte: 11/12 de 
$ 100,00 = $ 91,66. Pega-se a média da parte variável de $ 290,00 até outubro e multi
plica-se por 11/12 (estamos calculando com base até o mês de novembro) = $ 265,83. 
Somam-ise $ 9166 (parte fixa) com $ 265,83 (parte variável), totalizando $ 357,49. O 
empregado tem direito de receber metade desse valor isto é, $ 178,74, a título de primei
ra parcela do 132 salário.

A segunda parcela será paga até 20 de dezembro. Supondo-se que o salário fixo em 
dezembro seja de $ 200,00, sendo que as comissões em novembro foram de $ 300,00. 
Soma-se tal valor a $ 2.900,00 = $ 3.200,00. Divide-se esse valor por 11 para obter a 
média de $ 290,90. Soma-se o salário fixo de $ 200,00 com a média das comissões de 
$ 290,90, totalizando $ 490,90. Desse total desconta-se o que foi recebido na primeira 
parcela, $ 178,74, tendo o empregado direito a receber $ 312,16.

Vamos ver o ajuste a ser feito em 10 de janeiro, tendo o empregado recebido comis
sões de $ 500,00, em dezembro, totalizando $ 3.700,00 durante todo o ano. Divide-se 
esse valor por 12, para se obter a média: $ 308,33. Soma-se esse valor ao salário fixo de 
$ 200,00 = $ 508,33. O empregado já recebeu $ 490,90, devendo a empresa pagar á 
diferença dé $ 17,43.

Se o empregado percebe gratificações, deve-se apurar a média duodecimal dos valo
res pagos no ano. A gratificação periódica contratual integra o salário, por seu duódéd- 
mo, para todos os efeitos legais, inclusive o cálculo da gratificação natalina.

Quando parte da remuneração for paga em utilidades, o valor da quantia efetiva
mente descontada e correspondente a elas será computado para fixação do 13a salário' 
(art. 5a do Decreto n2 57.155/65).

Havendo rescisão do contrato de trabalho sem justa causa (art. 39 da Lei na 4.090) ou 
pedindo demissão o empregado (S. 157 do TST), este fará jus ao 13a salário, de maneira 
proporcional ou integral, dependendo do caso, calculado sobre a remuneração devida nó
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mês da rescisão. Sendo o empregado demitido por justa cansa, não fará jus ao 13a salário 
(art. 3a da Lei na 4.090/62, interpretado a contrario sensu), pois a falta praticada pelo 
empregado não proporciona reconhecimento ou gratidão por parte do empregador, para 
que este pague a gratificação de Natal.

Esclarece a Súmula 14 do TST que, reconhecida culpa recíproca, o empregado tem 
direito a 50% do valor do 13a salário.

Determina o art. 3a da Lei na 4.090 que, “ocorrendo rescisão, sem justa causa, do 
contrato de trabalho, o empregado receberá a gratificação devida nos termos dos §§ I a e 
2a do art. I a desta lei, calculada sobre a remuneração do mês da rescisão”.

Se há justa causa, como oconre na culpa recíproca, resta indevida a gratificação de 
Natal.

A Lei na 9.011, de 30-3-95, acrescentou o § 3a ao art. I a da Lei nB 4.090/62, explici
tando que a gratificação será proporcional: (a) ria extinção dos contratos a prazo -  entre 
estes incluídos os de safra, ainda que a relação se haja findada antes de dezembro; (b) na 
cessação da relação de emprego resultante da aposentadoria do trabalhador, ainda que 
verificada antes de dezembro. Se entendermos que o contrato de trabalho temporário é 
um contrato a prazo, o trabalhador temporário também tem direito ao 13B salário, que 
é a posição mais acertada.

Tendo o 13a salário natureza salarial, é computável para efeito do cálculo da indeni
zação do art. 477 da CLT (S. 148 da CLT). Se a empresa paga tuna gratificação periódica 
contratual, há a integração no salário, dada a habitualidade, por seu duodédmo, inclusi
ve para o cálculo do 13a salário. Havendo habitualidade no pagamento de horas extras, 
estas integrarão o 13a salário (S. 45 do TST), sendo que o cálculo será feito com base na 
média aritmética das horas prestadas no período, multiplicando-se a referida média pelo 
valor da hora normal. Verbas pagas com habitualidade também deverão integrar o 13B 
salário, como: adicional notumo (S. 60 do TST), adicional de insalubridade ou periculo
sidade etc.

A gratificação semestral repercute pelo seu duodédmo no 13a salário (S. 253 do TST).
Ocorrendo a extinção do contrato de trabalho antes do pagamento da 2â parcela, 

mas já  com o pagamento da 1- parcela do 13a salário, poderá o empregador compensar 
esse último adiantamento com o que seria devido a título do 13a salário, ou com outro 
crédito trabalhista que possua o empregado, como aviso-prévio, férias etc. Não poderá, 
entretanto, o empregador pretender compensar o que pagou a mais de 13a salário com 
dívida de natureza dvil (S. 18 do TST). Se o empregado for dispensado com justa causa, 
poderá também a empresa compensar o adiantamento do 13a salário pago indevida
mente ao trabalhador com outra verba de natureza trabalhista, como saldo de salários 
e férias venddas.

Estando o empregado a prestar o serviço militar obrigatório, não fará jus ao 13a sa
lário em relação ao período no qual esteve afastado. O tempo de afastamento é contado 
apenas para efeito de indenização e estabilidade e não para o cálculo do 13a salário (art. 
4a da CLT).

Se o empregado ficou afastado durante o ano, gozando de benefído previdendário, 
a empresa pagará o 13a salário do período trabalhado, mais o referente aos 15 primeiros 
dias do afastamento. O restante será pago pela Previdênda Sodal na forma de abono
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anual. Se o afastamento ocorreu por exigência do serviço militar, a empresa deverá pagar 
o 13a salário apenas do período trabalhado pelo empregado. A partir do engajamento até 
a baixa e a apresentação na empresa não é devido o 13a salário. Em caso de morte do em
pregado, o 13a salário é devido de maneira proporcional, pois equipara-se a um pedido 
de demissão, porém será pago aos herdeiros.

O FGTS incide sobre a primeira e a segunda parcelas do 13a salário (art. 15 da Lei na 
8.036/90). O imposto de renda incide apenas quando do pagamento da segunda parcela, 
sendo a tributação feita exclusivamente na fonte e separadamente dos demais rendimen
tos. A contribuição previdendária indde sobre o 13s salário, que integra o salário-de-con- 
tribuição, porém será feita separadamente dos demais pagamentos, inddindo quando do 
crédito da última parcela.

6.9.2 Pagamento do 13B salário com produtos

No final do ano, com a crise econômica, várias empresas não têm caixa para paga
mento do 13a salário. Pretendem pagar seus empregados com produtos que fabricam. 
Não há dúvida de que se trata de tuna alternativa, evitando que o empregado fique sem 
receber. Para o empregador também representa uma vantagem, de poder se livrar de 
parte de seu estoque que está encalhado na empresa. Entretanto, é preciso verificar se o 
procedimento é legal.

Dedara o art. 463 da CLT que “a prestação, em espéde, do salário será paga em moe
da corrente do País”. O uso da expressão pagamento de salário em espéde causa certa 
confusão, pois no direito espanhol esse sistema representa o pagamento em utilidades. O 
legislador quer dizer que se o salário for pago em valor deverá ser feito em moeda corren
te no país, em moeda de curso forçado, que hoje é o real. Não será possível o pagamento 
por vales, bônus, chapas, estampilhas, cupons como forma representativa do dinheiro.

A substituição do pagamento do salário em dinheiro por utilidades deve representar 
um benefído para o empregado, não se estabelecendo algo em seu prejuízo. O empre
gado recebe utilidades que vai consumir, deixando de ter o dinheiro que precisaria para 
comprá-las. O pagamento representa um ganho para o empregado, pois se tivesse de 
comprar a mercadoria precisaria gastar numerário para esse fim.

Inexiste dúvida de que uma parte do salário pode ser paga com utilidades. Permite 
o parágrafo único do art. 82 da CLT que 30% do salário-mínimo sejam pagos em dinhei
ro e, portanto, 70% em utilidades. Teoricamente o mesmo radodnio pode ser utilizado 
para quem ganha mais de um salário-mínimo, sendo 30% pagos em dinheiro e 70% em 
utilidades. Contudo, é possível afirmar que a empresa não poderá pagar mais de 70% do 
salário em utilidades.

Os sindicatos só admitem o pagamento de salários com produtos no caso de falênda, 
pois do contrário o empregado acaba não recebendo nenhum valor pelo serviço prestado.

Não era, por conseguinte, o objetivo da lei permitir o pagamento do 13a salário com 
produtos da empresa, pois do contrário o empregado não conseguirá fazer frente às des
pesas de final de ano.

Veda o § 2a do art. 462 da CLT que a empresa venha a coagir ou induzir o empregado 
a adquirir bens em armazéns ou em serviços da própria empresa.
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O trabalhador não tem como pagar suas contas com produtos fabricados pela em
presa, pois a padaria ou o supermercado não vão aceitar panelas ou brinquedos como 
moeda em troca do que lhes é devido. Admitir o pagamento do 13a salário com produtos 
da empresa também implicaria maior inadimplência do comércio ou dos serviços, pois os 
empregados não teriam como saldar seus compromissos já assumidos..

O empregado também não consegue ou tem dificuldade em vender os produtos do 
empregador, de forma a converter o produto em numerário, em razão de que não tem 
experiência ou capacidade para vender produtos de sua empresa. Ressalte-se que, ainda 
que conseguisse vender o produto, não iria fazê-lo pelo preço de mercado, mas por um 
preço com deságio e, nesse caso, o trabalhador teria prejuízo, pois não receberia, em 
contrapartida, exatamente o mesmo valor que o empregador considerou para efeito do 
pagamento do 13a salário. Se a própria empresa não consegue vender seusiprodutos com 
a crise econômica, utilizando de suas estratégias de vendas, nem mesmo o empregado irá 
conseguir fazê-lo.

O salário tem natureza alimentar e visa comprar os artigos de que o obreiro e sua 
família necessitam para sobreviver. Não pode, portanto, o trabalhador comer brinquedo 
ou panela, daí por que o 13a salário deve ser pago em dinheiro e não em utilidades.

O risco do empreendimento econômico é do empregador (art. 2® da CLT), que não 
pode ser transferido para o empregado. Pagar o 13a salário em produtos, sem que a em
presa nunca tenha procedido nesse sentido, é transferir os riscos do empreendimento 
para o empregado.

Tendo o empregado algum prejuízo direto ou indireto, ainda que tenha concordado 
com o pagamento do 13a salário em produtos da empresa, incidirá esta na regra do art. 
468 da CLT. Assim, o empregador que sempre pagou o salário e o 13a salário em dinheiro, 
não poderá pretender modificar a situação com pagamento em produtos por ele fabrica
dos, pois representará prejuízo ao empregado, que deixará de ter numerário para saldar 
seus compromissos, para contar com um produto que pode não ter o mesmo valor no 
mercado pelo qual o obreiro o recebeu. Não terá, portanto, nenhum valor legal o paga
mento do 13a salário com produtos da empresa.

Caso a empresa pague o empregado com produtos, o trabalhador irá aceitar enquan
to estiver empregado. Posteriormente, quando for dispensado, vai ajuizar ação na Justiça 
do Trabalho para receber o 13a salário pago incorretamente. É o dito popular: “quem 
paga mal, paga duas vezes”. O empregador que pagou incorretamente o 13a salário irá 
pagá-lo novamente.

Logo, o empregador não deve pagar o 13a salário com produtos que fabrica ou co
mercializa, pois poderá ainda ser autuado pela fiscalização, sendo devida multa adminis
trativa, pelo pagamento incorreto daquela verba, no valor de 160 BTfFs por empregado 
prejudicado (art. 3a, da Lei na 7.855/89).

6,9.3 Redução do 13a salário

Prevê o inciso VI do art. 7a da Lei Maior que o salário pode ser reduzido, mediante 
convenção ou acordo coletivo, que importa a participação do sindicato.

Em nenhuma hipótese poder-se-ia admitir negociação individual para a redução do 
salário. O patrão poderia impor ao empregado a redução do salário ou do 13a salário, 
como fonna da manutenção do contrato de trabalho.
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O 13a salário é um direito mínimo do empregado assegurado na própria Constitui
ção (art. 7a, Vm). Segundo esse argumento, não poderia o 13a salário ser reduzido nem 
mesmo por negociação coletiva. As exceções estariam nos incisos VI, XHI e XIV do art. 7a 
da Constituição.

Não há dúvida de que o 13a salário é um direito do trabalhador. Esse fato isolada
mente não quer dizer nada para efeito da redução do 13a salário. O inciso XXVI do art. 7a 
da Lei Magna prevê o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos, podendo 
no seu conteúdo estar incluído o 13a salário.

Seria possível fazer a afirmação de que salário é apenas o pagamento feito mensal
mente ao empregado e não exatamente o 13a salário. A Constituição menciona a irre- 
dutibilidade do salário no inciso VI do art. 72, mas não faz referência a redução do 13a 
salário, que está no inciso Vm do mesmo artigo. Isso poderia significar que a redução do 
13a salário não seria permitida. De acordo com essa orientação, a palavra salário seria 
interpretada num sentido estrito, com o significado do valor que o empregado recebe 
todo mês e não o 13a salário.

Estabelece ainda o inciso VIII do art. 7a da Lei Magna que o “décimo-terceiro salá
rio será pago com base na remuneração integral”. Esta expressão poderia querer dizer 
que o 13a salário deveria ser pago com base na remuneração integral do empregado e 
não sobre o valor do salário reduzido. Entretanto, remuneração integral tem o signifi
cado de salário mais goijetas e não apenas de salário, pois o art. 457 da CLT é claro no 
sentido de que a remuneração é composta pelo salário mais as goijetas. O dispositivo 
constitucional é complementado pelo § I a, do art. I a da Lei ns 4.090/62, ao estipular 
que o 13a salário será pago com base na remuneração devida ao empregado no mês. de 
dezembro. O mesmo se verifica em relação aos aposentados e pensionistas, cujas grati
ficações natalinas serão pagas com base no valor dos proventos do mês de dezembro de 
cada ano (§ 6a do art. 201 da Constituição).

Outra corrente afirma que todo pagamento feito pelo empregador ao empregado tem 
natureza salarial ou é salário, como as férias (art 142 dà CLT) e o 13a salário. De feto, este 
tem natureza salarial, tanto que é calculado sobre a remuneração do mês de dezembro do 
empregado (§ I a do a r t I a da Lei na 4.090/62). Uma vez reduzido o salário, poderia ser 
reduzido também o 13a salário. Se o salário de dezembro está reduzido, o cálculo do 13a 
salário será feito com base nesse valor.

Entendendo-se que o 13a salário tem natureza salarial, seria possível a sua redução 
mediante convenção ou acordo coletivo, pois estaria enquadrado no indso VI do art. 7a 
da Constituição. Essa parece ser a orientação mais acertada.

O 13a salário é denominado de gratificação de Natal pela Lei na 4.090. As gratifica
ções têm natureza salarial, como se verifica do § I a do art. 457 da CLT. Logo, a gratifica
ção de Natal também tem natureza salarial.

A empresa paga um salário por mês, totalizando 12 salários no ano. Haveria o pa
gamento de mais um salário, que seria o 13a salário no ano, como na prática é chamado. 
Tem, portanto, o 13a salário natureza salarial.

Podem o salário, assim como o 13a salário, ser reduzidos, mas é vedada a sua supres
são ou eliminação. O 13a salário não poderia ser suprimido ou cortado integralmente, 
apenas ser reduzido, pois a Constituição não o permite (art. 7a, VI).
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Dessa forma, é lícita a redução do 13a salário, por ter natureza salarial, porém só 
pode ser feita por convenção ou acordo coletivo, isto é, mediante negodação com o 
sindicato.

Não será possível, porém, a alteração das datas de pagamento da primeira e da 
segunda parcelas do 13a salário por convenção ou acordo coletivo, estabelecendo-se pe
ríodos mais longos do que os previstos na lei, pois a Constituição permite a redução do 
salário por negodação coletiva (art. 7a, VI), mas não a alteração das datas de pagamento 
do 13a salário. Seria uma situação em prejuízo do trabalhador e contrária à previsão 
legal. A empresa que não observar as datas de pagamento do 13a salário incorrerá ém 
multa administrativa. Seria lídta, contudo, a modificação das datas de pagamento do 13a 
salário quando houvesse a antedpação do pagamento da primeira e da segunda parcelas, 
pois seriam situações mais favoráveis ao empregado.

Será vedado ao empregador, seja por negodação individual ou coletiva, dividir em 
mais de duas parcelas o pagamento do 13a salário, como de instituir tuna terceira, pois 
nesse caso representaria uma situação prejudidal ao trabalhador.

O não pagamento do 13a salário nas épocas próprias sujeita o empregador a multa 
administrativa de 160 BTIsPs, por trabalhador prejudicado (art. 3a, I, da Lei na 7.855/89).

6.10 Guéltas

A notída do pagamento de gueltas no Brasil ocorreu no mercado farmacêutico na 
década de 60. Usava-se a abreviação B. O. ou “bom para otário”, em que os balconistas 
das farmádas vendiam aos clientes os remédios que tinham comissões dos produtores, 
geralmente substituindo o remédio constante da receita por aquele que tinha comissão. 
Retiravam uma lingueta que era afixada na embalagem para mostrar o volume de ven
das realizado e a entregavam ao representante do laboratório para o recebimento da 
comissão.

A palavra gueltas é proveniente do alemão geld, com o sentido de dinheiro, ou de 
Wechsélgeld, que significa troco.

Guéltas são os pagamentos feitos por terceiro ao empregado de uma empresa, visan
do incentivar a venda de seus produtos.

Ocorre, por exemplo, que uma empresa que produz eletrodomésticos ou lubrifican
tes paga ao empregado de uma revendedora prêmios pela venda de seus produtos e não 
pela dos do concorrente.

Pode ocorrer de o gerente de banco receber o referido pagamento em decorrênda de 
indicar certo cartão de crédito para o cliente.

É comum também as gueltas serem ofereddas na área de turismo por funcionário do 
hotel para indicações de restaurantes, passeios etc.

O pagamento feito pelo terceiro decorre da existênda do contrato de trabalho.
Não é um pagamento feito diretamente pelo empregador ao empregado para ser sa

lário (art. 457 da CLT). É um pagamento feito por terceiro. Assim, não se trata de salário.
Segundo o art. 457 da CLT a remuneração compreende o salário mais as goijetas.
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As gueltas são espécies de prêmios de incentivo ou gratificações pagas por terceiro 
ao empregado, por intermédio da empresa, visando incentivar a venda de seus produtos.

O pagamento tem natureza de remuneração quando é pago pelo terceiro, por inter
médio da empresa ao empregado.

Assemelham-se às goijetas, pelo fato dè que são pagas por terceiro, mas em decor
rência do contrato de trabalho.

O empregador é beneficiado com o pagamento das gueltas, pois há um estímido para 
as vendas de seus produtos, implicando lucro.

Algumas empresas diminuem o salário do empregado, às vezes só pagam o salário- 
-minimn ou o piso salarial da categoria, em razão de que as premiações aumentam a 
remuneração do obreiro. ;

Os pagamentos são feitos espontaneamente pelo terceiro. Se o pagamento é feito 
pela própria empresa e não por terceiro, tem natureza de comissão pelas vendas efetua
das pelo empregado. Nesse caso, terá natureza salarial.

As gueltas, por terem natureza de remuneração, devem integrar o 13s salário (§ l s 
do art. I a da Lei n2 4.090/62), férias mais 1/3 (art. 142 da CLT)- Em se tratando de remu
neração, incidem o FGTS (art. 15 da Lei n9 8.036/90) e a indenização de 40%.

Não integram as gueltas o aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e descanso 
semanal remunerado que são calculados sobre o salário. Aplica-se por analogia a Súmula 
354 do TST, que trata de goijetas.

As anotações na CTPS do empregado relativas à remuneração devem especificar o 
salário, qualquer que seja a forma de pagamento, seja em dinheiro ou em utilidades, bem 
como a estimativa de goijeta (§ I a do art. 29 da CLT). No caso das gueltas, também deve 
haver a referida especificação.

As gueltas têm natureza de remuneração, na espécie gratificação ou prêmio, porém 
são pagas por terceiro, mas são decorrentes do contrato de trabalho.

Para evitar a natureza de remuneração, a tratativa e o pagamento devem ser feitos 
diretamente entre o empregador-vendedor e o terceiro, sem qualquer participação do 
empregador.

6.11 Prêmios

Os prêmios decorrem da produtividade do trabalhador dizendo respeito a fatores de 
ordem pessoal deste, como a produção, a assiduidade, a qualidade. Não podem, porém, 
ser a única forma de pagamento do salário, por serem dependentes de uma condição, 
devendo o obreiro perceber pelo menos um salário fixo.

Não se confunde o prêmio com a gratificação, pois esta independe de fatores ligados 
ao próprio empregado, mas da vontade do empregador. O prêmio depende do próprio 
esforço do empregado.

A natureza jurídica do prêmio decorre de fatores de ordem pessoal relátivos ao tra
balhador ou seja, seria uma espéde de salário vinculado a certa condição. Havendo pa
gamento habitual, terá natureza salarial, integrando as demais verbas trabalhistas pela
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média. Se o pagamento é habitual e o empregado cumpre o implemento da condição, não 
poderá ser suprimido unilateralmente pelo empregador. Entretanto, se não for verificada 
a condição que dá ensejo ao pagamento, será indevido o prêmio.

O prêmio de produção diz respeito à quantidade de peças que foram produzidas 
pelo empregado. O prêmio de qualidade pode ser conferido ao trabalhador em virtude 
da excelência da peça produzida. Há, também, o prêmio de assiduidade, pago ao em
pregado que não chegar atrasado ao emprego durante o mês ou que não tiver faltado no 
mesmo período. O prêmio de zelo é oferecido ao empregado que cuida corretamente dos 
bens da empresa durante certo período, sem causar nenhum dano ao equipamento. É o 
que acontece com o motorista de ônibus que não dá causa a nenhum a colisão do veículo 
durante o mês, podendo o obreiro receber o prêmio de zelo, se assim for ajustado com 
o empregador.

O STF deixou claro que “o salário-produção, como outras modalidades de salário- 
-prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver subordinado e não pode 
ser suprimido, unilateralmente, pelo empregador, quando pago com habitualidade” 
(Súm. 209).

O pagamento habitual do prêmio implica a impossibilidade de ser suprimido, pois 
tem natureza salarial, importando pagamento tacitamente ajustado.

6.12 Quebra de caixa

A quebra de caixa normalmente é paga aos funcionários que fazem recebimentos 
pelo empregado^ trabalhando diretamente no caixa da empresa.

O pagamento feito a título de quebra de caixa tem natureza de compensar os descon
tos feitos no salário do obreiro em virtude de erro de caixa, por ter recebido numerário 
inferior ao que deveria receber. Assim, sua natureza é de verba compensatória, de inde
nização e não de contraprestaçãò pelos serviços prestados pelo empregado. Possuindo 
natureza compensatória ou indenizatória e não salarial, não se integra no salário para 
nenhum efeito.

Na maioria das vezes, a quebra de caixa é estipulada em normas coletivas.
Se, porém, o valor é pago mensalmente sem que haja dano causado pelo empregado 

ou nexo de causalidade, ou ainda pelo fato de o valor pago a título de quebra de caixa ser 
maior do que a perda, tem caráter salarial. A Súmula 247 do TST entende que “a parcela 
paga aos bancários sob a denominação quebra de caixa possui natureza salarial, integran
do o salário do prestador dos serviços, para todos os efeitos legais”.

Se a verba de quebra de caixa é paga apenas quando haja perda, terá, então, caráter 
de ressarcimento e não de salário.

6.13 Salário-famüia

O salário-famüia é uma prestação previdendária devida ao empregado. Não é salá
rio, pois não é pago pelo empregadoi; mas pelo INSS. O inciso XII do art. 7° da Ld Maior 
assegura o salário-famüia aos dependentes do empregado urbano e do rural de baixa ren
da. Atualmente, os arts. 65 a 70 da Lei ns 8.213/91 tratam do benefítío em comentário.
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É devido ao segurado que tiver filho menor de 14 anos ou inválido. O empregado 
doméstico não tem direito ao salário-famflia. O empregado deverá apresentar a certidão 
de nascimento de seu filho, a carteira de vacinação, que foi substituída pelo “Cartão da 
Criança” e prova de frequência à escola. Quem paga o salário-famflia é o empregador, 
ficando a Previdência Social responsável pelq reembolso das prestações pagas a tal título, 
mediante abatimento na guia de recolhimento das contribuições previdendárias.

A Súmula 344 do TST estabeleceu que o salário-famflia é devido aos trabalhadores 
rurais somente após a vigêntía da Lei na 8.213/91, pois, a partir da edição da referida 
norma, pode-se dizer que há custeio para tal benefído (§ 5® do art. 195 da Constituição).

6.14 Salário-matemidade

A Convenção ns 103 da OIT, de 1952, entrou em vigor no plano intemadonal em 
7-6-58. O Brasil a aprovou pelo Decreto Legislativo na 20, de 30-4-65. Foi promulgada 
pelo Decreto ns 58.821, de 14-7-66. Dispõe a referida norma que “em caso algum o 
empregador deverá ficar pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas à 
mulher que emprega”. Somente com a edição da Lei n® 6.136, de 7-11-74, é que o salário- 
-matemidade passou a ser uma prestação previdendária, não mais tendo o empregador 
que pagar o salário da empregada que vai dar à luz.

O salário-matemidade era devido à empregada no período de 84 dias, 28 dias antes 
(quatro semanas) e 56 dias depois do parto (oito semanas), totalizando os 84 dias.

A Constituição de 1988 determinou que a gestante terá 120 dias de repouso sem pre
juízo do emprego e do salário (art. 7a, XVIII)- O art. 71 da Lei n® 8.213/91 especificou qüe 
a segurada tem direito à licença dé 28 dias antes e 92 dias depois do parto, totalizando 
os 120 dias (aproximadamente, 17 semanas).

Consiste o salário-matemidade numa renda mensal igual à remuneração integral da 
segurada. É pago pelo empregador que desconta o valor adiantado a trabalhadora em 
relação à contribuição previdendária devida. Não se trata exatamente de salário, mas de 
benefído previdendário, pois não é pago pelo empregador, mas pelo INSS.

6.15 Participação nos lucros

6.15.1 Origens

A primeira notída que se tem da partidpação nos lucros corresponde a 1794, quando 
Albert Gallatin, secretário do Tesouro de Jefferson, distribuiu aos empregados parte dos 
lucros nas indústrias de vidro.

Em 1812, Napoleão Bonaparte, por meio de um decreto, concedeu a partidpação nos 
lucros aos artistas da Comédie Française, que, além do ordenado fixo, teriam uma partid
pação na receita (feux). A partidpação era feita com base no lucro líquido, calculada no 
final do ano, levando-sé em conta a idade e antiguidade dos artistas.

. Monsieur Lédaire, em 1842, proprietário de pequeno ateliê de pintura em Paris, ao 
encerrar seu balanço.e.apurar lucro, resolveu entregar a seus empregados, sem nenhu-
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ma explicação, considerável parcela do resultado obtido na exploração de seu negócio. 
Lédaire, entretanto, foi chamado pelas autoridades polidais, pois fora apontado como 
elemento nodvo à coletividade da época, por ser perigoso à ordem sodal, sendo conside
rado um revoludonário que estava ultrapassando os limites dos costumes e das tradições 
da sodedade de então, pois seu sistema lesava o empregado ao impedi-lo de acertar seu 
salário com o empregador.

Robert Owen, na Escóda, no inído do século XX, também teria feito uma experiênda 
no sentido de distribuir lucros a seus empregados.

Em 1917, a partidpação nos lucros foi prevista na Constituição do México, de
terminando suacompulsoriedade nas empresas agrícolas, industriais, comerdais e de 
mineração, que, porém, só foi regulamentada muitos anos depois (art. 123, VI e IX). O 
que se verificava nesse momento histórico é que estava havendo tuna forma de transição 
entre o sistema capitalista e o regime sodalista, de maneira a haver uma partidpação 
social do trabalhador na empresa, de cooperação entre o trabalhador é o empregador, 
de se assodar o capital ao trabalho. Era o aparecimento do sòdalismo, como forma de 
transição política.

Houve também uma influênda da religião católica para a concessão da partidpação 
nos lucros aos empregados. Os estudos sodais do Cardeal Merder chegaram a ser acolhi
dos pelo Papa Leão XIII na Enddica Berum Novarum, preconizando também a partidpa
ção nos lucros.

6.15.2 Direito internacional

Pela pesquisa feita pela OIT, na maioria dos países, não há obrigatoriedade da par
tidpação nos lucros, sendo que normalmente é concedida mediante negodação coletiva 
ou por meio de decisão do Conselho de Administração da empresa (OIT, 1986:281 ss).

6.15.3 Evolução na  legislação brasileira

A primeira tentativa de se instituir a partidpação nos lucros no Brasil data de 1919, 
por intermédio do Deputado Deodato Maia, que, porém, não teve sucesso.

A partidpação nos lucros foi prevista efetivamente pela primeira vez no inciso IV 
do art. 157 da Constituição de 1946: “partidpação obrigatória e direta do trabalhador 
nos lucros da empresa, nos termos e pela forma que a lei determinar”. Como se verifica, 
a partidpação nos lucros por parte do trabalhador não era facultativa, mas obrigatória 
e direta, porém remetia o intérprete à lei ordinária, que iria definir os termos e a forma 
dessa partidpação. Na lei ordinária, deveriam ser definidas várias questões, como: o que 
seria lucro; a forma de repartição, se dependeria de certo número de anos do trabalhador 
na empresa, sua produção, assiduidade; quem teria direito; o valor do pagamento; a pos
sibilidade de dedução pela empresa como despesa operadonal. Sem a lei ordinária, não 
haveria como se implementar a partidpação nos lucros.

A Constituição de 1967, no inciso V do art. 158, assegurava: “integração do trabalha
dor na vida e no desenvolvimento da empresa, com partidpação nos lucros e, excepdo- • 
jialménte, na gestão, nos casos e condições que forem estabeleddos”. . ..
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Não mais se falava em participação obrigatória dos trabalhadores nos lucros das em
presas, admitindo-se, porém, a participação na gestão das empresas, de maneira excep-, 
cional. Essas disposições, contudo, continuavam dependendo de lei, que iria estabelecer 
os casos e condições para tanto.

O inciso V do art. 165 da EC na 1, de 1969, mudou um pouco a redação do direito à 
participação nos lucros previsto na Lei Magnà‘ anterior: “integração na vida e no desen
volvimento da empresa, com participação nos lucros e, excepcionalmente, na gestão, se
gundo for estabelecido em lei”. A participação nos lucros poderia também ser entendida 
como uma forma de integração na vida e no desenvolvimento da empresa, admitindo-se 
a participação na gestão de maneira excepcional, porém havia, ainda, a dependência de 
lei ordinária para regular tais direitos. Uma forma de tentar a participação nos lucros foi 
a instituição do PIS pela Lei Complementar na 7, de 7-9-70, que tinha por objetivo promo
ver a integração do empregado na vida e no desenvolvimento das empresas, porém mais 
se aproximava de uma participação dos trabalhadores na renda nacional, pois independia 
do lucro das empresas, mas, sim, de seu faturamento.

No âmbito da legislação ordinária, a CLT tem alguns preceitos genéricos. O art. 621 
estabelece apenas a possibilidade de que as convenções ou os acordos coletivos venham 
a incluir em suas cláusulas disposições sobre participação nos lucros. O art. 63 esdarece 
que a participação nos lucros não importará na exclusão do empregado do regime da 
duração do trabalho, o que importa dizer que mesmo havendo o direito à participação 
nos lucros o empregado também terá direito a horas extras. O § I a do art. 193 da CLT 
determina que o pagamento do adidonal de periculosidade deve ser calculado sobre o 
salário, exduindo-se as partidpações nos lucros da empresa.

Pondera-se que um dos fatores impeditivos da partidpação nos lucros seria a forma 
direta, que exduiria a partidpação indireta, que seria mais fadlmente implementada. Ou
tro argumento seria o de que os tribunais trabalhistas vinham entendendo que à partidpa- 
ção tinha natureza salarial, criando óbice ao empregador de ter de stiportar a inddênda de 
encargos sodais sobre a referida partidpação. Na prática, poucas empresas privadas con
cederam a partidpação nos lucros, que apenas foi aplicada em certas empresas estajais.

Apesar da falta de previsão legal, algumas empresas vinham pagando a partidpação 
nos lucros a seus empregados, todos os anos, adquirindo, portanto, habitualidade nesse 
tipo de pagamento. Tal fato importa considerar o referido pagamento como remunera
ção, pois seria um pagamento feito sob forma de porcentagem ou uma forma imprópria 
de gratificação (art. 457, § I a, da CLT). Foi observando essa situação que a Súmula 251 
do TST veio a informar que “a partidpação nos lucros da empresa, habitualmente paga, 
tem natureza salarial, para todos os efeitos legais”. Observa-se aqui que o requisito para 
considerar a partidpação nos lucros como de natureza salarial era a habitualidade em 
seu pagamento. Não havendo habitualidade, mas pagamento esporádico da partidpação 
nos lucros, não se poderia considerá-la como salário. O STF também entendeu que as gra
tificações de balanço pagas com habitualidade integram a remuneração do empregado, 
havendo inddênda do FGTS (Ac. da 1- T., v. u., RE 100.086-PE, Rei. Min. Soares Munhoz, 
j. 18-6-84, BTJ 110/1.144) e da contribuição previdendária (Ac. 23 T., v. u., RE 77.036-4/ 
SÇ Rei. Min. Aldir Passarinho, j. 19-11-82, LTr 47-6/669).

Por fim, o indso XI do art. 72 da Constituição de 1988, estabelece: “partidpação nos 
lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepdonalmente, na gestão da
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empresa, conforme definido em lei”. Nota-se que o citado inciso não é uma norma cons
titucional de eficácia imediata, mas continua dependendo da lei para que possa ser ins
tituída a referida partidpação. O § 4a do art. 218 da Lei Magna assegura também que “a 
lei apoiará e estimulará as empresas (...) que pratiquem sistemas de remuneração que 
assegurem ao empregado, desvinculada do salário, partidpação nos ganhos econômicos 
resultantes dá produtividade de seu trabalho”.

O governo pretendeu regular a partidpação nos lucros editando várias medidas pro
visórias. A Medida Provisória na 794, de 29-12-94, foi a primeira a tratar do tema. Atual
mente, a Lei na 10.101/00 versa sobre o assunto.

6.15.4 Denominação

São encontrados vários nomes para denominar a partidpação nos lucros. Emprega- 
-se o termo distribuição de lucros, que está ligado ao Direito Comerdal e à legislação do 
imposto de renda, dizendo respeito à distribuição dos lucros aos adonistas ou sódos, 
mas não aos empregados. Também são empregadas as expressões gratificação de lucros, 
gratificação de balanço, que é utílizadá impropriamente para designar à participação nos 
lucros, e gratificação de fim  de ano, que pode confundir-se com o 13a salário ou áté com 
o 14a salário, que é pago por algumas empresas è qué nada tem que ver còm' o lucro da 
empresa, mas se constitui numa liberálidade do empregador.

Prefiro a expressão participação nos lucros, que se refere, à partidpação dos empre
gados no resultado positivo da empresa, e não de qualquer outra pessoa, como os sódos 
ou adonistas.

6.15.5 Conceito

A partidpação nos lucros é o pagamento feito pelo empregador ao empregado, em 
decorrênda do contrato de trabalho, referente à distribuição do resultado positivo obtido 
pela empresa, o qual o obreiro ajudou a conseguir.

Verifica-se do conceito que a partidpação nos lucros é o pagamento feito pelo em
pregador ao empregado em decorrênda do contrato de trabalho. Um pagamento feito 
a título de repartição de lucros que não seja decorrente do contrato de trabalho poderá 
confundir-se com o pagamento feito aos sódos de uma sodedade pelo resultado positivo 
obtido pela empresa no final do exerddo. O lucro, porém, a ser distribuído é o resultado 
positivo, não o negativo, pois, por definição, empregador é aquele que assume os riscos 
de sua atividade econômica, que não pode ser transferida ao operário.

6.15.6 Distinção

Há necessidade de se distinguir a participação nos lucros da gratificação, pois em 
muitos casos as empresas usam o último nome, empregando a expressão gratificação 
de balanço.

A palavra gratificação deriva do latim gratificare, que tem o significado de dar graças, 
mostrar-se reconheddo. No Direito do Trabalho, muitas vezes, a gratificação tem o sentido
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de pagamento feito por liberalidade do empregador; porém, se esse pagamento é feito 
com habitualidade, passa a integrar a remuneração do empregado, convertendo-se numa 
obrigação contratual, tadtamente ajustada pelo rdterado pagamento (Súm. 207 do STF).

A gratificação, entretanto, não se confunde com a partidpação nos lucros, porque 
não exige a existênda de lucro no final do exercício para seu pagamento, podendo ser 
mera liberalidade da empresa, que se mostra satisfeita com os serviços prestados pelos 
obreiros, pretendendo, assim, recompensá-los. Já na partidpação nos lucros, havendo 
prejuízo na empresa, não se poderá pretender distribuir algo que inexistiu -  os lucros -, 
o que mostra que para a distribuição de lucros é preciso que estes tenham existido, caso 
contrário não poderá haver a referida partidpação.

Quando a empresa se utiliza impropriamente da expressão gratificação de balanço, e 
esta é dependente dos lucros existentes em certó período (anual ou semestral), trata-se, 
na verdade, de partidpação nos lucros. Assim, a suposta gratificação que estiver subordi
nada à existênda de lucros nada mais é do que partidpação nos lucros.

Não se confunde a partidpação nos lucros com o prêmio. Este é outorgado unilate- 
ralmente pelo empregador, constituindo-se numa liberalidade sua, enquanto a partid
pação nos lucros pode decorrer de previsão legal, de acordo ou convenção coletiva, de 
regulamento de empresa ou até do contrato de trabalho. A partidpáção nos lucros neces
sariamente deverá decorrer da existênda de lucros, enquanto o prêmio é proveniente de 
uma liberalidade do empregador em razão de um esforço feito pelo empregado. A parti
dpação nos lucros é calculada de acordo com um porcentual sobre os lucros e ò prêmio 
normalmente é pago num valor fixo.

Distingue-se, também, a partidpação nos lucros dos incentivos para aumento de pro
dução, pois, nesse caso, o objetivo apenas é estabdecer uma fórmula no sentido de que 
haja um pagamento ao empregado em decorrênda do aumento de produção. A partidpa
ção nos lucros, em si, não seria um incentivo para o aumento de produção, pois o empre
gado que se esmerar ou não no sentido de aumentar a produção terá direito à partidpação 
nos lucros, sendo que no caso do incentivo, aqude que não se esforçar não terá direito ao 
referido pagamento.

A partidpação nos lucros também não se confunde com o pagamento feito a título 
de assiduidade, pois a partidpação depende da existênda de lucros, posto que, haven
do prejuízo, o empregado nada receberá a tal título. Já um pagamento feito a título de 
assiduidade do empregado dependeria da sua frequênda ao serviço ou de não chegar 
atrasado no emprego, que é coisa diversa e independe do resultado obtido pda empresa.

A partidpação nos lucros também distanda-se do PIS, pois este é um fundo gerido 
pelo govemo. A partidpação é calculada sobre os lucros, enquanto o PIS é calculado so
bre o faturamento. Isso mostra a distinção entre ambos.

6.15.7 Fundamentos

Não deixa de ser a partidpação nos lucros tuna forma moderna, decorrente do ca
pitalismo, de integração do trabalhador na empresa, por meio da divisão dos resultados 
obtidos pdo empregador com a colaboração do empregado. O fundamento da partid
pação nos lucros está em que o empregador e o empregado contribuíram diretamente
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para que se alcançasse o lucro na empresa, ou seja, o capital e o trabalho participaram 
diretamente na obtenção do lucro. É uma forma de o trabalhador passar a participar da 
vida e do desenvolvimento da empresa, de maneira a cooperar com o empregador no 
desenvolvimento da atividade deste.

A participação nos lucros induz um sistema de flexibilização de direitos, pois o pró
prio art. 621 da CLT permite que seja estabeledda por acordo ou convenção coletivâ, que 
proportíona melhor adaptação às peculiaridades de cada empresa.

6.15.8 Fontes de participação nos lucros

A partidpação nos lucros pode ser deconrente de lei (Lei ns 10.101), do contrato de 
trabalho, do regulamento da empresa, de acordos ou convenções coletivas ou outras deter
minações da empresa. Não poderá, 'entretanto, a partidpação nos lucros ser imposta me
diante dissídio coletivo, por falta de norma autorizadora nesse sentido à Justiça do Traba
lho, além do que há necessidade de lei ordinária para regular a mendonada partidpação.

6.15.9 Facultatividade

Depreende-se do indso XI do art. 1- da Lei Maior que a partidpação nos lucros é 
facultativa, isto é, não é obrigatória, como mendonava a Constituição de 1946.

6.15.10 Lucros

O conceito de lucro diz respeito ao resultado da atividade econômica da empresa, 
abatidas as despesas do empreendimento. Verifica-se que o conceito de luCro é de na
tureza econômica, decorrente da atividade econômica da empresa, de produzir bens e 
serviços para o mercado. Havendo sobras do exerddo da atividade econômica por parte 
da empresa é que se poderá falar em lucros.

O lucro a que se refere a Constituição deve ser o lucro líquido, ou seja, o lucro exis
tente após deduzidas todas as despesas dá reçdta obtida pela empresa. Não se trata do 
lucro bruto, que pode ser considerado a diferença entre o valor da compra da mercadoria 
ou do preço de custo do serviço e a importânda apurada na venda da mercadoria ou do 
serviço, sem a dedução das despesas operadonais da empresa.

6.15.11 Resultados

A Norma Ápice dedara, ainda, que não se trata de partidpação apenas nos lucros, 
mas nos resultados.

O resultado, em sentido genérico, pode ser entendido como o produto de uma ope
ração. De um ponto de vista secundário, pode ser compreendido como lucro, provento, 
aquilo que resultou ou resulta de algo, ou seja, sua consequênda, derivação, produto, 
efeito. Na acepção contábil, é possívd dizer que se trata da condusão a que se chegou no 
final do exertído da empresa. Assim, o resultado pode ser positivo ou negativo, ou seja: 
a empresa pode ter tanto lucro como prejuízo.
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Não se confunde o resultado com o lucro bruto. Antes, há necessidade de se verificar o 
que vem a ser a receita bruta, que consiste no resultado obtido pela empresa com a venda 
de bens ou dos serviços prestados (art. 279 do Decreto ns 3.000, de 26-3-99). A receita lí
quida compreende a receita bruta diminuída das vendas canceladas, dos descontos conce
didos incondicionalmente e dos impostos incidentes sobre vendas (art. 280 do Decreto nfi 
3.000/99). Já o lucro bruto consiste na diferença entre a receita líquida e o custo dos bens 
e serviços vendidos (parágrafo único do art. 278 do Decreto ns 3.000/99). O lucro líquido 
diz respeito à soma algébrica do lucro operacional, dos resultados não operacionais e das 
partidpações (art. 248 do Decreto na 3.000/99).

Da forma como o inciso XI do art. 7a da Lei Maior está redigido, depreende-se que o 
trabalhador terá direito de participar inclusive no resultado negativo da empresa, o que 
é absurdo, pois, pela definição de èmpregadõr, este é quem assume os riscos dá atividade 
econômica, que não podem ser transferidos parà o empregado, pessoa hipossuficierite, 
que depende de seus salários para sobreviver. Logo, a interpretação do referido mándá- 
mento legal não pode levar a uma concepção absurda, havendo necessidade de se chegar 
a outra conclusão.

Resultado não se confunde, porém, com faturamento ou com receita operacional. 
O faturamento ocorre em primeiro lugar. É todo o montante recebido pela empresã à 
título de venda de bens, serviços ou da combinação de ambos. O resultado, entretanto, 
só acontece ao final, quando são verificadas as receitas e despesas, ou seja, a diferença 
entre o que se arrecadou e o que se gastou na empresa. A receita operacional pode ser en
tendida como o somatório das receitas que dão origem ao lucro operacional (§ 2a do art. 
I a do Decreto-lei na 2.445/88), em que este último vem a ser o resultado das atividades, 
principais ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (art. 277 do Decreto 
na 3.000/99).

Talvez o constituinte quisesse referir-se a resultado como forma de partidpação do 
trabalhador na produtividade, como mendonou no § 4a do art. 218 da Lei Maior, ou no 
faturamento da empresa; contudo, empregou a expressão errada para o significado que 
pretendia. O certo é que lucro não se confunde com resultado, até porque, em Direi
to, cada elemento constante da regra jurídica possui significado próprio (ubilpc volmt 
dixit, übi noluit tacuit). Pode-se entender, também, que o uso da expressão resultados 
seja decorrente de estabelecer uma forma de participação do trabalhador no resultado 
positivo obtido pòr empresas que não tenham por objeto o lucro, como instituições de 
beneficênda, assodações recreativas, sindicatos, hospitais etc., de maneira a que o tra
balhador tenha uma participação financeira sobre a produtividade que alcançou para a 
referida empresa.

O conceito de resultado há de ser necessariamente especificado na lei ordinária que 
determinar a partidpação nos lucros, visando dirimir qualquer dúvida sobre o assunto.

6.15.12 Desvinculação da remuneração

Fazendo-se a interpretação histórica da Constituição, é possível verificar que houve 
várias redações que foram ofereddas ao que culminou no inciso XI do art. 7a da Lei Maior. 
Na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, era encontrada a expressão “partidpa- 
ção direta nos lucros ou no faturamento da empresa”. Na Comissão da Ordem Sodal,
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verifica-se “participação nos lucros ou nas ações, desvinculada da remuneração, confor
me definido em lei ou em negociação coletiva”. Na Comissão de Sistematização, nota- 
-se a expressão “participação nos lucros, desvinculada da remuneração, e na gestão da 
empresa, conforme definido em lei ou em negociação coletiva”. O atual texto do indso 
XI do art. 7a dispõe: “participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remunera
ção e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei”. 
Eliminou-se, portanto, a expressão “negociação coletiva”.

A Constituição de 1988 eliminou o caráter salarial da participação nos lucros, de
terminando que tal prestação vem a ser totalmente desvinculada da remuneração. O 
objetivo foi realmente este, de possibilitar que o empregador concedesse a participação 
nos lucros a.seus empregados, mas, em contrapartida não tivesse nenhum encargo a mais 
com tal ato. O empregador não tinha interesse em conceder um benefício gratuitamente 
e ainda suportar os encargos sociais sobre tal valor. Foi uma forma de estimular o empre
gador a conceder a participação nos lucros, pois, se fosse utilizada a orientação da antiga 
Súmula 251 do TST, que considerava de natureza salarial a referida participação, o em
pregador não a iria concedei; porque haveria de pagar outros encargos sobre ela, como 
FGTS, previdência social etc. Assim, o constituinte entendeu por bem continuar a conferir 
a participação nos lucros aos empregados, porém desvinculada da remuneração, como 
forma de estimular o empregador a concedê-la, já que não mais teria nenhum encargo 
incidente sobre tal parcela: ou seja, não haveria incidência de FGTS, nem da contribuição 
previdendária. É a interpretação teleológica da norma e também histórica dós debates 
constituintes, pois a viabilidade da concessão da partidpação nos lucros dependeria de 
sua desvinculação da remuneração.

6.15.13 Autoaplicabilidade

Alguns autores entendem que na parte do dispositivo constitudonal em que foi de
finida a natureza do benefído, que é desvinculado da remuneração, já há eficáda plena 
do referido mandamento. Os empregadores que concedem espontaneamente o benefído 
já poderiam considerá-lo de natureza não salarial, segundo essa orientação, não tendo 
nenhuma repercussão em outras verbas trabalhistas, muito menos inddênda de outras 
contribuições. É o entendimento de Arion Sayão Romita (1991:77), Amauri Mascaro Nas
cimento (1989:147), Amaldo Süssèkind et àL (1990, v. 397:398).

O inciso XI do art. 7a da Constituição tem vigênda a partir de 5-10-88, tendo tam
bém eficáda. O que se precisa verificar é se há necessidade de a norma constitudonal 
ser complementada pela lei ordinária para poder ter eficáda plena e o dispositivo cons
titudonal poder ser executado, assim como se o pagamento da partidpação nos lucros já 
seria totalmente desvinculado da remuneração, mesmo antes da edição dã lei ordinária 
sobre o assunto.

É predso ser feita, portanto, a interpretação do indso XI do art. 7a da Lei Maior, sen
do desaconselhável sua interpretação literal, pois poderá conduzir o intérprete à èrros.

Devemos fazer, portanto, a interpretação sistemática da Constituição, que deve ser 
analisada em seu conjunto. É preciso contemplar o dispositivo constitudonal em análise 
com outros semelhantes, que formâm o mesmo instituto, ou estão dentro do mesmo título 
ou capítulo, examinando também a matéria em relação aos prinrípios gerais; em suma: 
todo o sistema em vigor.
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Não. se pode dizer que o dispositivo atinente à partidpação nos lucros é autoaplicá- 
vel, pois depende da lei, que virá fixar a forma dessa partidpação hos lucros. Inexistmdo 
lei ordinária, não há como se falar que a desvinculação da remuneração já possa ser 
aplicada. A Lei na 2.004, de 1953, trata da partidpação nos lucros para os empregados 
da Petrobras. O TST entendeu constitucional o § 2a do art. 9a do Decreto-lei na 1.971/82, 
com a redação dada pelo Decreto-lei na 2.100/83 (S. 336), que estabelece que “aos ser
vidores ou empregados admitidos, até a vigênda deste Decreto-lei, nas entidades cujos 
estatutos prevejam a partidpação nos lucros, fica assegurada essa partidpação, sendo 
vedado, porém, considerar para esse efeito a parcela resultante do saldo credor da conta 
de correção monetária, de que tratam os arts. 185 dà Lei na 6.404, de 15-12-76, e 39 do 
Decreto-lei ns 1.598, de 26-12-77’.

À primeira vista, pode-se entender que a expressão “conforme definido em lei”, na 
parte final do inciso XI do art. 7a da Lei Maior, se refere ao que vem antes na oração: 
“partidpação na gestão da empresa”. É possível, todavia, dizer que a expressão “confor
me definido em lei” diz respeito a todo o  indso em comentário, e não só à partidpação 
na gestão da empresa. O “conforme definido em lei” refere-se também, à “partidpação 
nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração”, que é parte do dtado inciso. 
Mesmo nas Constituições anteriores, a expressão “nos termos da lei” se referia a todo o 
inciso, seja à partidpação nos lucros ou à partidpação na gestão, como se nota no indso 
V do art. 158 da Constituição de 1967 e no indso V do art. 165 da EC na 1, de 1969.

O inciso XI do art. 7a da Lei Fundamental é, portanto, uma norma dirigida ao legisla
dor ordinário, pois quando o constituinte quis que a matéria constitudonal fosse comple
mentada pela lei ordinária, foi expresso ao utilizar as expressões “na forma da lei”, “nos 
termos da lei” etc., como ocorre no caso presente. O constituinte apenas determinou ao 
legislador ordinário que a partidpação nos lucros seria desvinculada da remuneração. Ó 
referido dispositivo constitudonal, contudo, não contém os elementos necessários míni
mos e indispensáveis para sua aplicabilidade imediata. Verifica-se, por exemplo, que o art. 
7a da Lei Fundamental estabelece direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, porém o 
seguro-desemprego (inc. II) e o FGTS (inc. Dl) não são direitos que poderiam ser exigidos 
de imediato (caso não houvesse lei ordinária tratando do tema), apesar de não haver ne
nhuma expressão adidonada nos referidos incisos como “nos termos da lei”, sendo neces
sário lei ordinária para estabelecer as regras gerais a serem aplicadas aos referidos incisos. 
O mesmo ocorre quanto à partidpação nos lucros, pois o inciso XI do art. 7a da Lei Maior 
é expresso em determinar ao legislador ordinário que regule o dtado direito. Não se sabe, 
por exemplo, como vai ser apurado o lucro, como será distribuído esse lucro: de maneira 
igual para todos os empregados, ou os cargos superiores terão partidpação maior?

Não se diga que o § I a do art. 5a do Estatuto Supremo, ao mendonar que “as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, autorizaria a 
aplicabilidade imediata do inciso XI do art. 7a da Constituição, prindpalmente no que diz 
respeito ao fato de que a partidpação nos lucros é desvinculada da remuneração, quando, 
na verdade, tal preceito não é uma norma bastante em si. Outros direitos são previstos 
no art. 7a da Constituição, contudo, não têm aplicabilidade imediata, como o piso salarial 
propordonal à extensão e à complexidade do trabalho (inc. V).

Todo o indso XI do art. 7a da Constituição depende de regulamentação infraconsti- 
tudonal, e não apenas parte dele.
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6.15.14 Forma

A forma da partidpação nos lucros pode ser imediata, quando for apurado o lucro da 
empresa, ou pode ser feita de outra maneira, utilizando-se, v. g., de um porcentual sobre 
o faturamento como forma de antedpação de eventual lucro apurado. O inconveniente 
nesse sistema é que, se, ao final do período, não existir lucro, mas prejuízo, não haverá 
partidpação nos lucros, mas partidpação no faturamento.

E possível também que se levem em conta características pessoais dos empregados, 
como antiguidade na empresa, cargo, assiduidade, grau de produtividade, remuneração, 
condições do trabalhador, que possui um número maior ou menor de filhos, ou também um 
critério igualitário de distribuição entre cada empregado, verificando-se, porém, as caracte
rísticas de cada empresa. A lei também poderia adotar um critério misto, compreendendo 
todos os elementos anteriormente mendonados ou até mesmo outros. Na França, o em
pregado tem de ter pelo menos um ano na empresa para receber a partidpação nos lucros.

A partidpação nos lucros também poderá ser feita mediante uma partidpação geral 
dos trabalhadores nos lucros, relativa a toda a empresa, ou pardal, em que se verificam 
os lucros por setores ou seções das empresas.

O porcentual dos lucros a ser distribuído aos empregados deveria, porém, depender 
de acordo coletivo, que iria verificar as condições peculiares de cada empresa.

6.15.15 Natureza jurídica

As teorias que informam a respeito da natureza jurídica da partidpação nos lucros po
dem ser enumeradas em três. A primeira é a que considera a partidpação nos lucros como 
salário. A segunda entende que sua natureza jurídica decorre do contrato de sodedade. 
A terceira assevera que seria uma espéde de contrato sui generis, que configuraria tuna 
forma de transição entre o contrato de trabalho e o contrato de sodedade.

O fundamento para considerar a partidpação nos lucros como salário está estampa
do no § l s e no caput do art. 457 da CLT. Primeiro, porque é uma contraprestação paga 
pelo empregador ao empregado, tendo caráter de retribuição. Segundo, pelo fato de que 
poderia confundir-se com a gratificação ou uma forma de percentagem. Havendo o requi
sito habitualidade, somado aos anteriormente mendonados, considera-se que a partidpa
ção nos lucros tem natureza salarial. Poder-se-ia dizer que tudo aquilo que excedesse as 
disposições do ajuste contratual entre empregado e empregador teria natureza de salário, 
desde que habitual seu pagamento, tendo reflexos em outras verbas. Ao se analisar o 
art. 63 da CLT, que estabelece que a condição de interessado (quando o trabalhador tem 
partidpação nos lucros) não vai exduir a condição de empregado, já se pode entender, a 
contrario sensu, que o pagamento da partidpação nos lucros só pode ter natureza de salá
rio (Maranhão e Carvalho 1992:167). Decorrendo do contrato de trabalho, o pagamento 
feito pelo empregador ao empregado a título de partidpação nos lucros só poderia ter 
natureza de salário (Catharino 1994:330), seria uma dáusula de índole salarial induída 
no contrato de trabalho, daí sua natureza salarial (Süssekind 1964:361), prindpalmente 
porque não deixa de sei; de certa forma, um complemento da remuneração. Nada impe
diria que, em razão da habitualidade, se considerasse tadtamente ajustado, com base na 
orientação analógica da Súmula 152 do TST. Não se trata, portanto, de mera liberalidade.
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Muitas vezes, o que se observa é que o empregador poderia pretender estabelecer a par
tidpação nos lucros por meio de acordo ou convenção coletiva, tendo por ideia que, ex
pirado seu termo, haveria necessidade de outras negodações, que novamente poderiam 
induir ou não a partidpação nos lucros nas reivindicações.

A Resolução na 33, de 27-4-94, do TST, cancelou a Súmula 251 daquela Corte. O 
cancelamento do referido verbete deu-se tendo em vista o disposto no inciso XI do art. 
7a da Constituição de 1988, que desvincula da remuneração a partidpação nos lucros da 
empresa.

Com a edição da Lei na 10.101 sobre partidpação nos lucros, sua natureza jurídica 
não é mais de salário, com base no § I a do art. 457 da CLT, pois a referida partidpação é 
desvinculada da remuneração, de acordo com o que especifica o inciso XI do art. 7a da Lei 
Maior. É daro que seria muito melhor para o empregador que ele pudesse pagar apenas 
partidpação nos lucros a seus empregados, sendo que, em contrapartida, poderia atribuir 
um salário muito menor. De outro modo, a maior parte do que o empregador fosse saldar 
ao empregado não iria ter a inddênda do FGTS ou da contribuição previdendária, pois, 
a partir da existênda da lei ordinária específica, a partidpação nos lucros estaria desvin
culada da remuneração.

A tese de que a partidpação nos lucros seria uma forma decorrente do contrato de 
sodedade deixou de subsistir. A referida orientação diria respeito a que a partidpação nos 
lucros decorre do contrato de sodedade, da affectio societatis, de que os sódos têm um 
objetivo còmum: conseguir lucros por meio do empreendimento que pretendem realizar. 
Assim, se a partidpação nos lucros fosse conferida ao empregado, teria a característica 
de contrato de sodedade. Ocorre, contudo, que nem todo pagamento feito ao empregado 
é salário, como as goijetas que são pagas por terceiros (clientes); nem todo pagamento 
decorre apenas do trabalho do empregado, mas pode decorrer de um esforço indireto 
do empregado de produzir bens e serviços para a empresa, que resulta, ao final, num 
benefído, que seria a partidpação nos lucros que ajudou a conseguir para o empregador.

Esdarece Amauri Mascaro Nascimento (1989:150) que “a tese da partidpação nos 
lucros como contrato sui generis parte do pressuposto de qüe a sua instituição indica o 
inído da sonhada fase de transição entre o regime do salário e o regime da sodedade, 
situando-se o sistema de partidpação exatamente como a ponte através da qual serão 
percorridos òs caminhos que permitirão, ao trabalhador, afastar-se da sua condição des
favorável, como segmento sodal, para situar-se em posição melhor, ao lado do capital è 
usufruindo das vantagens dele. Aceita essa tese, a partidpação nos lucros não é salário, 
mas também não faz do assalariado um sódo do empregador. Não fica descaracterizada 
a relação de emprego, ideia melhor do que a anteriof’.

Não vem a ser a partidpação nos lucros uma forma de indenização, pois esta pressu
põe a ocorrênda de um dano.

A partidpação nos lucros não se constitui num contrato de sodedade, pois o em
pregado continua não assumindo os riscos da atividade econômica da empresa, nem 
normalmente tem qualquer cota ou ação do capital da empresa. A partidpação nos lucros 
não implica, portanto, partidpação nas perdas, nem observânda da affectio societatis, 
isto é, a existênda de comunhão de direitos e obrigações entre empregado e empregado^ 
de cooperação, visando atender os interesses empresariais do último. Mesmo havendo 
partidpação nos lucros em relação aos empregados, o contrato de trabalho continua èm
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vigor, o que mostra que o empregado não passa a ser sódo de seu empregador, a não ser 
que detenha cotas ou ações em montante sufidente a influir nos destinos da empresa.

Quando o empregado partitípa dos lucros, costuma-se chamá-lo de interessado. Nes
sa condição de interessado, o art. 63 da CLT é daro ao dizer que o fato de haver partid
pação nos lucros não o impedirá de receber horas extras, caso as preste.

A partidpação nos lucros é uma forma de complementação do pagamento feito pelo 
empregador ao empregado. Sendo uma foima de partidpação, não é salário. Trata-se de 
um pagamento condidonado, ou seja, o pagamento só será feito na ocorrênda de lucros, o 
que mostra que, existindo prejuízo, não haverá pagamento. Na verdade, a partidpação nos 
lucros é uma forma de partidpação do empregado na empresa, mediante a distribuição 
dos lucros desta, os quais o trabalhador ajudou a conseguir. O empregado não se toma só
do do empregado^ nem fica descaracterizado o contrato de trabalho, evidendando que a 
natureza jurídica da partidpação nos lucros seria uma forma de transição entre o contrato 
de trabalho e o contrato de sodedade, ou seja, seria possível dizer que teria uma natureza 
mista ou sui generis, uma prestação aleatória, dependente da existênda de lucro.

6.15.16 Beneficiários

Os benefidários da partidpação nos lucros são os trabalhadores urbanos e rurais, 
como se depreende do caput do art. 7a da Constituição. Os trabalhadores avulsos tam
bém terão direito ao benefído, pois o indso XXXIV do a r t 7° da Constituição outorga 
a “igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatído permanente e o 
trabalhador avulso”. O trabalhador temporário não tem direito à partidpação nos lucros, 
pois a Lei na 6.019/74 não versa sobre o tema; além disso seria difícil sua instituição, pois 
o empregado só presta serviços por no máximo três meses para a empresa. A lei ordinária 
é que deveria tratar do tema, pois tal pessoa não deixa de ser um trabalhador.

Os empregados domésticos foram exduídos do direito à partidpação nos lucros, 
pois o parágrafo único do art. 7a da Constituição não faz remissão ao indso XI do mesmo 
artigo. Os servidores públicos também não terão direito ao dtado benefício, visto que o 
§ 3a do art. 39 da Lei Maior não faz referênda ao inciso XI do art. 1- da mesma norma.

6.15.17 Regras gerais

O § l s do a r t 2S da Lei ns 10.101 mendona que “dos instrumentos decorrentes 
da iiegodação deverão constar regras daras e objetivas quanto à fixação dos direitos 
substantivos da partidpação e  das regras adjetivas, indusive mecanismos de aferição 
das informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodiddade da distribuição, 
período de vigênda e prazos para revisão do acordo”. Dessa forma, qualquer meio de 
aferição das informações será considerado válido.

Toda empresa estará obrigada a convendonar com seus empregados a partidpa
ção nos lucros. Não se equipara a empresa: (a) a pessoa física; (b) a entidade sem fins 
lucrativos que, cumulativamente: (1) não distribua resultados, a qualquer título, ainda 
que indiretamente, a dirigentes, administradores ou empresas vinculadas; (2) aplique 
integralmente seus recursos em sua atividade institutíonal e no país; (3) destine seu pa
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trimônio a entidades congêneres ou ao poder público, em caso de encerramento de suas 
atividades; (4) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos 
demais requisitos desta alínea, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico 
que lhe sejam aplicáveis. Não há, porém, nenhuma sanção ou penalidade pelo descum
primento das questões relativas à participação nos lucros, ao contrário do que se verifica 
ao final de cada capítulo da CLT, em que estão as penalidades pela não observância de 
seus dispositivos.

Determina o art. 2a da Lei na 10.101 que a participação nos lucros ou resultados 
será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos proce
dimentos escolhidos pelas partes de comum acordo: (a) comissão escolhida pelas partes, 
integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva catego
ria; agora, a forma final do ajuste não poderá ser denominada de acordo coletivo, pois 
este necessita da participação do sindicato, mas de acordo individual; (b) convenção ou 
acordo coletivo.

O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos trabá- 
lhadores.

A lei não tratou do conceito de lucro, que continua indeterminado. Os “resultados” 
podem ser entendidos como o atingimento de metas pela empresa, os decorrentes da 
melhoria da produtividade, qualidade, lucratividade ou programas de metas, de redução 
de custos.

O próprio inciso II do § I a do art. 2a menciona programas de metas, resultados e 
prazos, que deveriam ser pactuados previamente, como um dos critérios de distribuição 
a serem previstos nos sistemas de negociação. Outros critérios, porém, podem ser utiliza
dos, pois o § I a do art. 2a usa a expressão “entre outros”, denotando ser exemplificativa a 
enumeração que faz, e não taxativa.

A participação nos lucros ou resultados não poderá ser feita em período inferiòr áúm  
semestre dvil ou mais de duas vèzes no mesmo ano civil.

Fere o prindpio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo ou norma 
regulamentar que condidona a percepção da parcela partidpação nos lucros e resultados 
ao fató de estar o contrato de trabalho em vigor na data prevista para a distribuição dos 
lucros. Assim, indusive na rescisão contratual antedpada, é devido o pagamento da par
cela de forma propordonal aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para 
os resultados positivos da empresa (OJ 390 da SBDI-1 do TST).

Todos os pagamentos efetuados em decorrênda de planos de partidpação nos lucros 
ou resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com 
as obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à 
partidpação nos lucros ou resultados.

A partidpação nos lucros paga ao empregado é desvinculada da remuneração, não 
substituindo ou complementando a remuneração. Nem se lhe aplica a habitualidadè parâ 
a caracterização de verba de natureza salarial. Não haverá, portanto, encargos sodais, 
como FGTS e contribuição previdendária (art. 20 da Lei na 9.711/98) sobre seu paga
mento. Também inexistirão reflexos da partidpação nos lucros em férias, 13E salários, 
repouso semanal remunerado, aviso-prévio etc. Não será, também, computada para o 
cálculo de qualquer adidonal, indenização etc.
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Haverá, porém, a incidência do imposto de renda na fonte, pois se trata de renda do 
trabalhador, desde que o pagamento atinja os patamares sujeitos àquele imposto, sendo 
feita a tributação em separado dos demais rendimentos auferidos no mês.

De outro modo, a participação nos lucros paga aos empregados poderá ser deduzida 
como despesa operacional da empresa, inclusive no próprio exercício de sua constituição.

Caso a negociação que visa à participação nos lucros ou resultados da empresa re
sulte em impasse, as partes poderão utilizar-se dos seguintes mecanismos de soluçãò do 
litígio: (1) mediação; (2) arbitragem de ofertas finais.

O mediador ou árbitro será escolhido de comum acordo entre as partes. Firmado o 
compromisso arbitral, não será admitida a desistência unilateral de qualquer das partes. 
O laudo arbitral terá força normativa, independentemente de homologação judicial.

O Decreto na 1.572, de 28-7-95, estabeleceu regras sobre a mediação na negociação 
coletiva de natureza trabalhista.

Na arbitragem de ofertas finais, o árbitro deve restringir-se a optar por uma das pro
postas apresentadas pelas partes, em caráter definitivo.

Adota-se a expressão utilizada nos Estados Unidos, final offer selection arbitration, em 
que o árbitro terá que selecionar (to sélect) uma das propostas das partes, indicando a que 
achar mais conveniente, segundo seu convencimento. Nesse caso, não poderá o árbitro 
adotar uma decisão própria, mas apenas escolher uma das duas propostas das partes.

Reza o art. 5® da Lei n® 10.101 que a partidpação nos lucros dos trabalhadores em 
empresas estatais observará diretrizes específicas fixadas pelo Poder Executivo. O pa
rágrafo único do art. 5® das referidas normas considera empresas estatais as empresas 
públicas, as sodedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e demais em
presas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com 
direito a voto. Nesse ponto, a referida norma pelo menos esdarece o que se considera 
empresa estatal, o que já ajuda em certo aspecto.

O STF não considerou inconstitudonal o art. 5a da Lei n® 10.101 (ADIn 1.687-0, Rei. 
Min. Sepúlveda Pertence).

Para melhores esdaredmentos consulte o meu livro Participação dos empregados nos 
lucros das empresas (São Paulo: Atlas, 2009).

6.16 PIS-Pasep

O PIS (Programa de Integração Sodal) foi criado pela Lei Complementar n® 7, de 
7-9-70, e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi insti
tuído pda Lei Complementar n® 8, de 3-9-70. Pela Lei Complementar n® 26, de 11-9-75, 
houve uma unificação dos dois fundos, com sua regulamentação feita pelo Decreto n® 
78.276, de 17-8-76.

O PIS-Pasep tinha por objetivo implementar uma forma de partidpação do traba
lhador na renda nadonal, sem se olvidar da partidpação dos empregados nos lucros das 
empresas. Alguns autores chegavam até mesmo a dizer que o PIS-Pasep era uma forma 
ofidal de partidpação dos trabalhadores nos lucros das empresas.
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Trata-se, na verdade, de um fundo de partidpação, gerido pelo governo federal. 
Ressalte-se que a partidpação nos lucros é calculada sobre o lucro, e o PIS sobre o fatu
ramento, o que mostra a distinção entre ambos.

Contribuintes do PIS são as pessoas jurídicas de direito privado e a elas equiparadas 
pda legislação do imposto de renda, tenham ou não finalidade lucrativa. Partidpantes 
do PIS são todos os empregados definidos na legislação trabalhista, assim como os traba
lhadores avulsos.

Os partidpantes do Pasep são os fundonários públicos ou titulares de empregos re
gidos pela legislação trabalhista.

Discutia-se a competênda para julgar as redamações dos empregados quanto ao 
não-cadastramento destes no PIS. O STF firmou o entendimento de que a competênda 
seria da Justiça do Trabalho. Nesse ponto, o TST editou a Súmula 300, dizendo que 
“compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações de empregados contra emprega
dores, relativas ao cadastramento no Plano de Integração Sodal (PIS)”. Logo, a'Justiça 
do Trabalho tem competênda para resolver as questões quanto ao cadastramento do 
empregado no PIS e à indenização compensatória no caso da não inscrição do obreiro no 
referido Fundo, posto que causa prejuízos ao trabalhador. Essa orientação ainda é válida 
nos dias atuais.

Os levantamentos do PIS-Pasep eram permitidos nos casos de: (a) aposentadoria; (b) 
casamento; (c) morte; (d) transferênda para a reserva remunerada, reforma ou invalidez 
(art. 4- da Lei Complementar na 26). Os trabalhadores que eram cadastrados há pelo 
menos cinco anos e recebiam salário mensal igual ou inferior a cinco salários-mínimos 
teriam direito a um abono de um salário-mínimo.

O art. 239 da Constituição estabeleceu que a partir de 5-10-88 o PIS e o Pasep iriam 
custear, nos termos da lei, o programa de seguro-desemprego e o abono do PIS. O seguro- 
-desemprego foi regulado por meio da Lei na 8.019, de 11-4-90. O § 2a do art. 239 da 
Lei Maior especificou que haveria uma preservação dos patrimônios do PIS e do Pasep, 
mantendo-se os critérios de saque de acordo com os casos previstos na lei, eliminandò-se 
a hipótese de saque por motivo de casamento. Ficou vedada, também, á  distribuição de 
arrecadação do PIS-Pasep para depósito nas contas individuais dos pãrtidpahtes, oú sejá: 
houve a cessação dos depósitos nas contas individuais dos trabalhadores. Foram manti
dos, porém, os patrimônios acumulados até 4-10-88.

Dedara o § 3a do art. 239 da Lei Magna que aos empregados que percebam até 
dois salários-mínimos de remuneração mensal é assegurado o pagamento de um salário- 
-mínimo anual, já computado nesse valor o rendimento das contas individuais, no caso 
daqueles que partidpavam anteriormente do sistema até a data da promulgação da Nor
ma Ápice. Ainda se exige como requisito o fato de que o trabalhador esteja cadastrado 
há pelo menos cinco anos no PIS ou no Cadastro Nadonal do Trabalhador para o recebi
mento do referido benefído.

O art. 9a do Decreto-lei na 2.445/88 previá que “o partidpánte qúe não se encontre 
em atividade e tenha atingido a idade para se aposentar por velhice poderá utilizar o 
saldo de sua conta vinculada” do PIS. A Resolução na 49 do Senado Federal, de 9-10-95, 
suspendeu a execução do dtado Decreto-lei. Assim, o saque de cotas por motivo de idade 
só pode ser feito se for concedido o benefído previdendário de aposentadoria por idade. 
De outra forma, não mais poderá haver o saque.
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Aqueles trabalhadores que tinham direito ao saque dos rendimentos, continuam po
dendo fazê-lo. O saldo total poderá ser sacado em caso de: (a) aposentadoria; (b) in
validez permanente; (c) reforma militar; (d) transferência para a reforma remunerada;
(e) morte do participante.

O art. 9® da Lei na 7.998/90 estabeleceu o abono salarial do PIS, que está regulado 
na Constituição. O abono, no valor de um salário-mínimo vigente na data do respectivo 
pagamento, é assegurado aos empregados que: (a) tenham percebido, de empregadores 
que contribuem para o PIS ou para o Pasep, até dois salários-mínimos médios de remune
ração mensal no período trabalhado, e que tenham exercido atividade remunerada, pelo 
menos, durante 30 dias no ano-base. Os domésticos não receberão o abono, pois o em
pregador não contribui para o sistema; (b) estejam cadastrados há pelo menos cinco anos 
no Fundo de Participação do PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalho. No caso de 
beneficiários integrantes do Fundo de Participação PIS-Pasep, serão computados no valor 
do abono salarial os rendimentos proporcionados pelas respectivas contas individuais.

Os valores não recebidos em vida pelo empregado serão pagos aos dependentes ha
bilitados perante a Previdência Social e, em sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 
indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou de arrolamento (art. 
I 2 da Lei na 6.858, de 24-11-80). As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em 
caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, è só serão disponíveis após 
o menor completar 18 anos, salvo autorização judicial para compra de imóvèl déstinado 
à residência do menor e de sua família (§ I a do àrt. I a da Lei na 6.858/80).

O art. 10 da Lei Complementar na 7 dispõe que as obrigações das empresas, decor
rentes do PIS, são de caráter exclusivamente fiscal, não gerando direitos de natureza 
trabalhista nem inddênda de qualquer contribuição previdendária.

6.17 Verba de representação

A verba de representação tem por objetivo indenizar ou reembolsar as despesas na 
promoção de negódos ou para captação de clientes para o empregador. Há necessidade de 
que sejam demonstradas as despesas realizadas para a não caracterização como salário.

7 Proteção ao salário

O salário deve ser protegido em razão do caráter alimentar que possui.
A Convenção na 95 da OIT, de 1949, que foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 24, 

de 29-5-56, e promulgada pelo Decreto na 41.721, de 25-6-57, trata da proteção ao salá
rio. O salário deve ser pago em moeda de curso legal (art. 3.1). É proibido o pagamento do 
salário sob a forma de bônus, cupons ou outra forma que se suponha representar a moe
da de curso legal (art. 3.1). Poderá ser permitido pagamento por meio de cheque ou vale 
postal (art. 3.2). O salário será pago diretamente ao empregado (art. 5). O empregador 
fica proibido de restringir a liberdade do trabalhador de dispor de seu salário da maneira 
que lhe aprouver (art. 6). É vedado o tmck system (art. 7). Os descontos dependerão da 
lei ou da norma coletiva (art. 8). O salário é impenhorável (art. 10.1). Deve o salário ter



3 0 4  Direito do Trabalho • Martins

preferência ao pagamento de falência ou de liquidação judiciária (art. 11). O pagamento 
do salário será feito em intervalos regulares (art. 12.1), sendo realizado em dias úteis e 
no local de trabalho ou nas proximidades (art. 13.1).

O inciso X do art. 7B da Constituição menciona a proteção do salário na forma da lei, 
constituindo crime sua retenção dolosa. A lei que define o crime ainda não foi editada, 
mas as regras da CLT e da legislação ordinária já servem para a proteção ao salário. A 
Constituição também não esdarece se a retenção é total ou pardal ou se é feita uma vez 
ou várias vezes, que são questões a serem deddidas pda  lei ordinária. O crime só irá ocor
rer com a retenção dolosa* quando houver vontade de reter e não na retenção culposa. A 
norma constitudonal é de eficáda limitada.

-A-proteção refere-se ao salário, induindo verbas de natureza salarial. Não méndona 
a Constituição que se trata de proteção da remtineração, mas do salário. Logo, não estão 
induídas nesse conceito as goijetas, que são remuneração, mas não são salário.

O inciso X do art. 7S da Constituição é regulamentado indiretamente pelo Código 
Penal quando trata do crime de apropriação indébita, pois implica retenção dolosa do 
salário.

Prevê o art. 4a do Decreto-lei ns 368/68 que os diretores, sódos, gerentes, membros 
de órgãos fiscais ou consultivos, titulares de firma individual ou quaisquer outros dirigen
tes de empresa que estiver em débito salarial com seus empregados e distribuir lucros, 
bonificações e dividendos aos seus dirigentes, ficam passíveis de pena de detenção dé um 
mês a um ano.

Mario de La Cueva (1954:1/697) faz interessante divisão da proteção ao salário: 
(a) defesa do salário em face do empregador; (b) defesa do salário em face dos credores 
do empregado; (c) defesa do salário em face dos credores do empregador; (d) defesa do 
salário em razão dos interesses da família do empregado.

7.1 Defesa do salário em face do empregador

O salário deve ser pago ao próprio empregado (pessoalidade no pagamento), sob 
pena de não ser considerado realizado tal pagamento, salvo se houver prova no sentido 
de que o salário efetivamente reverteu ao obreiro ou se procurador devidamente habili
tado o receber. A Convenção na 95 da OIT, ratificada pelo Brasil, prevê que o salário será 
pago diretamente ao empregado (art. 5).

O menor de 18 anos poderá firmar redbo de pagamento de salários, porém na resd- 
são do contrato de trabalho deverá estar assistido por seus pais (art. 439 da CLT).

O pagamento será feito mediante redbo (art. 464 da CLT). Não se admite a prova do 
pagamento de salário por meio de testemunhas, pois pode dar ensejo a fraudes; contudo, 
se o empregado confessar que recebeu o salário, estará suprida a falta de recibo. Em re
lação ao empregado doméstico, será possívd ser utilizado qualquer meio de prova para 
demonstrar o pagamento do salário, em razão de o art. 464 da CLT não lhe ser aplicável 
(art. 7a, a, da CLT), além de se presumir que o pagamento do último salário importou 
pagamento dos anteriores (art. 322 do Código Civil). Se o empregado for analfabeto oú 
estiver impossibilitado de assinai; deverá ser colhida sua impressão digital ou, não sendo 
possível, alguém irá assinar por ele, na presença de testemunhas.
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Terá força de recibo o comprovante de depósito em conta bancária, aberta para esse 
fim, em nome de cada empregado, com o consentimento deste, em estabelecimento de 
crédito próximo ao local de trabalho. Em primeiro lugai; a abertura de conta bancária em 
nome do trabalhador deve ter o consentimento do empregado, para que possa haver o 
depósito do salário nessa conta. Em segundo lugar, não poderá ser em qualquer estabele
cimento de crédito, mas sim próximo ao local de trabalho. A lei não dispõe que o estabe
lecimento de crédito é o mais perto do local de trabalho, mas sim que deve ser próximo 
ao local de trabalho, nada impedindo que tal estabelecimento seja escolhido pelo próprio 
empregador. Não poderá ser feita uma conta bancária coletiva, mas as contas deverão ser 
individuais, em nome de cada empregado. O recibo de depósito em conta bancária faz 
prova do pagamento do salário e também das próprias verbas rescisórias, quando, por 
exemplo, se discute o atraso em tal pagamento.

Vigora em matéria de salário o princípio da irredutibilidade salarial, previsto no inci
so VI do art. 7a da Lei Maior. Em casos excepcionais, o salário poderá ser reduzido, porém 
dependendo de acordo ou convenção coletiva. O art. 503 da CLT foi revogado pela Lei 
Magna, pois permitia a redução do salário em casos de força maior, sendo que atualmente 
só se permite a redução de salários mediante convenção ou acordo coletivo.

O salário é irredutível, mas não a remuneração, pois nela estão compreendidas as 
goijetas.

O aumento real, concedido pela empresa a todos os seus empregados, somente pode 
ser reduzido mediante a participação efetiva do sindicato profissional no ajuste, mediante 
convenção ou acordo coletivo (Orientação Jurisprudencial ns 325 da SBDI-1 do TST).

As razões que impedem a redução salarial são econômicas, de manter o padrão de 
vida do empregado. A verba salarial tem natureza alimentar, com a qual o empregado 
conta todo o mês para assumir e pagar seus compromissos.

O princípio da inalterabilidade prega que não pode ser alterada a forma de paga
mento do salário.

O art. 2a da Lei ns 4.923, de 23-12-65, não contraria o indso VI do art. 7a da Consti
tuição, pois tal norma trata de redução da jornada em relação a empresas que, em face de 
conjuntura econômica, devidamente comprovada, necessitarem reduzir a jornada de tra
balho e os salários dos empregados. Tal redução é feita mediante acordo com o sindicato, 
depositado na DRT. A Lei na 4.923 está derrogada pela Constituição na parte que previu 
o prazo de três meses de redução, limite de 25% da redução, proibição de retirada de 
gratificações, de admissão de novos empregados por seis meses e de prestação de horas 
extras. Todas essas condições podem ser negodadas em acordo ou convenção coletiva, 
que pode prever outras situações, prazos maiores ou menores etc., dependendo do que 
for pactuado.

O salário deverá ser pago em moeda de curso forçado no país, entendendo-se como 
não realizado se for inobservada essa forma (art. 463 da CLT). Não é possível que o pa
gamento do salário seja feito em vales ou cupons ou em moeda estrangeira. Quando o 
pagamento é feito em moeda estrangeira, deve haver a conversão para nossa moeda pelo 
câmbio da data da celebração do contrato, aplicando-se sobre o referido salário os reajus
tes legais ou da categoria. Entretanto, é possível o pagamento em utilidades e mediante 
cheque. Para que o pagamento do salário ou de férias possa ser feito por meio de cheque 
é preciso que a empresa esteja situada no perímetro urbano e o empregador propordone
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ao empregado: (a) horário que permita o desconto imediato do cheque; (b) o pagamento 
de qualquer despesa para o recebimento do salário, inclusive de transporte; (c) tempo 
suficiente para o recebimento do salário; (d) condição que impeça qualquer atraso no 
recebimento do salário ou das férias (art. 2a da Portaria n2 3.281, de 7-12-84). Para o 
recebimento do salário ou férias por meio de conta bancária é necessário que a empresa 
esteja situada no perímetro urbano, devendo a conta ser aberta em nome de cada em
pregado e com o consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local 
de trabalho (art. I 2 da Portaria ns 3.281/84). Se o trabalhador for analfabeto, o salário 
somente poderá ser pago em dinheiro (art. I 2 da Portaria n2 3.281).

Splitsalary é quando parte do salário é paga no país da prestação de serviços e parte 
no país. de origem. Serve para tributação em separado em cada país. Entretanto, o Brâsil 
não tem acordos tributários nesse sentido. O pagamento feito no exterior deve sér soma
do com o pagamento feito no Brasil para se verificar o total da remuneração e servir de 
incidência do FGTS e da contribuição previdendária.

O pagamento deverá ser feito em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário 
de serviço ou imediatamente após o encerramento deste (art. 465 da CLT), salvo quando 
efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no parágrafo único do 
art. 464 da CLT. A parte final do art. 465 da CLT permite que o salário seja pago mediante 
depósito em conta bancária, isto é, não precisará ser feito no próprio local de trabalho, 
nem no horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste. Basta que seja 
feito mediante depósito em conta bancária, que também provará o pagamento. Agora, a 
lei dispõe que não só o recibo de pagamento, mas também o depósito em conta bancária, 
são provas do pagamento do salário.

Qualquer que seja a modalidade do trabalho, o pagamento do salário não pode ser 
estipulado por período superior a um mês, salvo quanto às comissões, percentagens ou 
gratificações (art. 459 da CLT). O salário, portanto, deve ser pago com pontualidade, 
mais precisamente até o 5a dia útil do mês seguinte ao vencido (parágrafo único do art. 
459 da CLT). As comissões, entretanto, deverão ser pagas mensalmente, à medidáque 
haja a conclusão dos negócios (art. 4a da Lei n2 3.207/57). O prazo de pagamento de co
missões pode ser dilatado para três meses, mediante acordo das partes (parágrafo único 
do art. 42 da Lei n2 3.207/57). A empresa que estiver em débito salarial com seus empre
gados não poderá: (a) pagar honorários, gratificações, pro labore ou qualquer outro tipo 
de retribuição ou retirada a seus diretores, sócios, gerentes ou titulares de firma indivi
dual; (b) distribuir lucros, bonificações, dividendos ou interesses a seus sócios, titulares, 
adonistas ou membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos; (c) ser dissolvida (art. 
I 2 do Decreto-lei n2 368, de 19-12-68). O sábado será considerado dia útil para efeitó 
de pagamento de salário e da contagem dos cinco dias anteriormente mendonados, ex- 
duindo-se o domingo e feriado, indusive o munidpal (art. I 2,1, da Instrução Nonnativa 
n2 1, de 7-11-89, do Secretário de Relações de Trabalho). Dia útil é, portanto, o que pode 
ser dedicado ao trabalho, implicando a exdusão do domingo e do feriado. Mesmo para 
efeito dos depósitos bancários na conta do empregado, deve-se observar que o numerário 
deverá estar à disposição do empregado, o mais tardar até o quinto dia útil. Caso o último 
dia para pagamento do salário seja o sábado e o empregador faz depósito bancário, deve 
fazer o depósito na sexta-feira para estar à disposição do empregado. Se o pagamento for 
feito por quinzena ou semana, deve ser efetuado até o quinto dia após o vencimento (inc. 
EI do art. I a da Instrução Normativa n2 1). As gratificações poderão ser pagas por mês, 
por semestre ou por ano, de acordo com a forma como foram ajustadas.
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Observa-se no Direito do Trabalho o princípio da intangibilidade salarial, pois os des
contos que podem ser feitos no salário do obreiro são apenas os previstos em lei, norma 
coletiva ou decorrentes de adiantamentos (art. 462 da CLT). Irei tratar do tema com mais 
propriedade quando falar sobre os descontos no salário do empregado.

Havendo rescisão do contrato de trabalho, seja por parte do empregado ou do em
pregador, este deverá pagar as verbas rescisórias incontroversas na primeira audiência 
em que comparecer à Justiça do Trabalho, sob pena de pagá-las com acréscimo de 50% 
(art. 467 da CLT). Se o empregador é revel, por não ter apresentado defesa, presumem-se 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, devendo a empresa pagar as verbas rescisóriais na 
primeira audiência, sob pena de pagá-las com acréscimo de 50% (S. 69 do TST). Quando 
houver dúvida a respeito da existência da relação de emprego, é impossível aplicar o art. 
467 da CLT. O disposto no art. 467 da CLT não se aplica à União, aos Estados, ào Distrito 
Federal, aos Municípios e a suas autarquias e fundações públicas (parágrafo único do art. 
467 da CLT). Aplica-se, porém, às fundações privadas. Observá-se também às empresas 
públicas que exploram atividade econômica e às sociedades de èeonomia mista, que têm 
de aplicar as regras de Direito do Trabalho (art. 173, § l e, Et, da Constituição). O objeti
vo do art. 467 da CLT é evitar procedimentos protelatórios por parte do empregador, de 
modo a reter as verbas rescisórias do empregado e só pagá-las no final do processo. O 
empregado necessita delas para sobreviver no período em qúe está desempregado. "

Não pode ser observado o art. 467 da CLT em relação às massas falidas, pois estas 
não têm numerário em caixa para o pagamento incontinenti de salários, o que depçnde 
inclusive de liberação determinada por ato do juiz da falência. Assim, não se pode orde
nar que a massa falida faça pagamentos de imediato, inclusive porquê há a necessidade 
da habilitação dos créditos perante o juízo universal da falência.

É indevida a aplicação da determinação prevista no art. 467 da CLT, nos casos da 
dècretação de falência da empresa, porque a massa falida está impedida de saldar qual
quer débito, até mesmo o de natureza trabalhista, fora do juízo universal dá falência 
(S. 388 do TST).

A exceção diz respeito à hipótese em que a falência ocorre posteriormente à primeira 
audiência, em que as verbas rescisórias já são devidas com o acréscimo dé 50%.

7.2 Defesa do salário em face dos credores do empregado

Os salários são impenhoráveis, salvo para efeito de pagamento de prestação alimen
tícia (art. 649, IV do CPC). Justifica-se essa regra, pois o salário é o meio de subsistência 
do empregado comum, o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. O empregado 
vive do salário. As goijetas não estão incluídas nessa regra, pois não se trata de salário, 
mas de remuneração, podendo, portanto, ser penhoradas.

Estando o salário na conta corrente, já  não é mais salário, mas numerário à disposi
ção do cliente, podendo ser penhorado.

7.3 Defesa do salário em face dos credores do empregador

O BrasE aprovou a Convenção na 95 da OIT pelo Decreto-legislativo na 24, de 26- 
5-56, e foi promulgada pelo Decreto na 41.721, de 25-6-57. Estabelece-se que em caso
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de falência ou de liquidação judiciária de uma empresa, os empregados serão credores 
privilegiados dos salários, que lhes são devidos a título de serviços prestados no decorrer 
de período anterior à falência ou à liquidação e que será prescrito pela legislação nacio
nal, desde que não ultrapassem os limites previstos na legislação nacional (art. 11, 1). 
O salário será pago integralmente antes dos demais credores (art. 11, 2). A ordem de 
prioridade do crédito privilegiado constituído pelo salário, em relação aos outros créditos 
privilegiados, deve ser determinada pela legislação nacional (art. 11, 3). A Lei na 11.101 
está de acordo com a norma intemadonal, pois estabeleceu o privilégio do salário e os 
limites a serem observados como pagamentos prioritários.

Os direitos oriundos do contrato de trabalho subsistem em caso de falênda, recupe
ração judicial ou dissolução da empresa (art. 449 da CLT).

A recuperação juditíal não impede o empregado de ajuizar a redamação trabalhista, 
nem a execução do crédito trabalhista, pois o empregador ainda tem a possibilidade de 
comerdar, tendo disponibilidade sobre seus bens (S. 227 do STF).

Na falênda, constituíam créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos ao 
empregado e apenas um terço das indenizações a que tivesse direito, sendo crédito quiro- 
grafário os restantes dois terços (§ l s do art. 449 da CLT). Foi dada nova redação a esse 
dispositivo legal pela Lei na 6.449,14-10-77, determinando què, “na falênda, constitui
rão créditos privilegiados a totalidade dos salários devidos ao empregado e a totalidade 
das indenizações a que tiver direito”.

. Os créditos derivados da legisláção do trabalho, limitados a 150 salários-mMmos por 
credor são os primeiros a ser pagos na falênda (art. 8 3 ,1, da Lei na 11.101/05). Não se 
faz distinção entre créditos decorrentes de salários ou de indenizações trabalhistas. Basta 
que sejam derivados da legislação do trabalho. Acima de 150 salários mínimos, o crédito 
terá natureza quirografária e não terá preferênda.

A fixação do valor em salários mínimos é inconstitudonal, pois serve de forma de 
indexação, que é vedado pelo inciso IV do art. 7a da Constituição, que proíbe a vinculação 
ao salário-mínimo para qualquer fim.

O limite de 150 salários-mínimos foi considerado constitudonal pelo STF (ADIn 
3934-2, TÇ Rei. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 5-11-09).

Uma das consequêndas da nova lei de falêndas é a derrogação do § I a do art. 449 
da CLT, que deveria ter sua redação adequada à nova norma. Não é mais a totalidade dos 
créditos trabalhistas e das indenizações que terá privilégio total na massa, mas apenas 
150 salários-mínimos. O CTN foi adequado à nova lei de falêndas pela Lei Complementar 
na 118/05. Há necessidade também de se alterar o § I a do art. 449 da CLT.

Permanece em vigor o art. 148 da CLT, pois apenas estabelece que as férias têm natu
reza salarial, ainda quando devidas após a cessação do contrato de trabalho.

Justifica-se a preferênda do crédito trabalhista em razão da natureza alimentar que 
tem, pois na grande maioria das vezes o empregado e sua família dependem exdusiva- 
mente do recebimento das verbas trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho para 
poder sobreviver Isso também tem característica sodal, pois o empregado paga seus com
promissos com tais créditos e impulsiona a economia. Se o empregado deixa: de receber, 
outras pessoas também podem deixar de receber seus créditos do obreiro, que não terá 
como pagar suas dívidas. Por isso, o crédito trabalhista deve ser protegido.
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Indenização de muitos anos de casa pode ser superior ao teto proposto. Basta a em
presa não ter recolhido o FGTS por um bom período. Somada com as verbas rescisórias 
ou outros haveres, como horas extras, o trabalhador simplesmente recebe o teto e, quanto 
ao restante, fica a ver navios, porque na maioria das vezes não há bens a serem vendidos 
para saldar as dívidas da massa.

Não se pode, portanto, socializar o prejuízo dos empregados e maximizar os lucros 
dos bancos.

Se for dividido o valor de 150 salários mínimos por 60 meses, que é o período de 
prescrição a reclamar, o empregado tem direito de receber 2,5 salários-mínimos por mês, 
o que é muito pouco, principalmente quando prestou horas extras.

Mesmo o trabalhador que ganha salário mais elevado, não sendo exatamente hipos- 
sufidente, deve receber a totalidade dos seus créditos decorrentes do seu suor, pois este 
trabalhador e sua família também vivem do que a empresa lhe paga.

Os riscos do empreendimento devem ficar por conta do empregador (art. 2a da CLT). 
Não podem ser sodalizados ou divididos com o empregado, que não dirige a empresa e 
não pode partidpar dos prejuízos. Não é possível devolver a energia de trabalho ao tra
balhador depois de ter prestado serviços e pouco receber. O polo mais fraco é que está 
sendo prejudicado com a mudança.

Se existem fraudes no recebimento de vultosas verbas trabalhistas na falênda por 
pessoas que sequer são empregados e acabam tendo preferêndas sobre outros créditos 
trabalhistas, elas devem ser combatidas. O Ministério Público do Trabalho vem ajuizando 
ações rescisórias contra pessoas que não são empregados e que pretendiam receber cré
ditos fraudulentos nas falêndas, obtendo excelentes resultados. A exceção não pode ser 
tomada como regra. A fraude não pode ser presumida sempre, mas, ao contrário, deve 
ser provada. A boa-fé se presume e não o contrário.

Agora, o crédito trabalhista superior a 150 salários mínimos será considerado quiro- 
grafário (art. 83, VI, da Lei na 11.101), estando em sexto lugar na dassificação dos cré
ditos na falênda. Fica abaixo dos créditos com garantia real até o limite do valor do bem 
gravado (art. 83, n, da Lei n2 11.101), que provavelmente serão os créditos bancários.

Não podem existir duas dasses de credores. A primeira dasse que recebe até 150 
salários-mínimos e a segunda dasse, que recebe o restante. O crédito trabalhista é o mes
mo. A lei não pode estabelecer distinção.

O legislador privilegiou a questão econômica, os interesses dos bancos, em detrimen
to da questão sodal.

A valorização do trabalho humano não está sendo violada, pois o trabalho humano 
continua sendo prestigiado. Não está sendo desprestigiado. A questão é de limites para o 
recebimento, que são estabeleddos pela lei ordinária.

Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial venddos nos três meses an
teriores a decretação da falênda, até o limite de cinco salários-mínimos por trabalhador, 
serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa (art. 151 da Lei nB 11.101).

Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedênda sobre 
os créditos definidos no art. 83 da Lei de Falêndas os créditos derivados da legislação 
do trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falênda (art. 8 4 ,1, da 
Lei na 11.101).
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Há, portanto, três tipos de créditos trabalhistas:

a) nos casos de contratação de trabalhadores após a decretação da falência;
b) até 150 salários-mínimos;
c) acima de 150 salários-mínimos..i

Tem por objetivo a recuperação judicial viabilizar a superação da situação de crise 
econômico-fmanceira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do 
emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preser
vação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art. 47 da Lei 
n° 11.101). 1

O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a um ano para 
pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de aciden
tes do trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial (art. 54 da Lei ns 
11.101/05).

Não poderá, ainda, o plano prever prazo superior a 30 dias para o pagamento, até o 
limite de cinco salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritaméhte 
salarial vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recuperação judidal (parágrafo 
único do art. 54 da Lei ns 11.101/05). A lei diz respeito apenas aos salários vencidos nos 
três meseS anteriores aò pedido de recuperação judiciali que representam a contrapresta
ção pelo serviço feito pelo empregado, e não de outras verbas.

Os créditos trabalhistas na recuperação judicial continuarão privilegiados, pois o art. 
83 da Lei na 11.101 trata dos 150 salários-mínimos apenas na falência e não na recupe
ração judicial. Não há, portanto, limite na recuperação judidal.

Na alienação conjunta ou separada de ativos, indusivè da empresa ou de suas filiais, 
o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante 
nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as. derivadas da legislação 
do trabalho e as decorrentes de addentes do trabalho (art. 141, n, da Lei ns 11.101). O 
objetivo é permitir, que o adquirente cumpra os ativos e verta dinheiro para a massa, sem 
que tenha responsabilidade trabalhista ou tributária por sucessão. Do contrário, não terá 
interesse em adquirir bens e ser responsabilizado como sucessor.

Empregados do devedor contratados pelo , arrematante serão admitidos mediante 
novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do 
contrato anterior (§ 2® do art. 141 da Lei nB 11.101). Se o arrematante responder pelos 
créditos dos empregados em decorrêntía da falênda, não irá contratá-los. Não se pode 
falar em sucessão; em razão da disposição da lei de falênda. Não se aplicam os arts. 10 
e 448 da CLT.

Na recuperação extrajudidal, os créditos decorrentes da legislação do trabalho terão 
privilégio sobre outros créditos, indusivè o tributário, pois o § I a do art. 161 da Lei na 
11.101 dispõe que o capítulo não se aplica aos créditos derivados da legislação do traba
lho. Assim, não são. observados os limites de até 150 salários-mínimos. ■

Havendo recuperação judidal na falênda, será facultado aos contratantes tomar 
sem efeito a resdsão do contrato de trabalho e conseqüente indenização, desde que o 
empregador pague, no mínimo, a metade dos salários que seriam devidos ao empregado 
durante o interregno (§ 2a do art. 449 da CLT).
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O primeiro requisito é que haja recuperação judidal na falência. O segundo é que 
tenha havido a rescisão do contrato de trabalho e tenha ela se tomado sem efeito, pois, 
se persistir a rescisão, não haverá direito à metade dos salários.

Na liquidação extrajudicial, não há procedimento judicial, mas administrativo, razão 
pela qual a reclamação trabalhista é processada normalmente, sem necèssidade de habi
litação do crédito do empregado.

7.4 Defesa do salário em face dos interesses da família do empregado

Determina o art. 5S da Convenção n2 95 da OIT que o salário será pago diretamente 
ao empregado.

A legislação brasileira não trata do tema. Se o empregador pagar o salário à mulher 
ou ao marido de seu empregado ou empregada, deverá provar que o pagamento rever
teu em benefído do obreiro, sob pena de pagar novamente, pois quem paga mal, paga 
duas vezes.

8 Descontos no salário do empregado

O Direito do Trabalho tem como um de seus postulados fundamentais o prindpio da 
intangibilidade salarial. O mendonado prindpio mostra a natureza alimentar do salário, 
ao evidendar a proteção jurídica dispensada àquele, de modo a limitar a possibilidade de 
descontos abusivos feitos pelo empregador. É o previsto no art. 462 dá CLT, ao dispor que 
“ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo 
quando este resultar de adiantamentos, de dispositivo de lei ou de contrato coletivo”.

Havendo dano causado pelo empregado, o desconto será, contudo, permitido, “des
de que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ócorrênda de dolo do empregado” 
(§ 1° do art. 462 da CLT).

Adiantamentos são importândas normalmente ofereddas pelo empregador ao em
pregado, como acontece com os vales tirados pelo segundo no decorrer do mês. Adianta
mento não é exatamente desconto, mas antedpação que posteriormente é compensada.

Dívida dvil ou comerdal não poderá ser descontada do salário do empregado. As 
dívidas que podem ser descontadas são as trabalhistas. Se o empregador fizer um emprés
timo ao empregado, não poderá descontá-lo do salário do obreiro, salvo se este concordar 
com o desconto.

Os descontos autorizados por lei são, entre outros, da contribuição sindical (art. 
582 da CLT), do pagamento dé prestação alimentída prevista em ordem judidal, do 
pagamento de pena criminal pecuniária, de custas judidais, de dívidas contraídas para 
a aquisição da casa própria pelo Sistema Financeiro de Habitação (Lei n2 5.725/71), da 
retenção do saldo salarial quando o empregado pede demissão e não dá aviso-prévio ao 
empregador (§ 2a do art. 487 da CLT), da mensalidade devida pelo empregado sindica
lizado (art. 548, b, c/c art. 545 da CLT), da multa em relação ao jogador de futebol, da 
contribuição previdendária (Lei ns 8.212/91), do imposto de renda na fonte (§ I a do art. 
7B da Lei na 7.713), do vale-transporte até 6% do salário do empregado (art. 9a, I, do De
creto n2 95.247/67) e até 20% do custo direto da refeição (art. 2S, I, do Decreto na 5/91).
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Os descontos de imposto de renda na fonte e previdência são válidos, mesmo que 
não haja previsão na sentença que resolva o conflito trabalhista, por serem provenientes 
de normas de ordem pública, devendo ser pago ao empregado o valor líquido da conde
nação, como ocorreria se a importância a ele devida fosse normalmente satisfeita dentro 
dos prazos legais.

Os empregados regidos pela CLT podem autorizar, de forma irrevogável e irretratá
vel, o desconto em folha de pagamento dos valores referentes ao pagamento de emprésti
mos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições 
financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos 
contratos (art. I a da Lei na 10.820/03).

O objetivo da Lei ne 10.820 é permitir que o empregado tenha acesso a empréstimos 
bancários a juros mais baixos do que os de mercado.

O desconto também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, 
se assim for previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento òu arrenda
mento mercantil, até o limite de 30%. O limite de 30% refere-se tanto às verbas rescisó
rias, como ao desconto mensal no salário.

Cabe ao empregador informar, no demonstrativo de rendimentos do empregado, de 
forma discriminada, o valor do desconto mensal decorrente de cada operação de emprés
timo, financiamento ou arrendamento. Os descontos autorizados na forma acima terão 
preferência sobre outros descontos da mesma natureza que venham a ser autorizados 
posteriormente.

Será o empregador responsável pelas informações prestadas, pela retenção dos valo
res devidos e pelo repasse às instituições coiisignatárias, o qual deverá ser realizado até o 
5a dia útil após a data de pagamento ao mutuário, de sua remuneração mensal.

O empregador, salvo disposição contratual em sentido contrário, não será çorrespon- 
sável pelo pagamento dos empréstimos, financiamentos e arrendamentos concedidos aos 
mutuários, mas responderá sempre, como devedor principal e solidário, perante a insti
tuição consignatária, por valores a ela devidos, em razão de contratações que deixarem, 
por falha ou culpa, de ser retidos ou repassados.

No caso de falência do empregador, antes do repasse das importâncias descontadas 
dos mutuários, fica assegurado à instituição consignatária o direito de pedir a restituição 
das importâncias retidas.

Reza o art. 462 da CLT sobre descontos previstos em contratos coletivos; contudo, é 
preciso entender que se trata de descontos provenientes de acordos ou convenções cole
tivas. Os descontos autorizados em normas coletivas geralmente dizem respeito à contri
buição assistendal (art. 513, e, da CLT). Outros descontos fixados em nonna coletiva são 
expressamente permitidos.

O art. 462 da CLT não prevê o desconto no salário do empregado a título de multa. 
Deve haver a interpretação restritiva do referido preceito. Se não há previsão para o des
conto de multa, é sinal que ela não é permitida. Mesmo que a multa tenha sido acordada 
no contrato de trabalho, não será possível haver desconto no salário, por falta de previsão 
legal expressa. Ao contrário, se a multa for prevista na norma coletiva, poderá haver des
conto, pois o caput do art. 462 da CLT dispõe sobre, a possibilidade de descontos previstos 
em norma coletiva.
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O § I a do art. 462 da CLT elenca outra hipótese de desconto no salário do trabalha- 
doi; mas há necessidade da ocorrência de dolo por parte do operário ao causar prejuízo a 
seu patrão. Em caso de culpa, o desconto só será admitido se houver sido estipulado no 
contrato de trabalho, além da necessidade da demonstração do prejuízo do empregador, 
pelo ato praticado pelo empregado.

Não será possível o desconto no salário de importância superior ao ordenado, consi
derando-se o excedente como dívida civil.

São permitidos também descontos de prestações in natura, como alimentação, habi
tação, vestuário etc., não podendo o desconto superar 70% do salário-mínimo, oii seja, 
30% do salário-mínimo terão que ser pagos em dinheiro (parágrafo único do art. 82 da 
CLID. Os porcentuais para desconto no salário do obreiro são determinados por região, 
como define a Portaria na 19, do Ministério do Trabalho, de 31-1-52. Para a região do . 
Estado de São Paulo temos os seguintes porcentuais calculados sobre o salário-mínimo: 
43% para alimentação, 33% para habitação, 14% para vestuário, 6% para higiene e 4% 
para transporte. O art. l s da Lei na 3.030, de 19-12-56, determina que os descontos por 
fornecimento de alimentação, quando preparada pelo próprio empregador, não poderão 
exceder a 25% do salário-mínimo. Seria possível aplicai; por analogia, esses mesmos por
centuais para quem perceba mais do que um salário-mínimo por mês.

Esclarece o § 3a do art. 458 da CLT que a habitação e a alimentação fornecidas como 
salário-utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, res
pectivamente, a 25% e 20% do salário contratual.

Do empregado rural é possível descontar: (a) até o limite de 20% do salário-mínimo 
pela ocupação da moradia; (b) até 25% do salário-mínimo pelo fornecimento de ali
mentação sadia e farta, atendidos os preços vigentes na região; (c) adiantamentos em 
dinheiro.

Determinando o empregador que o uniforme é de uso obrigatório no trabalho, não 
poderá descontá-lo do salário do empregado, pois deverá ser fomeddo gratuitamente, 
nem será considerado como salário in natura, desde que seja utilizado apenas no trabalho 
(§ 2a do art. 458 da CLT).

O Equipamento de Proteção Individual (EPI) deverá ser fomeddo gratuitamente ao 
empregado (art. 166 da CLT). Não poderá o empregador descontar do salário do empre
gado o referido equipamento.

Cheques de clientes sem a necessária provisão de fundos não poderão ser desconta
dos do salário do obreiro, porque o risco do empreendimento não se transfere ao empre
gado (art. 2S da CLT). O mesmo pode-se dizer em relação a anúndos e telefonemas feitos 
pelo empregado para o regular desenvolvimento de seus serviços na empresa.

Outros descontos poderão ser realizados no salário do trabalhadoi; desde que haja 
algum benefído para o operário ou sua família com o referido desconto, embora essa 
orientação não seja pacífica na jurisprudênda. É o que ocorre com descontos a título de 
aluguel, desde que o empregado os autorize.

O convênio médico é um desconto que pode ser feito no salário do empregado, desde 
que haja autorização dele por escrito, visto que propordona um benefído não só áo tra- 
balhadoi; como também a sua família, que ppderão, por um preço menor que o do mer
cado, fazer consultas e  exames médicos. Tal benefído, na verdade, corresponde a uma 
necessidade de todas as pessoas, porque os exames e consultas médicas são muito caros,



3 1 4  Direito do Trabalho • Martins

principalmente para o trabalhador de baixa renda, que não tem condições de levar seus 
filhos ao médico, se não lhe for proporcionada essa vantagem pela empresa. O mesmo se 
pode dizer de descontos a título de farmácia ou medicamentos, desde que efetivamente 
utilizados pelo empregado ou sua família, mormente quando os valores descontados são 
inferiores aos de mercado.

Descontos de dube recreativo ou colônia de férias podem ser tolerados se houver 
anuênda expressa do empregado, e desde que este tenha-se utilizado dessas vantagens, 
pois não se pode dizer que sejam necessidades fundamentais do trabalhador, ao contrário 
do convênio médico.

Descontos efetuados a título de cartão de compras ou de cooperativas para os traba
lhadores, que proportíonem a compra do bem por valor mais baixo do que o real (§ 3a do 
art. 462 da CLT), poderão ser feitos no salário ido obreiro, desde que não impostos pelo 
empregador, pois é nítida a vantagem auferida pelo trabalhadoi; que indusive ficou ná 
posse da coisa comprada. De modo diverso, se ò empregador mantiver armazém pará a 
venda de mercadorias, não poderá coagir ou induzir o empregado a dele se utilizar para 
a compra de tais coisas (§ 2S do art. 462 da CLT). É a vedação ao truck system, não se per
mitindo também o pagamento mediante vales, fichas, bônus, chapas ou outros símbolos 
que representem a moeda. Não poderá também o empregador coagir o empregado a se 
utilizar do armazém da empresa. Poderão ser vendidas mercadorias ou prestados serviços 
a preços razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefído dos empregados.

Há empregadores que criam empresas de previdênda privada para propordonar 
vantagens a seus fundonários, geralmente complementação de aposentadoria, mediante 
descontos mensais no salário do obreiro. O desconto efetuado deverá ter necessariamente 
a concordânda do empregado.

Algumas entidades, prindpalmente financeiras, costumam propordonar emprésti
mos ao empregado, mediante a concessão de valores a taxas de juros subsidiadas, o que 
vem a propordonar benefído ao empregado; mas para o desconto é necessária a autori
zação deste.

Por último, resta examinar o desconto a título de seguro de vida. Quanto ao segu
ro contra addentes do trabalho, este ficará a cargo do empregador (art. 7°, XXVüI, da 
Constituição).

O desconto de seguro de vida em grupo não é autorizado por lei óu norma coletiva, 
nem decorre de adiantamento (art. 462 da CLT). Ao contrário, algumas normas coletivas 
são expressas no sentido de que o seguro fiqúe a  cargo do empregador. Certas normas 
legais determinam que o seguro seja feito pdo próprio empregadoi; como ocorre em rela
ção ao seguro de vida em grupo para os vigilantes (art. 19, I\£ da Lei na 7.102).

Não há nenhum benefído ao empregado com o seguro de vida. Este não passa de 
mera expectativa. O evento só ocorre com o falecimento do trabalhador. Falta o efetivo 
benefído ao empregado, que disporá do numerário quando não mais estiver entre nós. 
Não se pode falar aqui em benefído potendal, que inexiste. Há necessidade de iun bene- 
fído real. Ressalte-se que, quando o empregado é dispensado, perde automaticamente a 
condição de assodado e de benefídário do seguro de vida, mostrando que o seguro não 
enseja nenhuma vantagem ao operário.

O contrato de seguro é um pacto de adesão, de natureza dvil, realizado entre segura
dora e segurado. Geralmente, não há a livre manifestação da vontade do empregado, pois
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a anuência é feita na admissão, o que pode implicar imposição dissimulada, por parte do 
empregador, pela hipossuficiênda do trabalhador, que necessita do emprego e tudo faz 
para ser admitido.

Não se pode dizer que o desconto autorizado geraria condição contratual legítima, 
nem que após tantos anos de desconto haveria ajuste tácito (art. 443 dá CLT). Ocorre que 
o empregado não se opõe ao desconto durante a relação de emprego por uma simples 
razão: quer preservar seu posto de trabalho.

Para aqueles empregadores que fazem o seguro com empresa seguradora do mesmo 
grupo econômico, aplica-se por analogia o § 2S do art. 462 da CLT, o que mostra a vontade 
do empregador de fazer o obreiro adquirir produtos seus.

De outro modo, é vedado às empresas limitar, por qualquer forma, a liberdade dos 
empregados de dispor de seus salários (§ 4S do art. 462 da CLT), pois o desconto do 
seguro é uma forma de não permitir que o obreiro livremente disponha de sua remune
ração mensal.

O princípio da intangibilidade visa, principalmente, proteger o salário do emprega
do contra descontos abusivos efetuados pelo empregador. Na verdade, o que o empre
gado quer é receber seu salário no final do mês.

Qual a proteção que pode mais interessar ou favorecer o trabalhador? Em nosso 
modo de ver, é o pagamento integral do salário: o dinheiro no bolso do obreiro, que pode 
dispor do numerário recebido como lhe aprouver, coibindo-se descontos não autorizados, 
por menores que sejam.

A Súmula 342 do TST veio a dirimir as dúvidas a respeito de certos descontos feitos 
no salário do empregado, tendo a seguinte redação: “descontos salariais efetuados pelo 
empregador, com a autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em 
planos de assistência odontológica, médico-hóspitalai; de seguro, de previdência privada, 
ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa-associativa dos seus trabalhadores, em 
seu benefício e de seus dependentes, não afrontam o disposto no art. 462 da CLT, salvo 
se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vide o ato jurídico”.

Agora, há uma orientação segura no sentido de só se considerar lídtos os descontos 
mendonados se houver autorização prévia e por escrito do empregado, pois caso não 
exista a autorização,anterior e por escrito o desconto não será válido. Assim, é possível 
entender que o desconto não poderá ser feito tadtamente, mas somente por escrito e 
com antecedênda. De outro modo, caberá ao empregado provar o vido de consentimento 
quanto à autorização qüe concedeu ao empregador, ou seja, a existênda de erro, dolo, 
coação óú fraude (arts. 138 á 165 do Código Civil). Não provada a existênda do vido, e 
havendo autorização prévia e por escrito, o desconto será considerado válido.

Quaisquer formas que vierem a reduzir o salário do trabalhador ou a violar o prind
pio da integralidade do salário serão defesas ao empregador, a não ser se propordónàrem 
alguma vantagem ao operário, como as que foram anteriormente indicadas.

É vedado áo empregador doméstico efetuar descontos no salário do empregado 
por fornecimento de alimentação, vestuário, higiene ou moradia (art. 2S-A dà Lei ns 
5.859/72). Poderão ser descontadas as despesas com moradia quando essa se referir 
a local diverso da residênda em que ocorrer a prestação de serviço, e desde que essa 
possibilidade tenha sido expressamente acordada entre as partes. As despesas não têm 
natureza salarial nem se incorporam à remuneração para quaisquer efeitos. ;
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1 Introdução

O princípio de qúe todos devèm ter salário igual, para trabalho igual, sem distinção 
de sexo, nasce com o árt. 427 do Tratado de Versalhes, no qual se estabeleceu “salário 
igual, sem distinção de sexo, para trabalho igual em quantidade e qualidade”.

O art. 41 Üa Constituição da OIT de 1919 prevê “salário igual, sem distinção de sexo, 
para trabalhos de igual valor”.

A Convenção na 100 da OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo na 24, de 29-5-56, e 
promulgada pelo Decreto na 41.721, de 25-6-57, prevê igualdade de remuneração entre 
homens e mulheres. Essa regra é complementada pelá Recomendação na 90, de 1951, 
prevendo igualdade de remuneração entre homens e mulheres. Estabelece a Convenção 
na 111 dá OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo na 104, dè 24-11-64, e promulgada 
pelo Decreto na 62.150, de 19-1-68, regras vedando a discriminação no emprego, proi
bindo qualquer distinção, exclusão oü preferência, baseada em sexo, que tenha por efeito 
anular ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento no emprego ou na 
ocupação (art. 1, a). O art. XIV dá Convenção na 117, aprovada pelo Decréto Legislativo 
na 65, de 30-11-66, e promulgada pelo Decreto na 66.496, de 27-4-70, estabelece que um 
dos fins da política social será o de suprimir qualquer discriminação entre trabalhadores 
por motivo de raça, cor, sexo, crença, filiação a uma tribo ou a um sindicato, no que diz 
respeito ao contrato de trabalho, inclusive quanto a remuneração.

Á Dedaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, no art. 23, na 2, também 
esdarece que “toda pessoa tem direito, sem nenhuma discriminação, a um salário igual 
para um trabalho igual”. O Pacto Intemadonal de Direitos Econômicos, Sociais e Cultu
rais, de 1966, estabelece em seu art. 7a que os trabalhadores têm o direito a um salário 
equitativo e igual por trabalho ,de igual valoi; sem nènhüma distinção, indusive quanto 
ao trabalho da mulher em relação ao do homem.

A ideia da igualdade salarial para trabalho de igual valor foi erigida a prindpio cons
titudonal.

A Constituição de 1934, no art. 121, § I a, a, estabeleda “proibição de diferença de 
salário para um mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nadonalidade ou estado 
dvil”, o que mostra que se tratara apenas de matéria salarial. A Constituição de 1946, no 
art. 157, n, repete a Constituição de 1934.
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O art. 158, EI, da Constituição de 1967 muda um pouco a questão, ao dizer sobre a 
“proibição de diferença de salários e de critério de admissão por motivo de sexo, cor e esta
do civil”; verifica-se que foi acrescentada a expressão “critério de admissão”, porém foram 
excluídas a nacionalidade, a idade quanto ao aspecto da discriminação. Houve a inclusão 
da palavra cor. A EC ne 1, de 1969, no art. 165, EI, não difere da Constituição de 1967.

A Constituição de 1988, no indso XXX do art. 7a, consagrou que a igualdade deve 
existir não só em razão dos salários, mas quanto a funções e critérios de admissão por 
motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, mais se aproximando da orientação da Con
venção na 111 da OIT.

2 Requisitos

Dispõe o art. 5a da CLT que “a todo o trabalho de igual valor corresponderá salário 
igual, sem distinção de sexo”. A especificação de igualdade salarial vem disciplinada no 
art. 461 da CLT, que visa evitar discriminação salarial.

Faz referência o art. 461 da CLT a salário igual e não a igual remuneração. Se o em
pregado ganha goijeta, que é paga pelo cliente, não pode ser equiparado a outra pessoa. 
Não há direito a equiparação à remuneração, mas ao salário. Este compreende o pagamen
to direto pelo empregador ao empregado pela prestação dos serviços. Como o empregado 
não pode receber apenas goijeta, que é paga pelo terceiro, em relação à parte fixa do 
salário, pode haver equiparação salarial.

O art. 461 da CLT prevê regra de equiparação salarial por identidade, identidade de 
função, identidade de produtividade, de perfeição técnica de prestação de serviço ao mes
mo emprégadoi; de local de trabalho, de tempo de serviço.

Indivíduos que têm forma de salário diferente não podem ser equiparados, como um 
horista e o outro tarefeiro, pois suas formas de remuneração são diversas. Determinar a 
equiparação seria alterar a forma de contratação.

Mesmo que um empregado trabalhe no turno diurno e o outro no turno noturno, 
devem receber o mesmo salário-base. A diferença pode estar em um receber adicional 
noturno e o outro não.

Assim, para a configuração da equiparação salarial mister se faz o atendimento dos 
seguintes requisitos: (a) identidade de funções; (b) trabalho de igual valor; (c) mesma 
localidade; (d) mesmo empregador; (e) simultaneidade na prestação do serviço; (f) ine
xistência de quadro organizado em carreira.

3 Identidade de funções

No Direito Administrativo, é feita distinção específica entre cargo e função.
Ledona Hely Lopes Meirelles (1999:371) que cargo público “é o lugar instituído na 

organização do serviço público, com denominação própria, atribuições e responsabilida
des específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exerddo por um titulaç 
na forma estabeledda em lei”.
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Função “é a atribuição ou o conjunto de atribuições que a Administração confere a 
cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados servidores para 
a execução de serviços eventuais, sendo comumente remunerada através de pro labore” 
(Meirelles, 1999:371).

Todo cargo tem função, mas pode haver função sem cargo (Meirelles, 1999:372). As 
funções do cargo são definitivas. As funções ■autônomas são provisórias, dada a transito- 
riedade do serviço. Os servidores adquirem estabilidade nos cargos, mas não nas.funções.

No Direito do Trabalho, não existe distinção precisa entre cargo e função, como no 
Direito Administrativo. Cargo é a posição ocupada pelo empregado na empresa. Função 
é a atividade desenvolvida em decorrência do cargo. Cargo é o gênero e função a espé
cie. Compreende o cargo a denominação das atribuições da pessoa. Função é a atividade 
efetivamente desempenhada pelo empregado. Cargo seria o de motorista. Função seria a 
de motorista de caminhão, de ônibus, de perua etc. Não interessa efetivamente a denomi
nação dada pelo empregador, mas a realidade dos fatos, a atividade desempenhada pelos 
empregados. Pouco importa que duas pessoas tenham cargos diversos, se, na prática, 
tenham iguais atribuições. A CLT não usa a palavra cargo, mas função.

Deverá o empregador pagar o mesmo salário ao empregado quando existir prestação 
de serviços na mesma função. É irrelevante, porém, o nome dado à função pelo emprega
dor (S. 6, Dl, do TST). O importante é que, na prática, equiparando e paradigma exerçam 
as mesmas atividades.

Somente na existência de quadro organizado em carreira é que a distinção entre 
cargo e função ganha relevância.

Tarefas são atribuições da função.
Não se pode dizer que a identidade de funções deva ser plena ou absoluta, mas ape

nas que as atividades do modelo e do equiparando sejam as mesmas, exercendo os mesr 
mos atos e operações. Se as partes envolvidas não exercem os mesmos atos e operações, 
não desempenham a mesma função. É desnecessário, contudo, que as pessoas estejam 
sujeitas à mesma chefia ou trabalhem no mesmo tumb, mas, sim, que executem as mes
mas tarefas. Motorista de caminhão e motorista de veículo de passageiros, v. g., apesar de 
serem motoristas, exercem misteres diferentes: um dirige caminhão e outro dirige veículo 
de passageiros. Não há como se equiparar o salário. O motorista de caminhão, para dirigi- 
-lo, deve ter maior experiência, que é adquirida no manuseio de veículo de menor porte,

A lei não exige grau de escolaridade entre as pessoas para efeito de equiparação sala
rial. O fato de o reclamante ser menos letrado do que o modelo não obsta a eqmparação 
salarial, salvo prová de que a maior escolaridade implica maior produtividade e perfeição 
técnica. Ao contrário, se a equiparação salarial ocorre entre professores, há necessidade 
de terem as mesmas especialidades, pois, ao reverso, terão os mesmos cargos e não as 
mesmas funções. Tais fatos corroboram a assertiva de que é possível a equiparação sala
rial em trabalho intelectual, como de advogados, contadores, engenheiros etc., ainda que 
seja difícil aferir os requisitos básicos para a isonomia salarial, bastando que exerçam ãs 
mesmas funções e atendam aos ditames da norma legal. O art. 461 da CLT não discrimina 
na equiparação salarial a atividade intelectual. O TST admite a equiparação salarial no 
trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá 
critérios objetivos (S. 6, VII).

Quando o exercício de determinada profissão exigir habilitação técnica, como ocorre 
com o médico e o advogado, a isonomia é indevida se o trabalhador não tiver a habilita
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ção prevista em lei. Sendo regulamentada a profissão do auxiliar de enfermagem, cujo 
exercício pressupõe habilitação técnica, realizada pelo Conselho Regional de Enferma
gem é impossível a equiparação salarial do simples atendente com o auxiliar de enferma
gem (OJ 296 da SBDI-1 do TST).

4 Trabalho de igual valor

A CLT considera trabalho de igual valor “o que for feito com igual produtividade e 
com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for 
superior a dois anos” (§ l s do art. 461 da CLT).

A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a contagem do tempo de ser
viço é feita na função e não no emprego (S. 202). O TST abraçou a mesma tese (S. 6, n, 
do TST).

Os dois anos de tempo de serviço na função serão contados na mesma empresa e não 
em outra empresa. Não se toma o tempo de serviço do empregado exercido na mesma 
função em relação ao trabalho realizado em outra empresa, mas no próprio empregador 
em que o empregado está trabalhando.

Caso o empregado tenha trabalhado em outra empresa do grupo na mesma função, 
esse tempo deve ser contado para efeito dos dois anos relativos à equiparação salarial, 
pois o empregador é o grupo de empresas (§ 2S do art. 2° da CLT), que pode transferir o 
trabalhador de uma empresa para outra. O tempo de trabalho na outra empresa do grupo 
é, inclusive, contado para efeito de pagamento de indenização e de férias. É o chamado 
accessio temporis.

Estando o empregado em gozo de licença ou se seu contrato de trabalho está com 
os efeitos suspensos, não deve ser contado o referido período para a apuração dos dois 
anos de tempo de serviço na função, pois o trabalhador não estava exercendo a função 
na empresa. Não obteve o obreiro experiência no exercício da função, porque não estava 
prestando serviços.

Dispõe o art. 453 da CLT que, “no tempo de serviço do empregado, quando readmi
tido, serão computados no período, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado 
anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido inde
nização legal ou se aposentado espontaneamente”.

Se o empregado não recebeu indenização da empresa, inclusive a de 40% sobre os 
depósitos do FGTS, e não se aposentou espontaneamente, o tempo anterior de trabalho 
na empresa deve ser contado, inclusive para efeito de equiparação salarial.

Aloysio Sampaio informa que readmissão é sinônimo de reintegração (Didonário de 
direito do trabalho. 4. ed. São Paulo: LTi; 1993. p. 309). Essa afirmação parece mais con
creta diante da interpretação sistemática da regra contida no art. 729 da CLT, que comina 
ao empregador que deixar de cumprir decisão passada em julgado sobre, a readmissão 
ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, o pagamento da 
multa de 1/5 a 3 valores-de-referência por dia, até que seja cumprida a decisão.

Se foi feito novo contrato de trabalho, o empregado não está sendo exatamente read
mitido no emprego, tanto que não lhe é cominada a multa do art. 729 da CLT. Logo, não se
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aplica a determinação do art. 453 da CLT para fins de equiparação salarial. Assim, o tempo 
anterior de exercício na mesma função é contado para efeito dos dois anos de exclusão do 
direito à equiparação salarial.

Pode-se dizer também que a contagem do tempo do art. 453 da CLT diz respeito a 
vantagens econômicas, como para férias e indenização por tempo de serviço e não para a 
contagem do tempo de serviço na função.

O § I a do art. 461 da CLT não dispõe que o tempo de serviço tem de ser considerado 
no mesmo contrato de trabalho. Logo, pode ser observado em contratos distintos.

O fato de o paradigma ter trabalhado anteriormente na empresa mostra sua maior 
experiência e perfeição técnica no seu mister. A experiência anterior do trabalhador na 
própria empresa não pode ser desprezada.

É, portanto, possível observar períodos descontínuos em que o trabalhador prestou 
serviços na mesma empresa para efeito da contagem dos dois anos de tempo de serviço 
na função de que trata o § I a do art. 461 da CLT.

É de ressaltar que se o empregado é aposentado e logo em seguida é readmitido, 
possuindo mais de dois anos na função, não há direito a equiparação salarial.

Se o paradigma exerceu a função em várias oportunidades, haverá a soma de todos 
os períodos para a contagem dos dois anos.

A contagem do tempo de serviço é observada mesmo quando haja mudança na pro
priedade ou na estrutura jurídica da empresa.

O trabalho de igual valor é medido pela identidade quantitativa, no sentido de se 
verificar quem detém maior produtividade entre modelo e equiparando. Produtividade 
compreende relação da produção com a mesma unidade de tempo. Todas as circunstân
cias que possam influir no resultado da produção devem ser verificadas. A maior pro
dutividade deve ser também com qualidade na produção. Produzir mais não significa 
produzir peças defeituosas e sem qualidade. O feto de o equiparando ser menos assíduo 
que o paradigma não descaracteriza a equiparação salarial, pois a produtividade deve sér 
medida no período de tempo em que cada um trabalha.

Outro requisito para a ocorrência de equiparação salarial é a identidade qualitativa, 
consistente na verificação da perfeição técnica, reveladora do trabalho idêntico entre 
reclamante e paradigma. São obras bem acabadas, feitas com esmero, ou com qualidades 
inerentes ao ofício da pessoa.

A melhor formação técnica do paradigma ou sua melhor escolaridade não são fatores 
a impedir a equiparação salarial, em razão de que a lei não faz distinção nesse sentido.

A maior experiência não importa necessariamente em maior produtividade e melhor 
perfeição técnica, que devem ser provadas.

Tanto a perfeição técnica como a maior produtividade do paradigma devem ser pro
vadas pela empresa, pois são fatos modificativos ou impeditivos do direito à isonomia 
salarial (art. 333, ü, do CPC, e S. 6, VIU, do TST). Mesmo que reclamante e paradigma 
trabalhem em turnos diferentes, há a possibilidade da equiparação salarial, pois existe 
condição de se aferir a mesma produtividade e perfeição técnica pelos controles reali
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zados pelo empregador. Deve, assim, o empregador ter um controle de produtividade 
individual de cada funcionário ou máquina e, também, um controle de qualidade para se 
verificar se um empregado tem desempenho diferente do outro, até mesmo para efeito 
de prova em juízo.

É indevida a equiparação salarial quando o autor não tem o curso que por lei é 
exigido e que o paradigma fez. A Orientação Jurisprudendal ns 296 da SBDI-1 do TST 
esdarece que sendo regulamentada a profissão de auxiliar de enfermagem, cujo exerddo 
pressupõe habilitação técnica, realizada pelo Conselho Regional de Enfermagem, impos
sível a equiparação salarial do simples atendente com o auxiliar de enfermagem.

É possível a equiparação salarial entre pessoas que exercem cargo de confiança, pois 
a leLjião-vedaJal hipótese. Se o redamante e o paradigma exercem a mesma função, 
devem perceber o mesmo salário, mesmo que ocupem cargos de confiança.

É impossível a equiparação salarial entre pessoas que têm formas diversas de salário, 
como entre mensalista e tarefeiro, pois a forma de remuneração do trabalho já  é distinta 
por natureza.

5 Mesmo empregador

O trabalho realizado pelo equiparando e pelo paradigma deve ser prestado ao mes
mo empregador.

É certo que se o equiparando labora para a empresa de trabalho temporário e o 
modelo presta serviços para a empresa tomadora de serviços, não se pode falar em equi
paração salarial, pois o serviço é prestado a empregadores distintos. Nesse caso, a norma 
que regula o trabalho temporário (Lei na 6.019/74) assegura ao trabalhador temporário 
remuneração equivalente à percebida pelos empregados da tomadora de serviços, calcu
lada à base horária (art. 12, a).

O TST entende que os empregados terceirizados têm direito às mesmas verbas tra
balhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, 
desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, a, da Lei ns 
6.019, de 3-1-1974 (OJ 383 da SBDI-1).

Na hipótese do trabalho prestado ao mesmo grupo econômico, este é considera
do como o verdadeiro empregador (§ 2S do art. 2a da CLT). Há a possibilidade de o 
obreiro ser transferido de uma empresa para outra do grupo, no qual é contado o tem
po de serviço para todos os efeitos (férias, 13a salário, indenização etc.), implicando 
dizer que o verdadeiro empregador é o grupo. É possível, dessa forma, a equiparação 
salarial dentro do grupo econômico. Assim, as empresas do grupo serão consideradas 
uma única, para efeitos de equiparação salarial. O pleno do TST já deddiu da mesma 
maneira: “comprovadas a existênda de grupo econômico e a identidade das funções e 
da produtividade, a disparidade salarial ofende o art. 461 da CLT” (E-RR 3.055/76, Rei. 
Min. Alves Almeida, j. 30-8-78, DJU l a-9-78, p. 6.495). Mais se justifica a equiparação 
salarial quando o trabalho prestado pelo equiparando aproveita a todas as empresas do 
grupo. A única restrição é o fato de haver diferença de categorias dentro do grupo, por 
exemplo: um empregado é bancário e o outro é securitário, quando a diferença decorre 
indusivè da jornada de trabalho prevista pela lei (seis horas para o primeiro, oito horas
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para o segundo), além de cada um ser vinculado a sindicato diverso. É preciso, portanto, 
que o empregado e paradigma prestem serviços a empresas que tenham a mesma ati
vidade econômica para haver a possibilidade de equiparação, isto é, tenham o mesmo
i enquadramento sindical. Atendidos também os demais requisitos do art. 461 da CLT, a 
equiparação salarial será devida.

Havendo fusão entre empresas ou incorporação de uma empresa por outra, é possí
vel a equiparação salarial, pois o empregador passa a ser o mesmo, desde que não exista 
diferença de tempo de serviço superior a dois anos entre modelo e equiparando.

O inciso Xm do art. 37 da Lei Magna veda a vinculação ou equiparação de vencimen
tos para a Administração Pública direta, indireta ou fundadonal. Informa a Orientação 
Jurisprudendãl 297 da SBDI-1 do-TST~que não é possível a equiparação de qualquer 
natureza para efeito de remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente 
impossível a aplicação do art. 461 da CLT quando se pleiteia equiparação entre servidores 
públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT.

É impossível a equiparação salarial entre servidores regidos por regimes diversos, um 
pelo sistema estatutário e o outro pelo regime celetista.

Os empregados de empresas concessionárias de serviços públicos federais, estaduais 
e munitipais, que, por força de encampação ou transferênda dessés serviços, tenham, a 
qualquer tempo, sido absorvidas por empresa pública ou sodedade de economia mista, 
constituirão quadro espedal, que será extinto à medida que se vagarem os cargos ou 
funções. Tais empregados não servirão de paradigma para aplicação do art. 461 da CLT 
Cart. 2a do Decreto-lei na 855/69). A vedação é em relação a empregado de empresa 
concessionária absorvida para efeito de servir de paradigma. P6de, porém, o empregado 
de concessionária pedir equiparação a outro fundonário, indusive que tenha vindo para 
a nova empresa.

A cessão de empregados não exdui a equiparação salarial, embora exerdda a função 
em órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do paradig
ma e do redamante (S. 6, V, do TST).

6 Mesma localidade

O trabalho deve ser prestado na mesma localidade para efeito da equiparação sa
larial. Roberto Barreto Prado C1971, v. 1:314) entende que mesma localidade significa 
mesmo estabelecimento. Contudo, há possibilidade da equiparação salarial entre duas 
pessoas que trabalhem para a mesma empresa, embora em estabelecimentos distintos 
Cuma trabalha na Lapa, outra labora na Penha), pois o trabalho é prestado ao mesmo 
empregador, na mesma localidade CSão Paulo).

Arnaldo Süssekind C1964, v. 3: 390) sustenta, com acerto, que as disparidades sa
lariais são justificadas em razão dos diferentes índices de custo de vida, conduindo no 
sentido de que a interpretação da palavra localidade deve ser no sentido de munidpio.

Mesma localidade deve ser a que tenha as mesmas condições sodoeconômicas, isto 
é, o mesmo munidpio.
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A Súmula 6, X, do TST entende que o conceito de “mesma localidade” de que trata 
o art. 461 da CLT refere-se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos 
que, comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana.

Preconizo que, futuramente, a lei dissesse que a equiparação salarial poderia se dar 
numa mesma região geoeconômica ou até na empresa, em se tratando de empregador 
que possui filiais em Estados diversos.

7 Simultaneidade na prestação de serviços

Émister que haja simultaneidade na prestação de serviços entre equiparando e pa
radigma. Assim, essas pessoas devem ter trabalhado juntas em alguma oportunidade. O 
TST decidiu que “é desnecessário que ao tempo da reclamação sobre equiparação sala
rial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, áesde que o pedido 
se relacione com situação pretérita” (S. 6, IV).

Inexistindo simultaneidade na prestação de serviços, mas sucessividade, ou seja, o 
empregado vem a suceder outra pessoa que deixou a empresa, não é o caso de . equipa
ração salarial. Pondera Fernando Damasceno (1980:111) que “na sucessividade vigora a 
livre estipulação salarial, podendo o empregador fixar o salário que melhor lhe aprouver. 
Assim é què, vago um cargo, seja pela rescisão' contratual oú promoção do empregado 
que o ocupava, o empregador poderá contratar remuneração menor com o novo ocupan
te, sem violar o princípio isonômico”.

A lei não faz distinção quanto ao trabalho em turnos diferentes para efeito da equi
paração salarial.

Não é requisito da equiparação salarial que as pessoas tenham se conhecido, mas que 
tenham trabalhado para o mesmo empregador, na mesma localidade.

8 Quadro organizado em carreira

Há causas que impedem a equiparação salarial. A primeira delas é a adoção pelo 
empregador do quadro organizado em carreira, em que as promoções devem ser feitas 
por antiguidade e merecimento (§§ 2a e 3a do art. 461 da CLT). Ás determinações previs
tas nos §§ 2a e 3a do art. 461 da CLT não são incompatíveis com a Constituição, como já 
decidiu o STF (Ac. un. da 2- T do STF, RE 116.565-1-MG, Rei. Min. Carlos Mario Velloso, 
j. 2-10-90, DJU19-11-90, p. 12.730). Embora a lei não o diga, a jurisprudência firmou-se 
no sentido de que o quadro de carreira deve ser homologado pelo Ministério do Trabalho 
(S. 6 ,1, do TST), excluindo-se, apenas, dessa exigência, o quadro de carreira das entida
des de Direito Público da administração direta, autárquica e fundacional e aprovado por 
ato administrativo da autoridade competente. No entanto, a mera existência do quadro 
organizado em carreira não exclui o direito de equiparação salarial, pois é preciso que 
as promoções na empresa sejam feitas por merecimento e antiguidade. A Justiça do Tra
balho será competente para apreciar reclamação do empregado que tenha por objeto 
direito fundado no quadro de carreira (S. 19 do TST). É claro que o quadro de pessoal or
ganizado em carreira que for aprovado pelo órgão competente não obstará a reclamação
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trabalhista fundada em preterição, enquadramento ou redassificação no referido quadro 
(S. 127 do TST).

Não se confunde quadro organizado em carreira com plano de cargos e salários. Este 
não é organizado em carreira, nem necessita de homologação do órgão competente. O 
plano não é exdudente da equiparação salarial.

A segunda causa exdudente do direito de equiparação salarial é a hipótese de o pa
radigma estar em regime de readaptação em nova função por motivo de defidênda física 
ou mental dedarada pela Previdênda Sodal (§ 4S do art. 461 da CLT). Trata-se da regra 
de que os desiguais devem ser tratados desigualmente, à medida que se desigualam.

Vantagens incorporadas ao patrimônio do paradigma, de caráter pessoal, não po
derão ser objeto de extensão, pois as espedfíddades não se comunicarão para efeito da 
isonomia salarial. É o que ocorre, v. g., com horás extras, adidonais etc.

Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a circunstância de que 
o desnível salarial tenha origem em decisão judidal que benefidou o paradigma, exceto 
quando decorrente de vantagem pessoal ou de tese jurídica superada pela jurisprudênda 
de Corte Superior ou, na hipótese de equiparação salarial em cadeia, se não demonstrada 
a presença dos requisitos da equiparação em relação ao paradigma que deu origem à 
pretensão, caso árguida a objeção pelo redamado (S. 6, VI, do TST).

Plano de cargos e salários não eqüivale, porém, a quadro organizado em carreira, 
mesmo se homologado em acordo em dissídio coletivo, justamente porque não é igual 
ao quadro.

9 Número de paradigmas

O redamante não poderá indicar mais de um paradigma para efeito de equiparação 
salarial. Caso o faça, é impossível que se determine a equiparação salarial com uma pes
soa em um mês e com outra no mês subsequente, de maneira simultânea. Nessa hipótese, 
ou todos os paradigmas percebem salário igual, bastando a indicação de apenas um, ou 
todos percebem salários diferentes, preferindo o autor indicar o paradigma de maior 
salário para efeito da equiparação salarial. O juiz não tem como saber o que pretende 
o empregado, se este não o indica na inidal. A exceção diz respeito ao trabalho com os 
paradigmas em períodos distintos.

10 Equivalência salarial

A regra inserta no art. 460 da CLT não é de equiparação salarial, mas de equiva- 
lênda salarial. Equivalênda significa semelhante, pareddo, análogo. Não é exatamente 
igual. Para a caracterização da equivalênda salarial é mister que não haja sido estipulado 
salário ou não exista prova sobre a importânda ajustada, ocasião em que o salário deva 
ser pago em razão do serviço equivalente, ou do que for habitualmente pago por serviço 
semelhante. É o que ocorre quando o ajuste das condições de trabalho é tádto, em qué 
há a prestação dos serviços do empregado, sem oposição do empregador, mas nada foi 
contratado expressamente.
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O art. 460 da CLT contém condição alternativa. Ou não foi fixado o salário ou não 
há prova da importância ajustada. Não são aplicadas as duas condições ao mesmo tempo. 
Assim, são dois os requisitos a serem observados: (a) que não haja estipulação de salário 
quando do início da contratação ou; fb) que não exista prova sobre a importância ajus
tada. A equivalência salarial, porém, não é feita em relação ao mesmo estabelecimento, 
mas na própria empresa, ou seja, em função do mesmo empregadoi; excluindo também o 
critério localidade, que tem previsão na equiparação salarial.

Não se pode entender que o art. 460 da CLT deva ser aplicado pelo fato de dois em
pregados perceberem salários diferentes, não sendo, porém, atendidos os requisitos do 
art. 461 da CLT, se a pessoa exerce a mesma função, embora não esteja registrada como 
tal. Nesse caso, ó operário teve fixado seu salário quando do início de seu trabalho, es
tando desobrigado o empregador de lhe pagar salário superior. Trata-se, na verdade, de 
hipótese de desvio de função e não da observância do art. 460 da CLT.

11 Salário-substituição

O empregado que substitui outra pessoa na empresa tem direito a receber o salário 
do substituído, desde que atendidas certas condições.

Tem previsão a origem da ideia no art. 450 da CLT, quando estabelece que “ao em
pregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em substituição eventual ou 
temporária, cargo diverso do que exercer na empresa serão garantidas a contagem do 
tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior”.

Assim, o substituto irá ocupar precariamente o posto do titular.
É claro que o empregador poderá mudar o trabalho do empregado, de maneira tem

porária, que passará a exercer as funções de outra pessoa.
Com base nessas orientações, o TST editou a Súmula 159,1, dizendo que, “enquanto 

perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, 
o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído”.

Entende-se como substituição eventual a que tenha ocorrido uma ou outra vez, em 
determinado período, quando o substituído teve que se ausentar momentaneamente.

A substituição não eventual ocorre quando o substituto passa a ocupar o cargo do 
substituído por ocasião de férias, pois há um fato previsível, compulsório e periódico; na 
doença prolongada, licença-matemidade etc.

A pessoa que substitui outra no horário de intervalo não faz jus ao salário do substi
tuído, mas a adicional por acúmulo de função, se previsto em norma coletiva.

A pessoa que passa a ocupar o lugar de outra na empresa, que vem a se desligar desta 
ou é transferida de local ou de fimção, não é substituto, mas sucessor. Na substituição, 
ocorre que ambas as pessoas ainda estão na empresa. Há, portanto, simultaneidade.

A substituição que era provisória e passa a ser definitiva não dá direito ao salário 
do substituído, pois o que na verdade ocorreu foi a sucessão no cargo ou na fimção. Se 
uma pessoa vem a ocupar o cargo de outra que veio a ser desligada da empresa, inexiste 
substituição, pois a substituição tem por pressuposto a contemporaneidade das pessoas
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na empresa. Quando alguém não mais trabalha na empresa não há substituição, mas sim 
uma pessoa sucede à outra no posto de trabalho (S. 159, II, do TST). Na verdade, houve 
vacânda do cargo. Assim, a pessoa que ocupa o posto daquele que saiu da empresa não 
faz jus aos mesmos salários.

Entretanto, se o titular está afastado do cargo por um impedimento temporário, o 
substituto terá direito de perceber o mesmo salário que o substituído, desde que a substi
tuição não venha a ocorrer de maneira meramente eventual. A lei não diz qual seria esse 
prazo, que deve ser analisado de acordo com o prindpio da razoabilidade, como em caso 
de férias, doença etc.

12 Desvio de função

Ocorre desvio de função quando o empregado exerce outra função, sem que haja 
o pagamento do salário respectivo. O desvio cria o direito ao pagamento das diferenças 
salariais enquanto houver o exerddo da função. Não implica, porém, redassificação do 
fundonário.

Não se confunde o desvio de função com a equiparação salarial. Nesta, há a com
paração entre o trabalho de duas pessoas, que exercem funções idênticas. No dèsvio, o 
empregado não é comparado com outro, mas em razão de exercer função diversa, seria 
devido o salário da função.

A Súmula 223 do TFR mostrava que o empregado, apenas durante o desvio fundo- 
nal, tem direito à diferença salarial, ainda que o empregador possua quadro de pessoal 
organizado em carreira. Não existe, porém, previsão legal para o pagamento de diferen
ças salariais decorrentes de desvio de função. Reconheddo o desvio de função, o servidor 
faz jus às diferenças salariais decorrentes (S. 378 do STJ).

O empregado terá dois anos para ingressar com a ação a contar da cessação do contra
to de trabalho, podendo postular os últimos cinco anos contados da propositura da ação.
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p o l ít ic a  Salarial

1 Introdução

Política diz respeito à seleção de meios para a consecução de certos objetivos.
A política salarial é a seleção de meios para a obtenção de reajustes salariais, de 

forma a preservar o valor do salário. Visa estabelecer um sistema de proteção ao salário 
do trabalhador, de distribuição de riqueza, de combate ao desemprego e à inflação, assim 
como vem a ser uma forma de serem evitados conflitos de natureza salarial, justamente 
para delimitação da forma como os salários irão ser corrigidos no passar do tempo.

Dentro do capítulo da política salarial, serão estudados alguns conceitos necessários 
para seu entendimento, como o de salário-mínimo, salário profissional e piso salarial.

2 Salário-mínimo

O Código de Hamurábi já continha determinação sobre o salário-mínimo de empre
gados diaristas, artesãos, carpinteiros e outros.

A primeira lei sobre salário-mínimo foi publicada na Nova Zelândia em 1894. Em 
1896, foi publicada lei sobre salário-mínimo no Estado de Vitória, na Austrália.

O Tratado de Versalhes, de 1919, estabeleceu como um de seus princípios que o 
“salário deve assegurar ao trabalhador um nível conveniente de vida, tal como seja com
preendido na sua época e no seü país”. Visava atender às necessidades básicas e vitais do 
trabalhador. Essa ideia posteriormente foi reiterada em várias convenções e recomenda
ções da OIT, como a Convenção na 26 e a Recomendação na 30, de 1928; a Convenção n2 
99 e a Recomendação na 89, de 1951; a Convenção n2 131 e a Recomendação n® 135, de 
1970. A Recomendação na 135 mais especificava sobre o salário profissional.

A Convenção n2 26, de 1929, foi aprovada e ratificada pélo Brasil em 25 de abril de 
1957. Foi aprovada pelo Decreto Legislativo n2 24, de 29 de maio de 1965. Foi promul
gada pelo Decreto ns 41.721, de 25 de junho de 1957. Dispõe sobre métodos de fixação 
do salário-mínimo, de acordo com as necessidades de cada país, de forma que o país não 
possuidor de um sistema de contratos coletivos fixe um salário-mínimo, com a partidpa
ção de empregados e empregadores.
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Prevê a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que “todo homem 
que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim 
como à sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acres
centarão, se necessário, outros meios de proteção social” (art. XXIII, 3).

A Convenção na 99, de 1951, foi ratificada pelo Brasil em 25 de abril de 1957. Foi 
aprovada pelo Decreto Legislativo na 24, de 29 de maio de 1956. Foi promulgada pelo 
Decreto na 41.721, de 25 de junho de 1957. Trata dos métodos de fixação de salário-mí
nimo na agricultura. A Recomendação na 89 complementa a referida norma, permitindo 
o pagamento de parte do salário em utilidades.

A Convenção ne 131 da OIT, de 1970, determina regras para fixação do salário-mí
nimo, especialmente nos países em vias de desenvolvimento. Foi aprovada pelo Decreto 
Legislativo na 110, de 30 de novembro de 1982. Foi promulgada pelo Decreto n2 89.686, 
de 22 de maio de 1984. Trata da fixação de salários-mínimos, especialmente nos países em 
desenvolvimento. Dispõe que o país compromete-se a adotar, no plano nacional, mecanis
mos vocacionados a operar reajustamentos periódicos (art. I\£ 1). Na fixação do salário- 
-mínimo devem ser observadas as necessidades dos trabalhadores e de suas famílias, tendo 
em vista o nível geral dos salários no país, o custo de vida (art. in, 1). Foi a convenção 
complementada pela Recomendação n2 135.

O salário-mínimo foi criado em 1930 pelo Decreto-lei n9 388, em que era fixado por 
comissões regionais paritárias, compostas por empregados e empregadores e presididas 
por técnicos em assuntos sodoeconômicos.

A Lei Maior de 1934 assegurava “salário-mínimo, capaz de satisfazer, conforme as 
condições de cada região, às necessidades normais do trabalhador” (art. 121, § l 2, b).

A primeira lei sobre o salário foi a Lei n2 185, de 14-1-36. Em seu art. l e dispu
nha que o salário-mínimo tinha por objetivo atender, em determinada região do país, às 
necessidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Poste
riormente, foram instituídas as Comissões de salário-mínimo. O país foi dividido em 22 
regiões, cada uma com uma comissão.

A Norma Ápice de 1937 muda um pouco a redação anteriormente dtada: “salário- 
-mínimo, capaz de satisfazer, de acordo com as condições de cada região, as necessidades 
normais do trabalhador5’ (art. 137, ft). Nas Constituições de 1934 e 1937, o salário-míni- 
mo atendia às necessidades normais do trabalhador e, portanto, individuais.

O Decreto-lei na 399, de 30-4-38, aprovou o regulamento da Lei n2 185. O Decreto- 
-lei n2 2.162, de l 2-5-40, fixou, pela primeira vez, o valor do salário-mínimo.

A Lei Magna de 1946 acrescenta que o salário-mínimo não serve apenas para atender 
às necessidades do trabalhador, mas também às de sua família: “salário-mínimo capaz de 
satisfazei; conforme as condições de cada região, as necessidades normais do trabalhador 

. e de sua família” (art. 157, D-
As comissões do salário-mínimo foram extintas com a Lei nfi 4.589, de 11 de dezem

bro de 1965.
O inciso I do art. 158 da Constituição de 1967 repete a mesma redação da Lei Maior 

de 1946: “salário-mínimo capaz de satisfazei; conforme as condições de cada região, às 
necessidades normais do trabalhador e de sua família”. O inciso I do art. 165 da Emenda 
Constitudonal na 1, de 1969, reitera a mesma disposição.
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A Lei na 6.205, de 29-4-75, descaracterizou o salário-mínimo como fator de correção 
monetária. A Lei na 6.708/79 estabeleceu que houvesse gradativa redução das regiões 
subdivididas no território nacional (art. 19), visando à unificação do salário-mínimo no 
país, o que foi feito com o Decreto na 89.589/84.

O salário-mínimo era fixado por região, pois entendia-se que os valores das utilida
des que o integravam variavam de forma diversa em cada região do país, abrangendo 
diversos aspectos de custo de vida, que não eram uniformes. Não era, portanto, estabele
cido de forma nacional.

O art. 76 da CLT esclarece que salário-mínimo é a contraprestação mínima devida 
e paga diretamente pelo empregador ao trabalhador, inclusive ao trabalhador rural, 
por dia-normal de serviço. Não poderia haver distinção de sexo. Deveria-o salário-mí
nimo satisfazer às necessidades normais do trabalhador com alimentação, habitação, 
vestuário, higiene e transporte. O salário-mínimo era fixado por região, normalmente 
por decretos ou até portarias.

Salário-mínimo é a contraprestação mínima devida e paga diretamente ao trabalha
dor para satisfazer suas necessidades básicas e de sua família.

A Constituição de 1988 modifica o que vinha sendo inscrito nas Constituições an
teriores. O inciso IV do art. 7° estabelece “salário-mínimo, fixado em lei, nacionalmente 
unificado, capaz de atender a suas necessidades básicas e as de sua família com moradia, 
alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vincu- 
lação para qualquer fim”.

A primeira orientação encontrada na atual Constituição é a de que o salário-mínimo 
só pode ser fixado por lei. Não há mais a possibilidade de se estabelecer o salário-míni
mo mediante decretos ou portarias, como vinha sendo feito até então, estandoi revogado 
o art. 116 da CLT, que permitia a fixação do salário-mínimo por decreto.

A segunda disposição refere-se a que o salário-mínimo deve ser nacionalmente 
unificado, ou seja: o salário-mínimo vale para todo o país. Com isso acabou o salário- 
-mínimo regionalizado, por região, como se fazia antigamente, estando revogados os 
arts. 84 e 86 da CLT, que versavam sobre salário-mínimo regional. A existência de 
salário-mínimo por região proporcionava a migração de trabalhadores para áreas onde 
o salário-mínimo era maior. O objetivo do constituinte foi evitar esse fato, determinan
do, assim, que o salário-mínimo passasse a ser nacional e que todos os trabalhadores 
tivessem um mesmo salário-mínimo, fossem eles do norte ou do sul do país.

Verifica-se também que o salário-mínimo deveria atender às necessidades básicas 
não só do trabalhador, mas também de sua família. O salário-mínimo representa o míni
mo que a pessoa necessita para sobrevivei; visando sustentar suas necessidades básicas.

A terceira observação a ser feita diz respeito às necessidades básicas que serão aten
didas por meio do salário-mínimo. No art. 76 da CLT, verificava-se que as referidas neces
sidades eram apenas cinco: alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Nota- 
-se, agora, que as necessidades são nove. Mantém-se a alimentação, vestuário, higiene 
e transporte, mudando-se o nome de moradia para habitação, o que não tem nenhuma 
diferença, mas acrescentam-se outros quatro requisitos, como: educação, saúde, lazer e 
previdência social. O que se pretende mesmo é que o salário-mínimo possa proporcionar 
a sobrevivência do trabalhador e de sua família. Na prática, é sabido que o salário-míni- 
mo tem sido insuficiente para esse fim, pois está muito defasado.
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Entende-se como lazer o descanso, divertimento, participação social, liberando a 
pessoa de suas obrigações normais, sejam profissionais ou sociais. É o direito ao não 
trabalho, direito ao ócio; seria a total ausência do trabalho. O lazer elimina a fadiga 
psicológica.

A quarta afirmação diz respeito ao fato;de que o salário-mínimo deve ter reajustes 
periódicos para lhe preservar seu poder aquisitivo. Diante da inflação, há necessidade de 
reajustes para ser feita a recomposição do valor do salário-mínimo, da manutenção do 
seu poder de compra. Os critérios de reajustamento para preservar o poder de compra do 
salário-mínimo dependem do que for previsto na lei ordinária.

A quinta ponderação que deve ser feita é a que se refere à vinculação do salário- 
-mínimo para qualquer fim. A exceção diz respeito ao fato de que nenhum benefício que 
substitua o salário-de-contribuição ou o rendimento do trabalho do segurado terá vàlor 
mensal inferior ao salário-mínimo (§ 2a, art. 201, da Constituição). Visa-se principalmen
te com tal dispositivo que o salário-mínimo não seja uma forma de correção de honorá
rios profissionais, prestações, preços ou outras formas de atualização de valores. Tem-se 
por objetivo evitar quaisquer efeitos inflacionários decorrentes do atrelamento de outros 
valores ao salário-mínimo, como na prática se fazia e ainda se continua fazendo.

O art. 7a, IV da Constituição, não usa a expressão remuneração mínima, mas salário- 
-mínimo. Se o somatório de valores for inferior ao mínimo, este é o devido.

A goijeta não se inclui no salário-mínimo, pois não é paga pelo próprio empregador, 
mas por terceiros.

Em certos países o salário-mínimo pretende atender às necessidades individuais do 
trabalhador. Em outros locais, o salário-mínimo irá atender a situações materiais e pes
soais do trabalhador e de sua família.

Quanto ao âmbito geográfico de aplicação, o salário-mínimo pode ser: (a) nacional, 
valendo para todas as pessoas de um país; (b) regional, quando fixado por zonas, como 
por Estados, como já foi no Brasil.

Quanto à periodicidade do pagamento, o salário-mínimo pode ser por hora, por dia, 
por semana ou por mês.

A Lei ns 12.382, de 25 de fevereiro de 2011, estabeleceu o salário-mínimo em R$ 
545,00 (art I a), o valor diário em R$ 18,17 e o valor horário em R$ 2,48. Fixou as di
retrizes para a política de valorização do salário-mínimo a vigorar entre 2012 e 2015, 
inclusive, a serem aplicadas em l s de janeiro do respectivo ano (art. 2a). Os reajustes 
para a preservação do poder aquisitivo do salário-mínimo corresponderão à variação do 
índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado e divulgado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulada nos doze meses anterio
res ao mês do reajuste. Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais 
meses compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente anterior 
à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos meses não disponíveis. 
Verificada a referida hipótese, os índices estimados permanecerão válidos, sem qualquer 
revisão, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, sem retroati- 
vidade. Em 2012 será estabelecido um aumento real no porcentual equivalente à taxa de 
crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB), apurada pelo IBGE, para o ano de 2010. 
Até 31 de dezembro de 2015, o Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nadonal
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projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do salário-mínimo para o período 
compreendido entre 2016 e 2019 indusivè (art. 4fi).

Dispõe o art. 3S da Lei ne 12.382 que os reajustes e aumentos fixados na forma do 
art. 2- serão estabeleddos pelo Poder Executivo, por meio de decreto. O decreto do Poder 
Executivo a que se refere o caput divulgará a cada ano os valores mensal, diário e horário 
do salário-mínimo decorrentes do disposto neste artigo, correspondendo o valor diário a 
um trinta avos e o valor horário a um duzentos e vinte avos do valor mensal.

Ocorre que o inciso IV do art. 7° da Constituição estabelece que o salário-mínimo só 
pode ser fixado por lei. Não há mais a possibilidade de se estabelecer o salário-mínimo 
mediante decreto. Logo, mostra-se inconstitudonal a determinação do art. 3S da Lei ns 
12.382, que permite ao Poder Executivo fixar os reajustes e aumentos do salário-mínimo 
por decreto.

A palavra fixar tem o sentido de estabelece^ determinai; estipular o valor do salário- 
-mínimo, o que só pode ser feito por intermédio de lei ordinária federal. Não pode ser 
fixado o salário-mínimo por meio de critérios definidos pelo Poder Executivo. Compète 
privativamente ao Poder Legislativo da União votar a lei ordinária que irá estabelecer o 
salário-mínimo e também estabelecer regras sobre Direito do Trabalho (art 22,1, da Cons
tituição), como ocorre em relação ao salário-mínimo. Isso não pode ser feito por meio de 
decreto. O art. 48 da Constituição dispõe que cabe ao Congresso Nadonal, com a sanção 
do presidente da República dispor sobre todas as matérias de competênda da União.

A Lei na 12.382/11 não pode delegar ao Poder Executivo a competênda para a fixa
ção do salário-mínimo por decreto, em que seriam previstos os reajustes e aumentos do 
salário-mínimo. Somente a lei ordinária federal pode fixar o salário-mínimo.

As necessidades do trabalhador e sua família vão mudando conforme o passar do tem
po, em razão da inflação, necessitando ser fixado o salário-mínimo anualmente por meio 
de lei ordinária federal e não por critérios estabeleddos pelo Poder Executivo em decreto.

Nada impede que o Congresso Nadonal queira conceder ao salário-mínimo um au
mento real maior que o índice de variação do INPC do IBGE, pois compete a ele fixar o 
salário-mínimo e não ao Poder Executivo. O Congresso Nadonal é soberano para fixar 
o valor do salário-mínimo e só ele é competente para esse fim. O decreto do Poder Execu
tivo não pode divulgar a cada ano os valores mensal, diário e horário do salário-mínimo. 
Isso só pode ser feito por lei ordinária federal, que irá fixar o valor do salário-mínimo.

Apenas para mostrar questão semelhante, o art. 25 do Ato das Disposições Constitu- 
donais Transitórias estabeleceu que “ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da 
promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositi
vos legais que atribuam ou deleguem a órgão do Poder Executivo competênda assinalada 
na Constituição ao Congresso Nadonal”. Logo, a Constituição quer que a competênda 
privativa do Congresso Nadonal seja por ele exerdda e não delegada ao Poder Executivo.

O inciso XI do art. 49 da Constituição estabelece competênda exdusiva do Con
gresso Nadonal para zelar pela preservação de sua competênda legislativa em face da 
atribuição normativa dos outros Poderes.

A matéria está sendo questionada no STF por partidos políticos (ADIn 4.568-DF, Rei. 
Min. Carmen Lúda).
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Assegura-se, ainda, a garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 
percebem remuneração variável (inc. VII do art. 7a da Lei Maior). A garantia do salário 
nunca inferior ao mínimo (art. 7a, da Constituição) diz respeito apenas ao salário, e 
não à remuneração. Aqueles que percebem salários à base de comissão ou por peça ou 
tarefa devem ter pelo menos assegurado um salário-mínimo por mês a título de remu
neração pelos serviços prestados. Se perceberem valor inferior a um salário-mínimo a 
título de comissões, peça ou tarefa, deverá o empregador pagar a diferença até se atingir 
o salário-mínimo. O art. 78 da CLT já determinava que quando o salário fosse ajustado 
por empreitada, ou convencionado por tarefa ou peça, seria garantida ao trabalhador 
uma remuneração diária nunca inferior à do salário-mínimo diário. O parágrafo único 
do mesmo art. 78 também dispõe que aqueles que percebem salário por comissão oü 
porcentagem, em que há uma parte fixa e outra variável do salário, devem ter assegu
rado um salário-mínimo como remuneração mínima mensal se perceberem comissões 
ou porcentagens em valores inferiores. Atualmente, o art. I a da Lei na 8.716, de 11-10- 
93, declara que “aos trabalhadores que perceberem remuneração variável, fixada por 
comissão, peça, tarefa ou outras modalidades, será garantido um salário mensal nunca 
inferior ao salário-mínimo”.

Declara o art. 2a da Lei na 8.716/93 que àqueles que percebem salário misto, em 
que há uma parte fixa e outra variável, também será assegurado um salário-mínimo por 
mês. O empregador não poderá fazer nenhum desconto no salário do obreiro, no mês 
subsequente, a título de compensação de eventuais complementações feitas em meses 
anteriores, para cumprimento do que foi anteriormente dito (art. 3a da Lei na 8.716/93).

Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário-mínimo 
hora (§ 2a do art, 428 da CLT).

O empregado doméstico tem direito de receber pelo menos um salário-mínimo por 
mês (parágrafo único do art. 7a da Constituição).

O salário-mínimo pago em dinheiro não poderá ser inferior a 30% do salário-míni- 
mo, permitindo-se que 70% do salário possam ser pagos em utilidades.

O trabalhador em domicílio, como qualquer trabalhador, tem direito ao salário-míni- 
mo (art. 83 da CLT), mesmo desenvolvendo suas atividades em sua residência.

Não terá nenhuma validade o contrato de trabalho que estipule valor inferior ao 
salário-mínimo (art. 117 da CLT), permitindo-se ao trabalhador reclamar a diferença (art. 
118 da CLT).

Esclarece o art. 6a da Lei na 8.542/92 que o salário-mínimo é a contraprestação 
mínima devida e paga diretamente pelo empregador a todo trabalhador. Isso quér dizer, 
como já  se verificava no art. 76 da CLT, que o salário-mínimo é aquele pago diretamente 
pelo empregador, não estando incluído no salário as goijetas, que são pagas por terceiros, 
distintos do empregador. O salário-mínimo corresponde a uma jornada normal de traba
lho de 8 horas ao módulo semanal de 44 horas (art. 7a, Xm, da Constituição). O § I a do 
art. 6a da Lei na 8.542/92 estabelece que o salário-mínimo diário corresponde a 1/30, e 
o salário-mínimo horário a 1/220 do salário-mínimo mensal.

Não há legislação sobre política salarial no momento. O art. 10 da Lei na 10.192 esta
belece que os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixa
dos e revistos, na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletiva.



Política Salarial 3 3 3

3 Salário profissional

O inciso V do art. 7a da Lei Maior determina o “piso salarial proporcional à extensão 
e à complexidade do trabalho”. Não se confunde este com o salário normativo, que é esta
belecido em sentença normativa, em convenções ou em acordos coletivos. O piso salarial 
diz respeito ao valor mínimo que pode ser recebido por certo trabalhador pertencente a 
determinada categoria profissional. Com base na Constituição anterior, o STF entendia 
que o piso salarial só poderia ser fixado mediante lei e não por decisão normativa (RE 
101.697-DF, Rei. Min. Octávio Gallotti, in RTJ 115/1.320), e hoje não mais prevalece essa 
orientação em face do indso V do art. 7a da Constituição. O salário profissional é o mínimo 
que uma pessoa pode perceber a título de salário em determinada profissão, como ocorre 
com os técnicos em radiologia (Lei na 7.394/85), os engenheiros (Lei na 4.950-A/66), os 
médicos e dentistas (Lei na 3.999/61) etc., sendo fixado em lei.

O salário profissional não se confunde com o salário-mínimo, pois este é geral, para 
qualquer trabalhador, enquanto salário profissional se refere ao salário de certa profissão 
ou categoria de trabalhadores. O salário-mínimo visa a atender às necessidades básicas 
do trabalhado^ enquanto salário profissional também tem esse objetivo, mas em relação 
à profissão.

O indso ¥  do art. 7a da Constituição está mais para espéde de salário profissional, 
de um salário estadual para quem exerce certa profissão. Piso salarial diz respeito ao fato 
de que um empregado integra certa categoria e, por isso, deve recebê-lo. Há necessidade 
de se verificai; ao mesmo tempo, a extensão e a complexidade do trabalho e não só uma 
das duas.

Os Estados e o Distrito Federal ficam autorizados a instituir, mediante lei de inida
tiva do Poder Executivo, o piso salarial de que trata o inciso V do art. 7a da Constituição 
para os empregados que não tenham piso salarial definido em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo de trabalho (art. I a da Lei Complementar na 103, de 14-7-2000). Atende 
a determinação o parágrafo único do art. 22 da Constituição. Seria inconstitudonal a Lei 
Complementar na 103 se legislasse sobre salário-mínimo, que é nadonalmente unificado. 
O piso salarial estadual pode ser estendido aos empregados domésticos (art. I a, § 2a da 
Lei Complementar na 103/00). O Estado não pode estabelecer piso salarial em relação à 
remuneração dos servidores públicos munidpais (art. I a, § I a, II, da Lei Complementar 
na 103/00).

4 Política salarial

Entre 1964 e 1990 a política salarial foi fixada conforme a previsão de lei ou de 
decreto-lei, de acordo com os respectivos períodos.

Não existe no momento lei de política salarial.
O art. 10 da Lei na 10.192 dispõe que os salários e as demais condições referentes 

ao trabalho continuam a ser fixados e revistos, na respectiva data-base anual, por inter
médio da livre negodação coletiva. O art. 13 da mesma norma reza que nos acordos, 
nas convenções ou nos dissídios coletivos é vedada a estipulação ou fixação de dáusula 
de reajuste salarial automática vinculada a índice de preços. Nas revisões salariais na



3 3 4  Direito do Trabalho • Martins

data-base anual, serão deduzidas as antecipações concedidas no período anterior à 
revisão. Qualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar 
amparada em indicadores objetivos.

5 Direito adquirido e irredutibilidade salarial

A ideia do conceito de direito adquirido é baseada, na maioria das vezes, nos ensi
namentos de Gabba (1891, v. 1:191), que esclarece que “é adquirido todo direito que: 
(a) é consequência de um fato idôneo a produzi-lo, em virtude da lei do tempo no qual 
o fato se viu realizado, embora a ocasião de fazê-lo valer não se tenha apresentado antes 
da atuação de uma lei nova a respeito, e que (b) nos termos da lei sob o império da qual 
se verificou o fato de onde se origina, entrou imediatamente a fazer parte do patrimônio 
de quem o adquiriu”.

O § 2S do art. 6® do Decreto-lei ns 4.657/42) determina o que é direito adquirido: 
“Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa 
exercer, como aqueles cujo começo do exercício tènha termo prefixo, ou condição prèes- 
tabeledda inalterável a arbítrio de outrem.”

Direito adquirido é o que faz parte do patrimônio jurídico da pessoa, por ter atendi
dos todos os requisitos necessários para aquisição do direito, podendo exercê-lo a qual
quer momento.

Ensina José Afonso da Silva (1990:375) que “não corre direito adquirido contra o 
interesse coletivo, porque aquele é manifestação do interesse particular que não pode 
prevalecer sobre o interesse geral”.

Esdareeem Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho (1939, v. 2: n® 59) que “não 
podem os indivíduos pretender o respdto da sua situação de direito público, em face de 
uma lei de ordem pública que reja, na sua objetividade, aquela situação: aquela deter
minada situação jurídica, aquele dado direito público subjetivo, se mantém como tal, en
quanto vige a norma que lhe imprime semelhante caráter. Abolida a norma, é impossível 
que o direito público subjetivo permaneça como adquirido como elemento do patrimônio 
do ddadão, se não é conservado pela nova lei”.

A lei nova, instituidora de novas condições salariais, vale para a frente, tendo que 
respeitar os reajustes já efetuados no salário. É o que acontece no caso de reajustes sala
riais que já foram pagos aos empregados. Quanto aos reajustes que ainda não foram fei
tos, há apenas mera expectativa de direito, e não direito adquirido. Com a superveniênda 
da lei nova salarial não há direito adquirido. Ensina Agostinho Alvim (1968, v. 1:40) que, 
“quando o efeito com que se conta, ou se espera, não entrou ainda para o patrimônio do 
titular, diz-se que há expectativa. Nesse caso, a lei nova poderá impedir os efeitos que se 
aguardam. Assim, por exemplo, alguém espera aposentar-se com trinta anos de serviço, e 
conta já com vinte e nove. Sobrevêm uma lei segundo a qual são necessários trinta e cinco 
anos para a aposentadoria. Esta lei atingirá aqueles fundonários que contavam vinte e 
nove anos de serviço, porque eles ainda não haviam adquirido o direito de aposentar-se. 
Tinham uma expectativa”.

E de se lembrar que o dirdto ao reajuste de salário somente se considera adquirido 
pelos empregados no último dia do mês, após a prestação dos serviços. Esse seria conside
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rado o momento de adquirir o direito, que é o lapso de tempo em que o trabalhador, após 
a prestação regular de seu serviço, obtém o direito à remuneração prevista no contrato 
ou na lei. A condição para o ato se verificar é o último dia do mês, após a prestação dos 
serviços. Enquanto não advier o último dia do mês, a condição não se realizou, nem foi 
adquirido o direito (art. 125 do CC).

No caso do reajuste do IPC de março de 1990 (84,32%), o STF entendeu que 
não houve direito adquirido ao citado reajuste, mas mera expectativa de direito (MS 
21.216-1-DF, ac. TÇ j. 5-12-90, Rei. Min. Octávio Gallotti, LTr 55-10/1.211). A mesma 
orientação teve o TST (S. 315).

Nas hipóteses dos reajustes de gatilho de junho de 1987 (26,06%) e da UKP de feve
reiro de 1989 (26,05%), o STF entendeu que não houve direito adquirido a tais reajustes, 
mas mera expectativa de direito. O TST cancelou as Súmulas 316 e 317 com base na 
orientação do Pretório Excelso.

O indso VI do art. 7a da Constituição garante a irredutibilidade nominal dos salários, 
de se reajustar os salários de acordo com a lei, e não irredutibilidade real, que depende 
de negodações coletivas. Assim, os aumentos reais ou econômicos devem ser objeto de 
negodação coletiva entre as partes. Essa é também uma das finalidades do dissídio coleti
vo. O prindpio da irredutibilidade salarial depende da lei salarial vigente, ou seja: remete 
à lei, pois ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei 
(art. 5a, n, da Norma Ápice). Recebe, também, o art. 468 da CLT, que garante a irreduti
bilidade salarial de forma genérica.

Por questões históricas advindas da criação do salário-mínimo por Getúlio Vargas, 
pretendia-se a preservação do salário nominal, ao se dar um salário considerado mínimo 
para o trabalhador. O aumento real, ao contrário, deveria ser negodado com o emprega
dor. A Constituição continua, porém, garantindo o salário-mínimo (art. 7°, IV).

O aumento nominal deve ser assegurado por lei, de modo a preservar o poder aqui
sitivo da moeda, para que o trabalhador tenha condições de satisfazer suas necessidades 
básicas.

Se o salário contratual foi respeitado pelo empregador, não houve redução da remu
neração (art. 468 da CLT).

O indso X do art. 7- da Lei Fundamental garante, ainda, a proteção do salário na 
forma da lei. Inexistindo lei que assegure um mecanismo de aumentos para repor o poder 
aquisitivo da remuneração, não há como proteger o salário da espiral infladonária.
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1 Princípio da imodificabilidade

Alteração vem do latim alteratio, provindo de alter, outro. Tem o significado de mu
dança, modificação, transformação.

Na verdade, não é o contrato de trabalho que se altera, mas suas condições, suas 
cláusulas.

No Direito Romano, já se dizia que os acordos devem ser cumpridos (pacta suntser- 
vanda). O mesmo pode-se dizer em relação ao contrato de trabalho.

A regra é dè que o contrato de trabalho não pode ser modificado unilateralmente 
pelo empregádor. Vige assim, a regra de imodificabilidadé ou inalterabilidade do con
trato de trabalho. Essa regra é observada no art. 468 da CLT: “nos contratos individuàis 
de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e, 
ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, 
sob pena de nulidade da dáusula infringente dessa garantia”.

O prindpio da imodificabilidade do contrato de trabalho reflete tuna forte interven
ção do Estado na relação entre empregado e empregador, de modo a que o primeiro, por 
ser o polo mais fraco dessa relação, não venha a ser prejudicado com imposições feitas 
pelo segundo e decorrentes de seu poder de direção. Daí a necessidade da interferênda 
do Estado, evitando que o empregador altere unilateralmente as regras do pacto laboral. 
Trata-se, portanto, de uma norma de ordem pública, que restringe a autonomia da von
tade das partes contratantes.

A dassificação das alterações do contrato de trabalho pode ser feita de várias formas: 
quanto à origem: (a) obrigatórias, por serem decorrentes de lei ou de norma coletiva; (b) 
voluntárias, por decorrerem da vontade das partes; quanto ao objeto: (a) qualitativas, pois 
envolvem a natureza do trabalho do empregado. O empregado exerce uma função e a em
presa determina que exerça função completamente diferente; (b) quantitativas, como de 
redução de salário; quanto à natureza: podem ser lídtas ou ilídtas, dependendo do caso 
de observarem ou não as prescrições legais; quanto às pessoas envolvidas: (a) unilaterais, 
quando são impostas prindpalmente pelo empregador; (b) bilaterais, quando são nego- 
dadas entre empregado e empregador; quanto ao número de pessoas: (a) individuais, 
quando dizem respeito a cada empregado; (b) quando são determinadas por negodação 
coletiva e são aplicadas a todos os empregados da empresa ou a toda a categoria; quanto
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às pessoas envolvidas, são subjetivas. Compreendem a alteração dos sujeitos do contrato 
de trabalho, como na sucessão de empresas e na alteração da propriedade da empresa; 
quanto ao objeto, abrangem alterações no objeto da prestação de serviços, na função, no 
local da prestação de serviços, no salário, no horário de trabalho; quanto ao momento da 
alteração: (a) direta ou imediata; (b) indireta, que tem repercussão máis adiante.

Reversão é o retomo à função anterior depois da ocupação de função de confiança.
Rebaixamento é a hipótese em que o empregado é guindado a cargo inferior como 

motivo de punição. É ilícito, pois causa prejuízo ao empregado.
É possível a alteração das condições do contrato de trabalho: (a) por mútuo con

sentimento; (b) dfesde que não haja prejuízos ao empregado. A alteração do contrato de 
trabalho só será lícita, portanto, desde que haja mútuo consentimento entre as partes. 
Não havendo mútuo consentimento, a modificação não será possível, como ocorre numa 
alteração feita unilaterahnente pelo empregador. Se, porém, o empregado aceita a mu
dança e a ela não se opõe, presume-se que tal modificação foi tadtamente convendona- 
da. Mesmo havendo mútuo consentimento, não poderá ser feita modificação no contrato 
de trabalho que, direta ou indiretamente, cause prejuízos ao empregado. Alteração nesse 
sentido não terá nenhuma validade, podendo o trabalhador redamar na Justiça do Tra
balho o restabelecimento da dáusula que lhe era mais benéfica.

O empregado que, por exemplo, sempre recebeu salário em dinheiro não pode, por 
ato unilateral do empregador, passar a receber salário misto, sendo parte em dinheiro e 
parte em utilidades.

O fundamento do art. 468 da CLT é o de que o trabalhador não poderia aceitar uma 
condição de trabalho pior do que a anterior; além disso, o obreiro poderia ser induzido 
em erro pelo empregado^ ou por não ter condições de discernir o ato praticado pelo em
pregador que lhe é prejudidal -  ou até mesmo sofrer coação patronal.

O indso VI do art. 7a da Constituição de certa forma prestigiou o prindpio previsto no 
art. 468 da CLT, ao estabelecer que os salários não poderão ser reduzidos, salvo se houver 
negodação com o sindicato profissional, mediante acordo ou convenção coletiva de tra
balho. Nesse aspecto, o art. 503 da CLT foi revogado, pois permitia a redução de salários, 
quando agora isso só é possível por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. 
Está em vigor, contudo, o art. 2a da Lei na 4.923/65, que permite a redução da jornada 
e dos salários, em face da conjuntura econômica, mediante acordo coletivo. A referida 
alteração pode ser feita tanto em relação ao salário, como quanto à jornada, com a par
tidpação do sindicato, por meio de acordo coletivo, prestigiando as determinações dos 
incisos VI e XHI do art. 7a da Constituição. Entretanto, em hipótese nenhuma a redução 
do salário poderá determinar o pagamento de valor inferior ao salário-mínimo, que é a 
importânda mínima que deve ser paga ao trabalhador (art. 72, TVÇ da Constituição).

O empregado pode recusar promoção. Se lhe causar algum transtorno, como maio
res despesas.

2  Iu s  v a r ia n d i

O empregador poderá fazer, unilaterahnente, ou em certos casos espedais, pequenas 
modificações no contrato de trabalho que não venham a alterar significativamente o pac-
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to laboral, nem importem prejuízo ao operário. É o ius variandi, que decorre do poder de 
direção do empregador.

Como exemplos, seria possível oferecer a alteração da função do empregado, seu 
horário de trabalho, o local de prestação de serviços. O empregado de confiança, por 
exemplo, pode retomar, por determinação do empregador, ao exercício do cargo que 
anteriormente ocupara antes do exercício dorcargo de confiança. A própria CLT não con
sidera tal alteração unilateral (parágrafo único do art. 468). O art. 450 da CLT revela a 
mesma regra: “ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente, ou em 
substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa serão ga
rantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior”. O 
empregado pode substituir alguém em férias ou licença, retomando à função anterior.

A alteração do horário de trabalho pode acontecer, como no fátõ de o trabalhador 
que prestava serviços à noite passar a trabalhar durante o dia, o que é admitido implici
tamente na orientação da Súmula 265 do TST, pois o trabalho à noite é mais prejudicial 
à saúde do trabalhador. À noite é o período em que a pessoa deve descansar. Por ato uni
lateral do empregador é possível a prorrogação da jornada de trabalho para recuperação 
de paralisações, conforme § 3a do art. 61 da CLT. O empregado que tem deficiência física 
ou mental atestada pelo INSS pode ser readaptado em nova função (§ 4a do art. 461 da 
CLT). O empregador poderá, também, alterar o local da prestação de serviços, transfe
rindo o empregado, como ocorre nas hipóteses do art. 469 da CLT, que irei analisar no 
tópico seguinte.

Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de exercer cargo de confiança 
é assegurada, salvo no caso de falta grave, a reversão ao cargo efetivo que haja anterior
mente ocupado (§ I a do art. 499 da CLT).

O empregado poderá também opor-se a certas modificações que lhe causem pre
juízos ou sejam ilegais, que é o que se chama de ius resistentiae, inclusive pleiteando a 
rescisão indireta do contrato de trabalho (art. 483 da CLT).

3 Transferência de empregados

3.1 Introdução

A transferência do empregado decorre do ius variandi do empregador, consistente no 
poder que este tem de fazer pequenas modificações no contrato de trabalho, em razão de 
suas peculiaridades. Assim, pode o empregador transferir o operário, se atendidas certas 
condições previstas em lei.

A rigor, transferência poderia ser conceituada como o ato do empregador de modifi
car o local de trabalho do empregado, mudando-o de setor, de seção, de filial etc.; porém, 
não é esse o conceito da lei.

3.2 Lei ne 6.203/75

A  Lei na 6.203, de 17-4-75, deu nova redação aos arts. 469 e 470 da CLT, que tra
tam das condições para a transferência do obreiro. Acrescentou também o inciso IX ao
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art. 659 da CLT, que versa sobre a medida liminar que pode ser concedida pelo juiz do 
trabalho, até decisão final em reclamação trabalhista, visando a impedir a transferência 
abusiva do trabalhador.

A transferência do empregado para outra localidade ou para outra, função não impli
ca prejuízo à continuidade do contrato de trabalho. O direito do empregado não é o de 
trabalhar na empresa sempre no mesmo local ou na mesma função, mas na empresa. Se 
a lei autoriza a transferência em certos casos, ela é possível. De outro lado, com a trans
ferência, o empregador evita dispensar o empregado.

Apenas em certos casos a transferência do empregado não pode ser feita. É a hipó
tese específica do (dirigente sindical, que se aceitar sua transferência ou a solicitaç perde 
o mandato (§ I a, do art. 543 da CLT), justamente porque foi eleito para representar a 
categoria no local de trabalho e não em outro.

O trabalhador poderia ser readaptado em outra função, por motivo de deficiência 
física ou mental, como permite o § 4a, do art. 461 da CLT. É também uma forma de pre
servar o posto de trabalho do empregado, de este não ser dispensado.

Nas grandes empresas, a transferência do empregado de uma para outra empresa do 
grupo não afeta a continuidade do contrato de trabalho, que se forma com o grupo, nos 
termos do § 2a, do art. 2a da CLT. O grupo de empresas é o verdadeiro empregador. Assim, 
o empregado pode ser transferido de uma empresa para outra, persistindo seu contrato 
de trabalho, que é feito com o grupo. Há também a contagem do tempo de serviço de 
uma empresa para outra.

De acordo com as novas disposições determinadas pela Lei nfi 6.203/75, é possível 
dividir as modalidades de transferência da seguinte forma: (a) a que não acarretar ne
cessariamente a mudança de domicílio do empregado; (b) de empregado de confiança; 
(c) em decorrência de cláusula contratual explícita; (d) em virtude de cláusula contratual 
implícita; (e) em razão da extinção do estabelecimento em que trabalha o empregado;
(f) provisória.

3.3 Mudança de domicüio

Declara a parte final do a r t 469 da CLT que não se considera transferência a que não 
acarretar necessariamente a mudança de domicílio do obreiro.

Inicialmente, é possível dizer que há um erro técnico na redação do dispositivo su- 
pramencionado, pois mesmo inexistindo mudança de domicílio, há transferência do em
pregado, prindpalmente se este for trabalhar em local mais distante de onde laborava, 
ainda que na mesma ddade.

O art. 70 do Código Civil define domicílio como o lugar onde a pessoa “estabelece a 
sua residênda com ânimo definitivo”.

Domicüio vem de domus ou domicilium (casa, residênda).
Domicüio é o lugar onde a pessoa estabelece a sede prindpal de seus negódos. Tem a 

palavra domicílio um conceito jurídico. O domicüio do fundonário público é onde exerce 
suas funções.
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Residência é onde a pessoa permanece com habitualidade, onde dorme, faz refeições, 
vive. É o lugar em que a pessoa se localiza habitualmente, em que habita. Compreende a 
palavra residência tuna situação de fato e não um conceito jurídico.

Anteriormente à edição da Lei na 6.203/75, a expressão domicüio já vinha sendo 
interpretada pela jurisprudência com o significado de residência, pois é ònde o trabalha
dor tem sua moradia, onde mantém sua família, esposa e filhos, onde estes estudam e 
onde têm suas relações sociais. Esta é a interpretação a ser dada à palavra domicílio, que 
tem o sentido de residência para os efeitos do caput do art. 469 da CLT. Este sè refere a 
mudança de residência, pois se o empregado tem domicílio na empresa e se esta fosse 
transferida de local, sempre o empregado teria mudado de domicílio.

Não haverá transferência se o empregado continuar residindo no mesmo local, em
bora trabalhando em município diferente. Inexistirá também transferência se o emprega
do permanecer trabalhando no mesmo município, embora em outro bairro deste.

Se o empregado passa a trabalhar na mesma região metropolitana -  v. g., saindo de 
São Paulo para prestar serviços para a empresa em São Bernardo do Campo - , não haverá 
transferência, desde que não haja mudança do local onde o obreiro resida.

Se o empregado é deslocado para trabalhar em plataformas de perfuração de petró
leo, não há pagamento de adicional de transferência, pois inexiste mudança de residência.

A palavra localidade, descrita no art. 469 da CLT, quer dizer lugar certo e determina
do onde o empregado presta os serviços. Localidade tem o sentido de mesmo município. 
A interpretação da palavra localidade não é muito relevante, pois a questão central será a 
existência ou não de mudança de residência do empregado.

3.4 Cargo de confiança

Os empregados que exerçam o cargo de confiança podem ser transferidos pelo em
pregador.

Exemplos de cargo de confiança são os de gerente ou diretor, desde que com o in
vestimento de mandato possa o empregado representar o empregador, inclusive detendo 
poderes de gestão na empresa. Não têm cargo de confiança, para os efeitos do § I a do art. 
469 da CLT, os chefes de seção, comandantes de aeronaves e os empregados que exer
cem função de fiscalização na empresa, porque não possuem os requisitos anteriormente 
mencionados.

No contrato de trabalho, existe uma confiança comum do empregador no emprega
do. A confiança a que se refere a lei é a especial, inerente a certos trabalhadores, como 
os diretores, gerentes. É a pessoa que substitui o empregadoi; que dá ordens de serviço, 
que contrata e dispensa empregados, que compra e vende mercadorias etc. Cargo de 
confiança bancário contido no § 2a do artigo 224 da CLT só diz respeito a estabelecer 
jornada de oito horas e não para efeito de transferência. Comandante de aeronave exer
ce cargo de confiança apenas para as responsabilidades inerentes a sua profissão e não 
para fins de transferência.
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Para a transferência de empregado que exerça cargo de confiança não se exige 
como requisito a “real necessidade de serviço”, de que trata a parte final do § I a do art. 
469 da CLT.

A interpretação histórica do projeto que deu origem à Lei na 6.203/75 revela que o 
legislador teve o intuito de excluir a necessidade de serviço para a transferência do em
pregado detentor do cargo de confiança, pois a jurisprudência já vinha interpretando com 
rigor a caracterização dos cargos de confiança; além disso, existem certas peculiaridades 
que cercam o desempenho dessas funções, sendo presdndível a necessidade de serviço. 
A expressão “real necessidade de serviço”, prevista no § I a do art. 469 da CLT, refere-se 
apenas aos empregados que tenham contratos com condição implícita ou explícita de 
transferência, e  não ao empregado que ocupa cargo de confiança.

A “real necessidade de serviço” é prevista apenas para quem tem condição de trans
ferência implícita contida no seu contrato de trabalho. A parte final do § I a do artigo 469 
da CLT faz referência a essa hipótese. A pessoa que exerce cargo de confiança também 
tem condições de trabalho peculiares, distintas das de outros empregados. Uma dessas 
condições é o trabalhador poder prestar serviços em qualquer localidade, justamente por 
ter a confiança do empregador.

Os empregados que exercem cargo de confiança podem ser transferidos pelo empre- 
gadoi; pois “não estão compreendidos na proibição deste artigo”, isto é, do caput do arti
go 469 da CLT. Não há, portanto, necessidade de concordância por parte do empregado.

O fato de o empregado exercer o cargo de confiança legitima a transferência, não 
eximindo o empregador, porém, de pagar o adicional de transferência, caso esta seja 
provisória.

3.5 Cláusula explícita

Os empregados poderão ser transferidos se houver cláusula explícita nesse sentido 
em seus contratos de trabalho.

O sentido da expressão “cláusula explícita” deve ser entendido como expressa, escri
ta, não sendo verbal. Poderá também haver previsão no regulamento interno da empresa 
quanto à transferência, principalmente quando o contrato de trabalho faz remissão ao 
regulamento da empresa, que passa a fazer parte do pacto laboral, entendendo, assim, 
que há cláusula explícita para a transferência.

O contrato de trabalho pode ser expresso ou tácito. Se for expresso, expressado, po
derá ser oral ou escrito. Assim, também é possível que exista teoricamente cláusula verbal 
prevendo sobre a possibilidade de transferência. Caso o empregado tenha conhecimento 
de que foi acordada a transferência, ainda que oralmente, será considerada expressada 
entre as partes. Dificilmente isso vai ocorrei; mas teoricamente será possível. É de se 
concluir que na maioria das hipóteses a cláusula será escrita, que é o que se recomenda, 
justamente para serem evitadas dúvidas.

Há, porém, a decorrência de que a transferência precisa ser proveniente de “real 
necessidade de serviço” por parte do empregador. A “real necessidade de serviço” deve
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ser entendida no sentido de necessidade objetiva e insofismável do serviço, em que a 
empresa, para desenvolver normalmente suas atividades, não poderá prescindir do em
pregado, como se no local para onde será transferido o trabalhador não exista mão de 
obra especializada. É a transferência decorrente de razões técnicas, de organização ou 
de produção da empresa. O objetivo da lei é,que o empregador não transfira o emprega
do com objetivos fúteis ou de perseguição.

Se inexistir necessidade de serviço, o empregado não poderá ser transferido, mesmo 
que haja cláusula explícita no contrato de trabalho. Adota-se aqui a orientação da Súmula 
43 do TST: “presume-se abusiva a transferência de que trata o § I a do art. 469 da CLT, 
sem a comprovação da necessidade de serviço”.

3.6 Cláusula implícita

Poderá haver transferência do obreiro se o contrato de trabalho contiver cláusula 
implícita quanto a tal fato, ou seja: a condição implícita é a que estiver subentendida no 
pacto laboral. Para se identificar essa situação pode-se considerar a atividade da empre: 
sa, a natureza do serviço desempenhado pelo empregado ou sua atividade, ou então a 
conjugação dessas situações.

Os exemplos mais comuns de empregados que têm dáusula implídta de transferên- 
d a  em seus contratos de trabalho são: o aeronauta, o ferroviário, o motorista rodoviário, 
o vendedor viajante, o marítimo, o atleta profissional, o artista de teatro, do circo e até 
mesmo o trabalhador da construção dvil, pois é inerenté à atividade empresarial, em 
decorrênda da construção de várias obras em locais diversos.

No que diz respeito à transferênda do empregado bancário, pode-se entender qúè 
na maioria dos casos a dáusula é explídta no contrato de trabalho ou decorre do regula
mento da empresa, mas também entende-se que a dáusula estaria implídta em razão da 
natureza e peculiaridade da organização bancária.

Para a transferênda de empregado que tenha dáusula implídta quanto a este aspec
to, em seu contrato de trabalho, é mister a prova de real necessidade de serviço, como 
ocorre no caso da transferênda decorrente de dáusula contratual explídta. .

3.7 Extinção do estabelecimento

Será considerada lídta a transferênda quando houver extinção do estabelecimento 
em que trabalhar o empregado (§ 2a do art. 469 da CLT), O objetivo desse preceito exata
mente é a continuidade do contrato de trabalho. Se um dos estabelecimentos da empresa 
é extinto, deve o empregado ser aproveitado em outro. Somente quando a empresa toda 
deixasse de existir é que o obreiro deveria ser dispensado.

A transferênda é até mesmo uma possibilidade de manter a continuidade do contra
to de trabalho, o posto de serviço do trabalhador

Há expressa autorização na lei quanto à transferênda do empregado em virtude de 
extinção do estabelecimento. Nesse caso, não há que se falar em necessidade de serviço, 
em razão de não mais existir o estabelecimento, configurando até, a transferênda, um ato
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do empregador de preservar o emprego do operário que vai ser transferido. Nessa hipóte
se também inexiste necessidade de anuência do empregado para a transferência, pois há 
a presunção legal de que a transferência é lícita, havendo extinção do estabelecimento.

Não se distingue entre extinção e transferência do estabelecimento. Mesmo sendo 
o estabelecimento transferido de uma para outra cidade, estará ele sendo extinto na pri
meira localidade, por não mais existir naquele lugar.

A jurisprudência entende que o empregado estável não pode ser transferido. Não 
aceitando o obreiro a transferência, há rescisão do contrato de trabalho. Da mesma for
ma, o dirigente sindical ou de associação profissional, ou candidato a esses cargos, não 
poderá ser transferido, pois o objetivo é preservar o poder do referido dirigente de repre
sentar a categoria na localidade, sendo devidos os salários enquánto perdurar a garantia 
de emprego. Se o dirigente sindical aceitar a transferência ou a requerei; perderá o man
dato (§ I a do art. 543 da CLT).

Quanto à transferência do empregado estável, não optante do FGTS, o STF, quando 
julgava matéria trabalhista, prevista na legislação ordinária, tinha entendimento de que 
“a transferência do estabelecimento, ou a sua extinção parcial, por motivo que não seja de 
força maior, não justifica a transferência de empregado estável” (Súm. 221).

Equipara-se a extinção do estabelecimento do empregador o término da obra de 
construção civil, tomando lícita a transferência do empregado para outra obra da empre
sa, havendo, assim, transferência definitiva.

3.8 Transferência provisória

A transferência provisória do empregado é permitida, desde que atendidos os requi
sitos do § 3a do art. 469 da CLT.

A transferência é definitiva de acordo com a situação de fato. Pode ser por período 
de três meses, um ano etc. Cada caso tem de ser analisado.

Entende-se como transferência provisória a do empregado que vai fazer um serviço 
específico, como um projeto ou vai montar uma máquina em outra cidade, podendo essa 
transferência persistir até o término do serviço naquela localidade. Terminado o serviço, 
o empregado volta para o local de origem. É a transferência precária, incerta.

É imprescindível que o serviço a ser executado seja necessário, ou seja, que o traba
lho do operário não possa ser executado por outro empregado da localidade.

O § 3a do art. 469 da CLT determina a transferência provisória independentemente 
da vontade do empregado, sendo, portanto, uma posição unilateral do empregador per
mitida pela lei. O requisito exigido é apènas o de sér necessário o serviço, visando coibir 
as transferências determinadas por motivos pessoais, de perseguição ao empregado, sem 
nenhuma justificativa ou causadoras de danos morais ao obreiro.

Não fixa a lei o prazo da transferência provisória. Dessa forma, cada caso concreto 
terá que ser verificado para que se possa analisar se a transferência é realmente provisó
ria ou definitiva.

É possível entender que, se há transferências sucessivas, há a indicação de que elas, 
em princípio, são provisórias.
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A Lei na 7.183, de 5-4-84, que regula o exercício da profissão do aeronauta, dispõe 
sobre a transferência provisória e a permanente, dirimindo dúvida que a CLT não escla
rece. O art. 51 da Lei n2 7.183/84 considera localidade o lugar em que o aeronauta está 
obrigado a prestar serviços. Entende-se por transferência provisória o deslocamento do 
aeronauta de sua base, por período mínimo de 30 dias e não superior a 120 dias, para 
prestação de serviços temporários, sem mudança de domicílio, à qual retoma tão logo 
cesse a incumbência que lhe foi cometida. Transferência permanente é o deslocamento do 
aeronauta de sua base por período superior a 120 dias, com mudança de domicílio. Após 
cada transferência provisória, o aeronauta deverá permanecer em sua base pelo menos 
180 dias. O interstício entre as transferências permanentes será de dois anos. Deverá o 
aeronauta ser notificado pelo empregador com antecedência mínima de 60 dias na trans
ferência permanente e 15 dias na provisória.

3.9 Adicional de transferência

O adicional de transferência só será devido na transferência provisória e não na defi
nitiva, em razão dos custos que o empregado incorre ao ir para outra localidade. Chega-se 
a essa conclusão porque os outros dispositivos do art. 469 da CLT não tratam do adicional 
quando da transferência definitiva. O § 32 do art. 469 da CLT só prevê o adicional na hi
pótese de transferência provisória, utilizando-se do termo “enquanto perdurar essa situa
ção”. Na transferência definitiva, ao contrário, o empregado não está fora do seu local de 
trabalho (habitat), não necessitando do adicional. O TST tem entendido que o adicional 
de transferência só é devido na transferência provisória (Orientação Jurisprudencial na 
113 da SBDI-1 do TST).

Se a transferência decorre de acordo entre as partes, não é devido o adicional, pois 
nesse caso há interesse do empregado, além de a transferência ser definitiva.

Sendo promovido o empregado, com aumento de salário e com a sua própria anuên
cia, não há na transferência direito ao adicional, pois se trata de transferência definitiva 
e não provisória.

O adicional de transferência vai ser mantido “enquanto durar essa situação”. Logo, 
não é definitivo, não se incorporando ao salário do empregado, podendo ser suprimido 
quando do término da transferência.

O empregado que exerce cargo de confiança e aqueles que têm cláusula explícita ou 
implícita em seus contratos de trabalho, quanto à transferência, também têm direito ao 
adicional, se a transferência for provisória. Se for definitiva, não o terãò.

Não há possibilidade de pagamento de adicionais cumulativos. O adicional é devido 
enquanto perdurar a transferência ou transferências. Não se pode falar em pagamento 
cumulativo a cada transferência, de modo a gerar o pagamento de parcelas em cascata, 
pois não existe previsão legal quanto a tal fato.

O adicional de transferência será de 25% sobre o salário que o empregado percebia 
na localidade.

Tem o adicional de transferência natureza salarial e não indenizatória.
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3.10 Transferência no grupo de empresas

Em razão de o grupo de empresas ser considerado o verdadeiro empregador do tra
balhador (§ 2a do art. 2a da CLT), o empregado pode ser transferido de uma para outra 
empresa no grupo.

Pode ocorrer que determinada atividade seja transferida de uma para outra empresa 
do grupo econômico, o que também poderá acarretar a mudança do empregado para 
aquela empresa do grupo, sendo plenamente lícita. Não havendo mudança de residência 
do empregado, não existirá o direito ao adicional, mesmo em se tratando de transferência 
dentro do próprio, grupo.

3.11 Despesas da transferência

Dispõe o art. 470 da CLT que as despesas resultantes da transferência correrão por 
conta do empregador.

As despesas de transporte, em virtude da transferência, não têm natureza de salário, 
mas de reembolso de despesas, embora a Súmula 29 do TST dê a entender que se trate 
de salário, por força da expressão “suplemento salarial”.

Serão pagas as despesas de transferência pelo empregador tanto na transferência 
definitiva como na provisória, pois acarretam desembolsos por parte do trabalhador. De
verá o empregador pagar as despesas resultantes da transferência, como de mudança, 
de transporte, inclusive dos familiares do trabalhadoi; de aluguel, pagamento de multa 
contratual em caso de rescisão abrupta do contrato de locação do empregado no local em 
que residia etc.

Mesmo quando o empregado é transferido para local mais distante de sua residência, 
tem o obreiro direito às despesas de transferência incorridas (S. 29 do TST).

O tempo a mais que o empregado leva de sua casa para o trabalho e vice-versa, em 
decorrência da transferência para local mais distante da residência do trabalhador, não 
é considerado como hora extra, por falta de previsão legal nesse sentido. O empregado 
não está aguardando ou executando òrdens (art. 4a da CLT). Logo, não está à disposição 
do empregador

Voltando o empregado ao lugar de origem, pela rescisão do contrato de trabalho, as 
despesas de retomo não ficarão a cargo do empregador, pois só são devidas as despesas 
da transferência, inexistindo previsão legal de pagamento das despesas de retomo.

3.12 Transferência para o exterior

A Lei na 7.064, de 6-12-82, regula a situação de trabalhadores contratados no Bra
sil ou transferidos para prestar serviços no exterior.

Essa lei não se aplica ao empregado designado para prestar serviços de natureza 
transitória, por período não superior a 90 dias, desde que tenha ciência expressa dessa
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transitoriedade e receba, além da passagem de ida e volta, diárias durante o período dé 
trabalho no exterior, as quais, seja qual for o respectivo valoç não terão natureza salarial.

A legislação a ser aplicável ao referido empregado será a legislação brasileira de pro
teção ao trabalho, naquilo que não for incompatível com o disposto na Lei na 7.064/82, 
quando mais favorável do que a legislação do local da transferência, no conjunto de nor
mas e em relação a cada matéria (art. 3a, n, da Lei na 7.064). Assim, a regra é a aplicação 
da norma mais benéfica em seu conjunto e em relação a cada matéria.

Considera-se transferência: (a) a remoção para o exterior do empregado cujo contra
to estava sendo executado no território brasileiro; (b) a do empregado cedido à empresa 
sediada no estrangeiro, para trabalhar no exterior, desde que mantido o vínculo emprega
tício com o empregador brasileiro; (c) a do empregado contratado por empresa sediada 
no Brasil para trabalhar a seu serviço no exterior (art 2a da Lei na 7.064/82).

O empregado transferido terá direito a: (a) FGTS; (b) previdência social; (c) PIS/ 
Pasep; (d) reajustes de acordo com a política salarial; (e) após dois anos de permanência 
no exterior, será facultado ao empregado gozar anualmente férias no Brasil, correndo por 
conta da empresa empregadora, ou para a qual tenha sido cedido, o custeio da viagem, 
compreendendo o cônjuge e demais dependentes do empregado com ele residentes. No 
caso, o direito de férias no Brasil só ocorre após dois anos de permanência no exterior. 
A partir desses dois anos é que passa a ter direito de gozar férias anualmente no Brasil; 
(f) custeio de seu retomo; (g) cômputo do período de duração da transferência no tempo 
de serviço para todos os efeitos da legislação brasileira, ainda que a lei local de prestação 
do serviço considere essa prestação como resultante de contrato autônomo e determine 
a liquidação dos direitos oriundos da respectiva cessação; (h) seguro de vida e acidentes 
pessoais; (i) assistência médica e social; (j) adicional de transferência.

A contratação de empregado por empresa estrangeira, para trabalhar ho exterior, 
está condicionada à prévia autorização do Ministério do Trabalho.

A permanência do trabalhador no exterior não poderá ser ajustada por período su
perior a três anos, salvo quando for assegurado a ele é a seus dependentes o direito de 
gozar férias anuais no Brasil, com despesas de viagem pagas pela empresa estrangeira.

Por meio de contratação escrita, empregador e empregado fixarão valores do salário- 
-base e do adicional de transferência. O valor do salário-base não poderá ser inferior ao 
mínimo estabelecido para categoria profissional do empregado. Os reajustes e aumentos 
compulsórios incidirão exclusivamente sobre os valores ajustados em moeda nacional.

O valor do adicional de transferência deve ser de pelo menos 25% sobre o salário 
(§ 3a do art. 469 da CLT), podendo as partes fixar adicional superior.

O retomo do empregado ao Brasil poderá ser determinado pela empresa quando: (a) 
não se tomar mais necessário ou conveniente o serviço do empregado no exterior; (b) der 
o empregado justa causa para rescisão do contrato.

Fica assegurado ao empregado seu retomo ao Brasil, ao término do prazo de trans
ferência ou antes deste: (a) após três anos de trabalho contínuo; (b) para atender à 
necessidade grave de natureza familiar, devidamente comprovada; (c) por motivo de 
saúde, conforme recomendação constante de laudo médico; (d) quando der o empre
gador justa causa para a rescisão do contrato; (e) quando não for mais necessário seu 
serviço no exterior.
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Quando o retomo se verificar por iniciativa do empregado, ou quando der justa cau
sa para a rescisão do contrato, ficará ele obrigado ao reembolso das respectivas despesas, 
ressalvados os casos descritos nas letras a e e á o  parágrafo anterior

O adicional de transferência, as prestações in natura, bem como quaisquer outras 
vantagens a que fizer jus o empregado em razão de sua permanênda no exterior não 
serão devidas após seu retomo ao Brasil.

O aüdamento de trabalhador domiciliado no Brasil para trabalhar no exterior fora 
das hipóteses previstas na Lei na 7.064/82 configurará crime de alitíamento para fins de 
emigração, contido no art. 206 do Código Penal (art. 20 da Lei ns 7.064/82).
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Su spen sã o  e in ter r u pç ã o  

d o  Contrato  d e  
Trabalho

1 Denominação

Alguns autores entendem que as expressões suspensão e interrupção do contrato de 
trabalho não são apropriadas. Orlando Gomes e Elson Gottschalk (1995:344) afirmam 
que a terminologia empregada “é ineficaz para substituir a suspensão parcial do contra
to”. Antonio Lamarca (1969:249) pensa que se trata de distinção meramente cerebrina. 
Na paralisação parcial do contrato de trabalho, não haveria como se fazer distinção entre 
um e outro tema. Poder-se-ia dizer que, na verdade, o que se suspende é o trabalho e não 
o contrato de trabalho, que permanece íntegro.

Nossa lei, contudo, fez distinção entre suspensão e interrupção do contrato de tra
balho, tanto que o Capítulo I\£ do Título IV da CLT, é denominado “Da suspensão e da 
interrupção”, referindo-se ao contrato de trabalho.

Entretanto, não há suspensão do contrato de trabalho, mas do trabalho, da execução 
do pacto ou de seus efeitos.

2 Conceito

Há, também, dificuldade em conceituar a suspensão e a interrupção do contrato de 
trabalho. A CLT não traz definições das duas hipóteses.

A maioria da doutrina esclarece que na suspensão o empregador não deve pagar 
salários, nem contar o tempo de serviço do empregado que está afastado. Na interrupção, 
há necessidade do pagamento dos salários no afastamento do trabalhador e, também, 
a contagem do tempo de serviço. Entretanto, esse conceito não resolve todos os casos, 
pois pode não haver pagamento de salários, nem contagem do tempo de serviço para 
determinado fim, mas haver para outro, como recolhimento do FGTS, na hipótese de o 
empregado estar afastado para prestar serviço militar ou por acidente do trabalho.

A suspensão é a cessação temporária e total da execução e dos efeitos do contrato 
de trabalho. Na interrupção, há a cessação temporária e parcial dos efeitos do contrato d e . 
trabalho. A cessação tem de ser temporária e não definitiva.

Na suspensão, o empregado não trabalha temporariamente, porém nenhum efeito 
produz em seu contrato de trabalho. São suspensas as obrigações e os direitos. O contrato

3SHèerafi8ffEre
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de trabalho ainda existe, apenas seus efeitos não são observados. Na interrupção, apesar 
de o obreiro não prestar serviços, são produzidos efeitos em seu contrato de trabalho.

É mister diferenciar a própria existência do contrato de trabalho e sua execução, in
clusive em relação a seus efeitos, daí a necessidade de distinção entre as duas hipóteses.

3 Distinção

Distingue-se a cessação do contrato de trabalho da suspensão e interrupção dos efei
tos do contrato de, trabalho, pois a cessação atinge a existência do contrato, enquanto nos 
outros institutos há continuidade do pacto laboral.

Em nossa legislação, não se pode dizer que a interrupção é gênero e a suspensão a 
espécie. Da mesma forma, não se pode dizer que a suspensão é a sustação do contrato de 
trabalho de iniciativa do empregador (motivos discipünares ou econômicos) e a interrup
ção, a do empregado (enfermidade, greve lícita).

Analisando-se os elementos dos dois conceitos reproduzidos, é possível chegar à 
distinção entre a suspénsão e a interrupção do contrato de trabalho. Haverá interrupção 
quando o empregado for remunerado normalmente, embora não preste serviços, contan
do-se também seu tempo de serviço, mostrando a existênda de uma cessação provisória 
e pardal dos efeitos do contrato de trabalho. Na suspensão, o empregado fica afastado, 
não recebendo salário; nem conta-se seu tempo de serviço, havendo a cessação provisória 
e total dos efeitos do contrato de trabalho.

As características da suspensão dos efeitos do contrato de trabalho são: a) cessação 
provisória da prestação de serviços; b) o empregador não tem obrigação a cumpriç inclu
sive de pagar sáiário; c) não há contagem do tempo de serviço. .

São características da interrupção: a) cessação provisória da prestação de serviços;
b) o empregador tem de cumprir todas ou algumas obrigações do contrato de trabalho;
c) há a contagem do tempo de serviço.

A melhor forma de procurar explicar a suspensão e a interrupção do contrato de traba
lho, dado que já enundei seus conceitos e diferenças, é por intermédio de exemplos.

4 Hipóteses

É daro que, se as partes acordarem, poderá haver suspensão ou interrupção do con
trato de trabalho; bastâ qüé haja pagamento de salário e contagem do tempo de serviço 
no afastamento do empregado para configurar a interrupção, ou nenhuma dessas hipóte
ses, e o afastamento será considerado como suspensão do contrato de trabalho.

A suspensão dos efeitos do contrato de trabalho pode ser feita pda vontade das par
tes, diante da autonomia privada das partes (art. 444 da CLT).

Não se apjica a regra do art. 474 da CLT, pois é a vontade das partes que pode es- 
tabdecer suspensão por mais de 30 dias. Esse artigo diz respeito à suspensão feita pelo 
empregador. Nos contratos, ambas as partes devem estar imbuídas de boa-fé.
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A licença remunerada seria uma hipótese típica de interrupção dos efeitos do contra
to de trabalho, embora não haja prestação de serviços pelo empregado, pois o emprega
dor terá de pagar salários e o tempo de serviço será computado.

4.1 Aborto ;

Se o aborto não é criminoso, a empregada tem direito a duas semanas de descanso 
(art. 395 da CLT). Quem faz o pagamento é a Previdência Social. Trata-se, portanto, da 
interrupção do contrato de trabalho, pois conta-se o tempo de serviço para todos os efei
tos. Se o aborto for, porém, criminoso, haverá a suspensão do contrato de trabalho, pois 
nenhum efeito gerará para a empregada. ,

4.2 Auxãio-doença

No transcurso da doença do empregado, o pacto laboral não pode ser rescindido. 
Declara o art. 476 da CLT que, em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o 
empregado é considerado em licença não remunerada, durante o prazo desse benefício.

Os 15 primeiros dias do afastamento do obreiro em razão de doença são pagos pela 
empresa, computando-se como tempo de serviço do trabalhador (§ 3a do art. 60 da Lei na 
8.213/91). Trata-se de hipótese de interrupção do contrato de trabalho.

A partir do 16a dia é que a Previdência Social paga o auxüio-doença (art. 59 da Lei 
na 8.213/91). Não há, entretanto' pagamento de salário pela empresa. O tempo de afas- 
taméiito é computado para férias, pois se trata de enfermidade atestada pelo INSS (art. 
131, m, da CLT), salvo se o empregado tiver percebido da Previdência Sodal prestação de 
auxüio-doença por mais de seis meses, embora descontínuos, durante o curso do período 
aquisitivo de suas férias (art; 133, da CLT). Logo, sendo concedido o auxüio-doença, 
há a interrupção do contrato de trabalho, visto que ocorre a cessação provisória e pardal 
do pacto laboral, com a contagem do tempo de serviço para férias. Só se pode dizer que 
haverá suspensão do contrato de trabalho se o empregado receber auxüio-doença por 
mais de seis meses, embora descontínuos, qtiandó não haverá a còntiagem do tempo de 
serviço nem para efeito de férias.

Se a empresa tem médico ou convênio médico, as faltas serão abonadas pelo médico 
da empresa ou do convênio (§ 4a do art. 60 da Lei na 8.213). Entretanto, se a empresa iião 
tem médico ou convênio médico, as faltas serão atestadas pelo médico do INSS.

É conveniente que o médico indique o Código Intemadonal de Doenças (CID) para 
dar validade ao átestado. .

4.3 Acidente do trabalho

O dia do addente do trabalho e os 15 dias seguintes serão remunerados pelo empre
gador. Trata-se de hipótese de interrupção do contrato de trabalho, pois conta-se o tempo 
de serviço. . :-:-v -:'vv i- • :■ ■■
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O auxüio-doença acidentário é devido pela Previdência Social a contar do 16a dia 
seguinte ao do afastamento do trabalho em consequência do acidente. A partir desse 
momento, a empresa não paga mais salários; porém, há a contagem do tempo de serviço 
para efeito de indenização e estabilidade (parágrafo único do art. 4S da CLT) e incidência 
do FGTS (§ 5a, art. 15 da Lei ne 8.036/90). Computa-se o tempo de serviço para as férias 
(art. 131, HI), exceto se o empregado tiver percebido da Previdência Social prestações 
por acidente do trabalho por mais seis meses, embora descontínuos (art. 134, IX da CLT). 
Dessa forma, pode-se dizer que houve uma cessação provisória, mas pardal do contrato 
de trabalho, pois há a contagem do tempo de serviço para os fins anteriormente mencio
nados, representando, assim, hipótese de interrupção do contrato de trabalho;

4.4 Aposentadoria por invalidez

Dispõe o art. 475 da CLT, que tem a redação original de 1943, que o empregado apo
sentado por invalidez tem seu contrato de trabalho suspenso durante o prazo fixado pelas 
leis de previdência para a efetivação do benefício. Reza o § l s do art. 475 da CLT, com a 
redação determinada pela Lei n - 4.824, de 5 de novembro de 1965, que recuperando o 
empregado a capacidade de trabalho e sendo a aposentadoria cancelada, ser-lhe-á asse
gurado o direito à função que ocupava ao tempo da aposentadoria.

Sob o ângulo trabalhista, a aposentadoria por invalidez é hipótese de suspensão dos 
efeitos do contrato de trabalho. O empregador não tem obrigação de pagar salários no 
período, nem de contar o tempo de serviço na empresa.

Previa o § 3a do art. 4a da Lei n2 3.332, de 26 de janeiro de 1957, que a aposentadoria 
por invalidez era definitiva, quando completava cinco anos de vigência.

Determinava o § 6a do art. 27 da Lei n2 3.807/60 que, a partir de 55 anos de idade, 
o segurado aposentado ficava dispensado dos exames para fins de verificação de incapa
cidade e dos tratamentos e processos de reabilitação profissional. Entendia-se com base 
nesse dispositivo que, após os 55 anos, a aposentadoria por invalidez era definitiva e o 
segurado não tinha mais condições de se recuperar, tanto que não mais se exigiam exa
mes médicos.

A Súmula 217 do STF foi editada em 11 de julho de 1963, quando foi publicada no 
Diário de Justiça da União. Seu fundamento é o art. 475 da CLT. Esclarece que tem direito 
de retomar ao emprego, ou ser indenizado em caso de recusa do empregado^ o aposen
tado que recupera a capacidade de trabalho dentro de cinco anos a contar da aposenta
doria, que se toma definitiva após esse prazo.

O antigo Prejulgado n2 37 do TST, de 21 de setembro de 1971, estabeleceu que, “can
celada a aposentadoria por invalidez, mesmo após cinco anos, o trabalhador terá direito 
de retomar ao emprego, facultado, porém, ao empregadoi; indenizá-lo na fonna da lei”.

Estabelecia o § 7S do art. 62 da Lei n9 5.890/73 que, a partir de 55 anos de idade, o 
segurado aposentado ficava dispensado dos exames para fins de verificação de incapaci
dade e dos tratamentos e processos de reabilitação profissional,. .

Prescrevia o art. 7- da Lei n2 5.890/73 que a aposentadoria por invalidez seria man
tida enquanto a incapacidade do segurado persistisse, ficando ele obrigado a submeter-se 
aos exames que, a qualquer tempo, fossem julgados necessários para verificação da ma
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nutenção, ou não, dessas condições. Verificada a recuperação da capacidade de trabalho 
do segurado aposentado, procedia-se da seguinte forma: I -  se, dentro de cinco anos, 
contados da data do início da aposentadoria, ou de três anos, contados da data em que 
terminou o auxüio-doença em cujo gozo estava, for o aposentado declarado apto para o 
trabalho, o benefício ficará extinto: (a) imediatamente, para o segurado empregado, a 
quem assistirão os direitos resultantes do disposto no art. 475 e respectivos parágrafos da 
CLT, valendo como título hábil, para esse fim, o certificado de capacidade fornecido pela 
previdência social; [...] II -  se a recuperação da capacidade de trabalho ocorrer após os 
prazos estabelecidos no item anterior, bem assim quando, a qualquer tempo, essa recupe
ração não for total, ou for o segurado declarado apto para o exercício de trabalho diverso 
do que habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem prejuízo do trabalho, 
sendo reduzida em 18 meses até sua extinção.

A Resolução Administrativa 102/82 do TST, publicada no Diário de Justiça da União 
de 11 de outubro de 1982, transformou o Prejulgado 37 na Súmula 160.

O inciso I do art. 47 da Lei na 8.213/91 dispõe que quando a recuperação do aposen
tado por invalidez ocorrer dentro de cinco anos, contados da data do início da aposenta
doria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção, o benefício 
cessará. Mostra o inciso II do mesmo artigo que se a recuperação for parcial, ou ocorrer 
após o prazo de cinco anos, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercí
cio de trabalho diverso do qual habitualmente exercia, a aposentadoria será mantida, sem 
prejuízo da volta à atividade, sendo o benefício extinto no prazo de 18 meses a contar da 
recuperação da capacidade^

Dispunha o art. 101 da Lei nfi 8.213 que o segurado em gozo de aposentadoria por 
invalidez ou de auxílio-doença e o pensionista inválido, enquanto não completassem 55 
anos, estavam obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame 
médico a cargo da Previdência Sodal, processo de reabilitação profissional por ela pres
crito e custeado. Esse artigo teve a redação alterada pela Lei na 9.032/95, que não mais 
fez referência à idade de 55 anos. Assim, não existe mais idade limite de 55 anos para o 
segurado fazer exames médicos em caso de invalidez e após essa data seria considerada 
definitiva a aposentadoria.

Não há na lei previdendária prazo de duração para a efetivação da aposentadoria 
por invalidez.

A condusão a que se chega hoje é de que a aposentadoria por invalidez, de modo ge
ral, é provisória. Ela só será definitiva quando o médico assim entendei; pois o segurado 
não é mais susceptível de recuperação. Passados cinco anos da concessão da aposenta
doria por invalidez, não importa que ela venha a ser definitiva, pois o trabalhador pode 
se recuperar.

O empregado^ porém, não pode ficar aguardando indefinidamente o empregado, 
pois necessita de trabalhador para fazer o serviço daquele. Na prática, muitas vezés a 
empresa contrata substituto interinamente.

Recuperando o empregado a capaddade de trabalho e sendo a aposentadoria cáhce- 
lada, terá direito de retomar à função que anteriormente ocupava, facultado, contudo, ao 
empregador indenizá-lo pela rescisão do contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477 
e 478 da CLT ou mediante pagamento de indenização em dobro, se for estável. Caso o 
empregador haja admitido substituto para o aposentado, poderá resdndir o contrato de
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trabalho do substituto, desde que este tivesse dênda da interinidade do pacto celebrado, 
sem pagamento de nenhuma indenização.

4.5 Aviso-prévio

Nas duas horas a menos o empregado urbano procura novo emprego durante o avi- 
so-prévio, assim como o dia em que o empregado rural pode ausentar-se durante o mes
mo aviso, configuram hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. O empregador
deve pagar o salário dessas horas e contar o tempo de serviço.

i

4.6 Empregado eleito para o cargo de diretor

A Súmula 269 do TST firmou o entendimento de que o empregado eleito para ocu- . 
par o cargo de diretoria tem seu contrato de trabalho suspenso. Não se computa o tempo 
de serviço no exerddo de cargo de diretoria para efeitos do contrato de trabalho, salvo se 
permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego.

4.7 Encargo público

O afastamento do empregado em razão de exigêndas decorrentes de encargo público 
não constituirá motivo para a rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador 
(art. 472 da CLT). O encargo público não é, portanto, fonna de extinção do contrato de 
trabalho, pois este tem seus efeitos suspensos. Há, portanto, a continuidade do contrato 
de trabalho, porém seus efeitos são suspensos.

Se o empregado se afasta da empresa para exercer algum encargo público, como de 
vereador, deputado, senador, ministro etc., há suspensão do contrato de trabalho. Esse 
motivo não consistirá em fundamento para alteração ou resdsão do contrato de trabalho.
O empregado será considerado em licença não remunerada, não tendo direito a férias, 
13a salário e FGTS do período; porém, deverá ser anotada licença na CTPS do empregado 
e no livro ou ficha de registro de empregados.

4.8 Faltas ao serviço

As faltas ao serviço que forem previstas em lei, norma coletiva, regulamento de em
presa ou no próprio contrato de trabalho serão consideradas justificadas, não havendo 
prejuízo da remuneração do obreiro. Em tais casos, estar-se-á diante de hipóteses de 
interrupção do contrato de trabalho.

O art. 473 da CLT determina as hipóteses em que as faltas serão consideradas legais.
As situações descritas no art. 473 da CLT são de interrupção do contrato de trabalho, 

pois o empregador está obrigado a pagar salários e contar o tempo de serviço, embora o 
empregado não trabalhe. São faltas consideradas pela lei como justificadas. O a r t 473 da
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CLT é expresso no sentido de que “o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço 
sem prejuízo do salário”.

NOJO: Nojo consiste no falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão 
ou pessoa que, declarada na CTPS do empregado, viva sob sua dependência econômica, 
hipótese em que o obreiro poderá faltar por dois dias consecutivos.

Os dias em que o empregado poderá faltar não serão, porém, úteis, mas consecutivos.
Consecutivo vem do latim consecutu, “que seguiu”. Quer dizer seguido, sucessivo, 

subsequente, seguinte, imediato.
A lei não é expressa em relação a contagem dos dois dias consecutivos. Pelo uso da 

palavra “consecutivos” entende-se que são os dois dias imediatamente posteriores, se
guintes ao dia do falecimento. A lei nada menciona sobre a falta no dia do falecimento, 
mas dos dois dias consecutivos, posteriores. Normalmente, o empregador abona a falta 
do empregado do próprio dia do acontecimento.

O prazo contido na lei é muito curto numa situação extremamente grave. Ocorre de 
o trabalhador não ter condições psicológicas para trabalhar logo após o acontecimento. O 
ideal é que fosse pelo menos tuna semana. O empregador, muitas vezes, concede o prazo 
de uma semana ou até maior, quando verifica que o empregado não tem condições emo
cionais para o trabalho, pois, do contrário, o empregado não produz.

A palavra “ascendente” diz respeito a pai, mãe, avó, avô, bisavô ou bisavó da pes
soa etc.

Descendente diz respeito a filho ou filha, neto ou neta, bisneto ou bisneta, tataraneto 
ou tataraneta etc.

No caso de filho natimorto, será possível a falta por dois dias consecutivos, pois o 
fflho é descendente do pai.

Para o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão não há limite de idade para a 
dependência para fins trabalhistas e para a justificativa da falta.

Na dependência econômica, é dispensado qualquer vínculo de parentesco, que ocor
re com o enteado ou enteada, pessoa que está sob sua tutela, devendo o empregado 
comprovar essa condição mediante declaração em sua CTPS.

A anotação da dependência na CTPS será feita pela Previdência Social, conforme 
inciso n  do art. 40 da CLT e não pelo empregador.

Considera o a r t 16 da Lei na 8.213 como dependentes do Regime Geral de Previdên
cia Social: (a) o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de 
qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido; (b) os pais; (c) o irmão não emancipa
do, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido. O enteado e o menor tutelado 
equiparam:se a filho, mediante declaração do segurado, desde que comprovada a depen
dência econômica e não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação 
(§ 2a do art. 16 da Lei na 8.213/91 c/c o § 3a do art. 16 do Regulamento da Previdência 
Social). A Previdência Social não mais admite como dependentes a pessoa curatelada, 
em relação à guarda e à pessoa designada pelo segurado. Assim, as faltas decorrentes de 
falecimento das três últimas pessoas não são legalmente abonadas.

GALA: Gala é o casamento da pessoa. Também é utilizada a palavra bodas. A palavra 
gala é empregada no § 3a do art. 320 da CLT, em relação ao casamento do professor.



Suspensão e Interrupção do Contrato de Trabalho 3 5 5

O empregado poderá faltar até três dias consecutivos, em virtude de casamento. Já 
havia hipótese semelhante na alínea d, do § I a da Lei nfi 605/49 para fins de abono de 
falta do repouso semanal remunerado.

Os dias serão também consecutivos e não úteis.
A lei não esclarece como se faz a contagem. Os três dias consecutivos são os três sub

sequentes ao do casamento, não incluindo o próprio dia do casamento. Normalmente, o 
empregador concede o abono da falta do próprio dia do casamento.

José Serson (1992:166) menciona que o casamento é civil. Parece que era realmente 
esse o entendimento do legislador na época, pois o casamento religioso ou contratual não 
era oficial. '

Determina, contudo, o § 2a do art. 226 da Constituição que o casamento religioso 
tem efeitó dvil, nos termos da lei. A Lei na 1.110, de 23-5-1950, regula o reconhecimento 
dos efeitos dvis do casamento religioso, desde que observadas as prescrições da referida 
nórmá (art. I a). Entretanto, os arts. I a a 7a da Lei na 1.110 foram revogados pelos a rts .. 
71 a 75 da Lei na 6.015/73 (Registros Públicos), que regularam inteiramente a matéria. 
Assim, o casamento religioso passa a ter efeito dvil. O empregado terá também suas fal
tas abonadas para efeito de casamento religioso.

O período de três dias é, porém, muito pouco para o casamento e a viagem de núp- 
das. O ideal é que o abono das faltas fosse de uma semana, qué seria mais razoável. 
Muitas vezes o empregador acaba concedendo espontaneamente ao empregado esse 
último prazo.

Licença-patemidade: a Convenção na 156 da OIT (não ratificada pelo Brasil) e a Re
comendação na 165, da mesma entidade, estabelecem que as responsabilidades familia- 
res devem ser divididas pelos cônjuges, de modo que nenhum deles sofra discriminação 
no trabalho.

O texto do Projeto B da Constituição previa a concessão de oito dias de descanso 
remunerado para efeito da licença-patemidade. Afinal ficou estabeleddo no inciso XIX do 
art. 7a da Constituição: “licença-patemidade, nos termos fixados em lei”. Logo, esse be- 
nefído, à primeira vista, não seria autoaplicável, pois depende de lei. O § I a do art. 10 do 
ADCT determinou, porém, que “até que a lei venha disdplinar o disposto no art. 7a, XIX, 
da Constitinção, o prazo da licença-patemidade a que se refere o inciso é de cinco dias”. 
Verifica-se, portanto, que a licença-patemidade é um direito.autoaplicável, pois enquanto 
inexistir a lei ordinária sobre o assunto, o prazo da referida licença é de cinco dias.

A licença-patemidade é devida ao empregado urbano e rural (art. 7a), ao empregado 
doméstico (parágrafo único do art. 7S), aos servidores públicos (§ 3a do art. 39 da Lei 
Maior) e aos militares (art. 142, § 3a, VIII da Lei Magna).

Será devida, também, a licença-patemidade ao trabalhador avulso, pois há igualda
de de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatído permanente e o trabalhador 
avulso (art. 7a, XXXI\£ da Constituição).

O art. 12 da Lei na 6.019/74 não prevê o referido direito aos trabalhadores tem
porários. Entretanto, o trabalhador temporário é um trabalhador urbano. Seu direito é 
assegurado pela Constituição, que é posterior à Lei na 6.019/74.

Discute-se se a licença-patemidade é um direito trabalhista do empregado ou um 
benefído previdendário. Ainda, se for um direito trabalhista, questiona-se se a licença- 
-patemidade seria remunerada.
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Pode ser que quando for editada a lei ordinária sobre o assunto, esse direito do 
trabalhador passe a ser um benefído previdentíário, que ficaria a cargo da Seguridade 
Sodal, como ocorre com o salário-matemidade. No momento, a licença-patemidade não 
tem natureza de benefído previdendário, até porque o dtado direito está inserido no Ca
pítulo n  (“Dos Direitos Sodais”), do Título n  (“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”) 
da Constituição, e não no art. 201 da Lei Maior, que versa sobre Previdênda Social. Nem 
mesmo pode ser induído no indso II do art. 201 da Norma Ápice, pois este trata da pro
teção à maternidade, espedalmente à gestante, e não de licença-patemidade.

Não há lei determinando que a licença paternidade fique a cargo da Previdênda 
Sodal, nem existe custeio específico para que a Previdênda Sodal pague a licença pater
nidade. Não se trata, portanto, de benefído previdendário.

A licença-patemidade apenas é prevista como benefído previdendário em relação 
aos servidores públicos, pois o art. 208 da Lei na 8,112/90 o indui na Seção V (“Da licen
ça à gestante, à adotante e da licença-patemidade”) do Capítulo II (“Dos benefídos”) do 
Título VI, que trata da Seguridade Sodal do servidor; indusive determinando o pagamen
to da licença quando haja adoção de filhos. Em relação à licença-patemidade, prevista no 
indso XIX do art. 7- da Constituição, não há nenhuma determinação legal que estabeleça 
que tal direito é um benefído previdendário.

É, portanto, a licença-patemidade um direito trabalhista do obreiro (art. 7a da Cons
tituição). Fica, porém, a pergunta: ela deve ser remunerada?

Poderia ser dito que a licença-patemidade vem a ser a ampliação do direito de faltar 
no emprego de um dia para cinco dias. Depreende-se dessa orientação que a licença é 
remunerada, pois a de um dia, prevista no inciso m  do art. 473 da CLT, é remunerada. Se 
apenas o prazo foi aumentado, a licença-patemidade prevista na Constituição também 
deve ser remunerada.

O inciso XIX do art: 7- da Constituição apenas faz referênda a licença-patemidade, 
“nos termos fixados em lei”, que inexiste no momento; mas não versa sobre pagamento. 
O § l s do art. 10 do ADCT mendona, apenas, que o prazo da licença-patemidade é de 
cinco dias, mas também não determina que deve haver pagamento. Ao contrário, o indso 
III do art. 473 da CLT reza que o empregado pode deixar de comparecer ao serviço por 
um dia consecutivo, “sem prejuízo do salário”, mostrando que essa falta é remunerada. Sé 
a Constituição não determina em nenhum de seus dispositivos anteriormente indicados 
que a licença-patemidade é remunerada, o empregador não tem obrigação de pagá-la.

O fato de a licença-patemidade ser um direito do empregado não implica que o 
empregador tenha de remunerá-la. O art. 396 da CLT também estabelece que a empre
gada tem direito a dois períodos de descanso espedais, de meia hora cada um, porém 
não determina que o empregador tenha que os remunerar, mostrando que deve, apenas, 
concedê-los. Quando o constituinte teve a intenção de dizer que certa concessão é remu
nerada foi expresso, como em relação ao repouso semanal remunerado (art. 7a, X\£ dá 
Constituição), pois o repouso nas Constituições de 1934 (art. 121, § I a, e) e de 1937 (art. 
137, d) não era remunerado, e só passou a sê-lo com a Constituição de 1946 (art! 157, 
VI). Mesmo outros dispositivos constitudonais fazem referênda a remuneração, como os 
incs. VIH (13a salário), IX (trabalho notumo), XI (partidpação nos lucros desvinculada 
da remuneração), XVI (adidonal de horas extras), XVH (férias), XXHI (adidonais de ati
vidades penosas, insalubres e perigosas), do art. 7a. De outro modo, ninguém é obrigado
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a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei (art. 5a, n, da Constituição). 
Inexistindo, portanto, determinação constitucional ou legal para pagamento da licença- 
-patemidade, o empregador não é obrigado a remunerá-la, mas, apenas, a conceder os 
dias de licença ao empregado.

Octavio Bueno Magano (1993a:235) ensina que se estabeleceu no indso XIX do art. 
7- da Constituição “o direito de ausênda justificada ao trabalho, mas, de modo algum, 
licença remunerada”. Dessa forma, não há obrigação legal de o empregador pagar os dias 
de licença-patemidade do empregado, nem de computá-la como tempo de serviço. Assim, 
a licença-patemidade vem a ser hipótese de suspensão dos efeitos do contrato de trabalho.

Apenas a falta prevista no indso III do art. 473 da CLT deve ser remunerada, em razão 
da expressa previsão da lei nesse sentido, mostrando que, aí sim, há hipótese de interrup
ção do contrato de trabalho, em que há pagamento de salário e contagem de tempo de 
serviço.

É possível a cumulação da licença-patemidade com a hipótese do inciso in  do art. 
473 da CLT? Se se entender que os objetivos são distintos, e as regras também, é possível 
chegar à condusão de que os direitos são cumulativos.

O inciso III do art. 473 da CLT já previa que o empregado poderia faltar um dia, em 
caso de nascimento de filho. A referida falta deveria acontecer no decorrer da primeira 
semana do nascimento da criança. Tinha por objetivo esse dispositivo fazer com que hou
vesse a inscrição do nascimento do filho em registro público (art. 9a, I, do Código Civil), 
conforme, inclusive, a Lei de Registros Públicos (art. 50 da Lei na 6.015/73).

A licença-patemidade tem, porém, por-objetivo que o empregado possa manter con
tato com seu filho e ajudar sua esposa nos primeiros dias de vida da criança, ou seja, tem 
a finalidade de fazer com que o marido faça companhia à esposa nos dias subsequentes 
ao parto, para ajudar a cuidar da criança, e, também, do convívio com está. A ideia do 
constituinte foi fazer com que os cuidados com o filho não fossem apenas da mulher e, 
até, de certa forma, de preservar o mercado de trabalho da mulher, pois o homem tam
bém se afastará do emprego para ajudar a cuidar de seu filho. É, também, uma forma de 
se interpretar a paternidade responsável a que se refere o § 7a do art. 226 da Constituição. 
Trata-se, portanto, de objetivo sodal. O ADCT não reza que a licença-patemidade substi
tui o indso in  do art. 473 da CLT, ou que a licença prevista nesse último dispositivo passa 
a ser de cinco dias. Logo, são direitos distintos e cumuláveis. O empregado tem direito a 
um dia para registro do filho no decorrer da primeira semana do nascimento e mais cinco 
para cuidar da criança, totalizando seis dias de afastamento.

Pouco importa se o pai é ou não casado, pois o § 3a do art. 226 da Constituição 
protege a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, indepen
dentemente de casamento, não tendo importânda se o filho é ou não da constânda do 
casamento (§ 6a do art. 227 da Lei Maior), nem o indso XIX do art. 7a da Norma Ápice 
estabelece que o pai deva ser casado. Assim, será devida a licença-patemidade tanto ao 
pai casado, como ao solteiro.

E quando a pessoa adota um filho, tem direito à licença-patemidade? Parece que 
sim, pois é devida pelo fato de ser pai, pouco importando se é pai adotivo ou pai natural, 
ao contrário da licença-gestante, em que a empregada tem de ter estado na condição de 
gestação, pois o inciso XVIII do art. 7a da Constituição refere-se a “licença à gestante”.
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A Lei ns 12.010/2009 não modifica a conclusão citada.
A lei não estabelece, contudo, quando os cinco dias devem ser gozados, ao contrário 

do inciso in  do art. 473 da CLT, que menciona que deverá ser no decorrer da primeira 
semana de nascimento da criança.

A norma legal deveria ter determinado que no dia do nascimento do filho o pai teria 
o direito de faltar, visando permitir que acompanhasse a mãe ao hospital, dando, inclu
sive, apoio à mulher; porém, não determinou dè forma expressa quando começaria a ser 
contado o prazo para efeito da licença-patemidade. Parece que o início da contagem do 
referido prazo seria a partir do parto, a partir do nascimento da criança, òu de sua ado
ção -  interpretação que melhor se compatibiliza com a ideia do constituinte, de fazer com 
que o pai esteja ao lado da mãe quando do nascimento de seu filho, para-ajudá-la nesses 
primeiros dias. No entanto, o empregado não poderia ser prejudicado quanto ao gozo da 
licença-patemidade pela razão de estar trabalhando no dia do nascimento de seu filho; 
daí não se poderia falar que, se o trabalhador tivesse trabalhado pela manhã, ficaria libe
rado no período da tarde para tal finalidade. O mais correto seria que o prazo começasse 
a correr à partir do dia seguinte ao parto, para que o empregado não tivesse nénhum 
prejuízo. Assim, os cinco dias em que o empregado poderia faltar seriam contádòs a partir 
do primeiro dia após o nascimento da criança.

Os cinco dias da licença-patemidade a serem gozados pelo empregado serão, porém, 
contínuos, e não dias úteis, pois nada é determinado na Constituição nesse sentido.

Se o nascimento do filho ocorre por ocasião das férias, o empregado já pode ter o 
contato com seu filho, prestando auxflio à sua esposa. Não é devida nova licença.

Caso o empregado termine suas férias e parte dos cinco dias de licença-patemidade 
caia fora das férias, somente esses dias deverão ser concedidos a título da licença.

O empregado deve comunicar ao empregador o nascimento de seu filho, trazendo a 
certidão respectiva de nascimento da criança. O trabalhador não está autorizado a faltar 
ao trabalho uma semana, sem justificativa, sob o fundamento de estar de licença paterni
dade. O exercício do direito não se confunde com o seu uso arbitrário.

DOAÇÃO DE SANGUE: Poderá o obreiro faltar um dia, em cada 12 meses de traba
lho, em caso de doação voluntária de sangue, desde que devidamente comprovada.

O objetivo da lei é fazer com que o empregado possa se recuperar plenamente com 
a doação de sangue, pois às vezes as pessoas ficam com tontura, sentem fraqueza e não 
têm condição de trabalhar.

O dispositivo diz respeito à falta abonada por doação de sangue e não à venda de 
sangue. Neste último caso, a falta não será abonada. Na doação, o que ocorre é exatamen
te ser dada alguma coisa sem qualquer retribuição.

A falta por doação de sangue poderá ocorrer apenas em cada 12 meses de trabalho. 
Não será contado o prazo de 12 meses a partir da última doação, mas a cada 12 meses de 
trabalho, como ocorre em relação às férias, nem será considerado o ano civil.

Há limitação de falta a cada 12 meses de trabalho, pois do contrário o empregado 
desonesto iria faltar várias vezes sob o motivo de doar sangue.

ALISTAMENTO ELEITORAL: Quando o empregado vai se alistar para efeitos eleito
rais, são consideradas faltas abonadas até dois dias consecutivos ou não, nos termos da 
lei respectiva.
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O legislador entende que um dia pode não ser suficiente para se alistar eleitor, daí 
mencionar dois dias. Os dias podem não ser consecutivos, pois o empregado vai um dia 
para se alistar e outro dia para buscar o título de eleitor.

Dispõe o art. 48 da Lei ns 4.737, de 15-7-1965 (Código Eleitoral) que “o empregado 
mediante comunicação com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, poderá deixar 
de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e por tempo não excedente a 2 (dois) 
dias, para o fim de se alistar eleitor ou requerer transferência”.

OBRIGAÇÕES DE RESERVISTA: O período em que o empregado tiver de cumprir as 
obrigações de reservista não será considerado falta ao serviço. É a apresentação dos reser
vistas, anualmente, no local e data que forem fixados, para fins de exercício ou cerimônia 
cívica do “Dia do Reservista” (art. 65, c, da Lei na 4.375/64).

A lei não é expressa quanto a faltas para o chamado “tiro de guerra”, em que o traba
lhador fica afastado meio período para cumprir as exigências do serviço militar. É expres
so o dispositivo apenas em relação a situações relativas ao reservista. Tais horas poderão, 
assim, ser descontadas, por falta de determinação expressa em sentido contrário.

Os brasileiros, quando incorporados, por motivo de convocação para manobras, 
exercícios, manutenção da ordem interna ou guerra, terão assegurado o retomo ao cargo, 
função ou emprego que exerciam ao serem convocados e garantido o direito à percepção 
de 2/3 da respectiva remuneração, durante o tempo em que permanecerem incorporados; 
vencendo pelo Exército, Marinhá ou Aeronáutica apenas as gratificações regulamentares 
(art. 60 da Lei ns 4.375/64). As situações anteriormente descritas só serão observadas 
se houver incorporação. Se o incorporado for engajado, perde o direito. Aos convocados, 
fica assegurado o direito de optar pelos vencimentos, salários ou remuneração que mais 
lhe convenham.

Determina o § 4a do art. 60 da Lei ns 4.375/64 que todo convocado matriculado em 
Órgão de Formação de Reserva que seja obrigado a faltar a suas atividades civis, por força 
de exerddo ou manobras, ou reservista que seja chamado para fins de exerddo de apre
sentação de reservas ou cerimônia dvica, do Dia do Reservista, terá suas faltas abonadas 
para todos os efeitos, indusive para férias, repouso semanal e gratificação de Natal.

PRESTAÇÃO DE VESTIBULAR: O empregado poderá faltar nos dias em que estivei; 
comprovadamente, realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabeled- 
mento de ensino superior. Essa regra não era prevista na redação original da CLT. O indso 
VII do art. 473 da CLT foi acrescentado pela Lei na 9.741, de 14-7-1997.

A hipótese contida no indso VII do art. 473 da CLT já era prevista muitas vezes em 
dissídios coletivos e acordos e convenções coletivas.

O STF entendeu que a referida dáusula não pode ser estabeledda em dissídio co
letivo: “Incabível, por falta de base constitudonal, a imposição de dáusula que concede 
abono de faltas ao empregado estudante” (Ia T., RE na 109.397-8, Min. Ilmar Galvão, 
DJU, l a-3-96, p. 5.013). Isso ocorria em razão da inexistênda de lei prevendo tal situação 
para o exerddo do poder normativo da Justiça do Trabalho.

A redação da norma mostra que o abono da falta não é apenas de um dia, mas em 
todos os dias em que a pessoa estiver prestando vestibular. As provas para vestibular 
serão apenas aquelas feitas para admissão em estabelecimento de ensino superior e não 
em outros graus, como de ensino médio e outros que costumam assim proceder. Entre
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tanto, há necessidade de que o empregado comprove perante o empregador os dias em 
que estará fazendo o exame, pois, do contrário, o empregador não terá obrigação de 
abonar a falta.

REUNIÃO DE ORGANISMO INTERNACIONAL: A Lei na 11.304, de 11 de maio de 
2006, acrescentou o inciso IX ao art. 473 da CLT, com a seguinte redação: “pelo tempo 
que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sinHiral, es
tiver participando de reunião oficial de organismo intemadonal do qual o Brasil seja 
membro”.

O tempo que se fizer necessário não é apenas o relativo às horas necessárias para 
partidpar da reunião, mas compreende a viagem de ida e volta até o local onde estará 
sendo realizada a reunião.

Somente os representantes de entidade sindical é que terão a falta abonada em de- 
corrênda da partidpação em reunião de organismo intemadonal.

Não se faz distinção em relação ao tipo de entidade sindical, tanto pode ser a do em
pregado ou do empregador. Entretanto, há necessidade que o representante da entidade 
sindical seja empregado para que a falta seja abonada.

A reunião terá de ser ofidal. Em relação a reuniões não ofidais não haverá ò abonò 
de falta.

Organismos intemadonais dos quais o Brasil seja membro efetivo são, por exemplo, 
a ONU e a OIT Parece que o objetivo do indso é atingir as reuniões anuais da OIT em qúe 
os representantes de entidades sindicais nela compareçam.

PROFESSOR: As faltas do professor, no decurso de nove dias, decorrentes-de gala 
ou luto, em consequênda de falecimento do cônjuge, pai ou mãe, ou de filho, não serão 
descontadas de seu salário (§ 3a do art. 320 da CLT). Trata-se de caso de interrupção do 
contrato de trabalho. Os nove dias de faltas serão considerados justificados.

Aqui há previsão diversa, para os mesmos casos, nos incisos I e II do art. 473 da CLT, 
pois, para o empregado comum, as faltas relativas a casamento são de três dias consecu
tivos e dois em caso de falecimento.

A determinação do § 3S do art. 320 da CLT viola o prindpio da igualdade (art. 5a, 
caput, da Constituição), pois o professor tem faltas diferendadas das previstas nos incisos
I e n  do art. 473 da CLT, que nenhuma outra profissão possui.

A hipótese do § 3a do art. 320 da CLT não exige prova de dependênda econômica em 
relação ao pai e à mãe.

Não é permitida a falta em relação a outros ascendentes diversos do pai ou da mãe 
ou descendentes que não o filho. Nesses casos, a regra é a geral. O professor poderá faltar 
dois dias (art. 473,1, da CLT). O mesmo ocorre no caso de falecimento de irmão do pro
fessor, em que a falta será de dois dias (art. 473,1), enquadrada na regra geral. Falta pelo 
falecimento de pessoa dedarada na CTPS do professor e que viva sob sua dependênda é 
de dois dias (art. 473,1).

ATESTADOS MÉDICOS: Será considerada falta abonada a justificada por atestado 
médico da empresa, de convênio médico firmado pela empresa ou de médico da Prèvi- 
dênda Sodal, exigindo-se essa ordem para a validade do referido atestado (§ 4a do a rt 
60 da Lei na 8.213/91 e Súmulas 15 e 282 do TST).
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TESTEMUNHAS: As testemunhas não poderão sofrer descontos em seus salários em 
razão das faltas ao serviço ocasionadas por seu comparecimento para depor na Justiça do 
Trabalho, quando devidamente arroladas ou convocadas (art. 822 da CLT).

No salário da testemunha não pode haver qualquer desconto pelo fato de compare
cer para depor, nem desconto do tempo de serviço (parágrafo único do art. 419 do CPC). 
Mesmo que não tenha sido arrolada, mas convocada pela parte, não poderá haver o des
conto, desde que compareça à audiência.

O artigo em comentário usa a expressão faltas ao serviço; porém, se a audiência é à 
tarde, deve comparecer à empresa pela manhã para trabalhar, pois nesse momento ainda 
não estava depondo. O ideal é que as Varas forneçam comprovante à testemunha e à 
parte do período em que esteve na Vara depondo. Com o atestado da Justiça dò Trabalho, 
a testemunha não perde o salário das horas, o repouso semanal remunerado e a falta 
também é justificada para férias.

O empregado que se recusar a depor depois de devidamente intimado, sofre multa 
(art. 730 da CLT). O empregador que impedir que empregado seu sirva como testemunha 
também fica sujeito à multa (§ 2a do art. 729 da CLT).

Não estarão sujeitas a qualquer desconto em seus salários as testemunhas que pres
tarem depoimento no processo dvil, nem desconto no tempo de serviço, por compareci
mento à audiência (parágrafo único do art. 419 do CPC).

O jurado sorteado para comparecimento a sessões do júri não poderá sofrer qualquer 
desconto em seu salário (art. 441 do CPP). Considera-se a presença no júri como desem
penho de serviço público relevante. A falta será abonada pelo simples fato do compareci
mento do jurado, mesmo que não participe do julgamento.

As testemunhas que forem prestar depoimento no júri não sofrerão descontos ém 
seus salários (art. 459 do CPP).

AJUIZAMENTO DE AÇÃO: Determina o inciso VIII do art. 473 da CLT que o empre
gado pode deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, pelo tempo que se 
fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. A hipótese é de falta legalmente 
justificada. Representa período de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, em 
que o empregado deixa de trabalhai; recebe sua remuneração e conta o respectivo tempo 
de serviço.

Não havia previsão na lei sobre o tema; porém, o empregado faltava muitas vezes 
ao serviço para comparecer como parte a juízo. A Súmula 155 do TST esclarecia que 
“as horas em que o empregado falta ao serviço para comparecimento necessário, como 
parte, à Justiça do Trabalho não serão descontadas de seu salário”. De acordo com essa 
orientação, somente as horas em que o empregado comparecia à Justiça do Trabalho 
seriam abonadas e não o dia inteiro, pois as audiências normalmente se realizam ém 
um determinado período do dia. As horas que o empregado necessitava como parte para 
reivindicar seu direito eram apenas as referentes aos processos trabalhistas. Assim, se o 
empregado comparecia como parte em outro foro, sua falta iria ser considerada injustifi
cada, por ausência de previsão legal nesse sentido, tendo descontado de seu salário o dia 
ou as horas não trabalhadas.
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Versa o indso VD3 do art. 473 da CLT sobre hipótese em que o próprio empregado 
tem de comparecer a juízo como parte. As faltas relativas à testemunha são previstas no 
art. 822 da CLT e parágrafo único do art. 419 do CPC, que consideram a ausênda no 
trabalho justificada.

A nova disposição usa a palavra “tempo”. Isso quer dizer que não será abonado todo 
o dia, mas apenas o tempo necessário para que o empregado compareça a juízo. Se a 
audiênda é à tarde, o empregado não terá a falta justificada do período matutino, mas 
apenas as horas do período vespertino. Embora a lei use a palavra “tempo”, a orientação 
é a mesma da súmula, no sentido de que serão consideradas justificadas apenas as horas 
de comparedmento do empregado à Justiça. Para esse fim, o empregado deverá levar ao 
empregadorcerüdãodojuízode que esteve presente no dia e horário mendonados.

Por uma questão de bom senso, deve estar compreendido nesse período o tempo de 
deslocamento do empregado da sede da empresa ao juízo e vice-versa. Esse período tam
bém deverá ser abonado e não apenas o lapso de tempo em que esteve em juízo.

Se houve a divisão da audiênda em vários dias, como ocorre na Justiça do Trabalho 
(inidal, instrução e julgamento), o empregado terá direito de abonar o tempo respectivo 
de comparedmento a cada uma das audiêndas, mesmo que não tenha de prestar depoi
mento pessoal, pois deverá comparecer para orientar seu advogado nas perguntas que se 
fizerem necessárias às testemunhas. Não haverá, porém, necessidade de comparedmento 
na audiência de julgamento, pois nesta só é feito o julgamento, ocasião em que nem mes
mo as partes e seus advogados comparecem. Entretanto, se o empregado comparecer à 
audiênda, deverão as horas ser abonadas pelo empregador, desde que o obreiro apresen
te comprovante indicando o seu comparedmento à Justiça do Trabalho.

Emprega a CLT a expressão “a juízo”. Isso não diz respeito apenas a Justiça do Traba
lho, mas a qualquer juízo, como na Justiça Comum, na Justiça Federal, na Justiça Militar 
etc. Tanto faz se o empregado é autor ou réu na ação, no âmbito rível ou criminal, pois 
a CLT não faz distinção, ao contrário do que se observa da Súmula 155 do TST. Se a lei 
não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo (JJbi lex non distinguir nec non distinguere 
debemus).

A orientação contida na Súmula 155 do TST fica prejudicada, em razão da previsão 
explídta da lei. Não se pode dizer que está o dtado verbete revogado, pois súmulas não 
são revogadas, por não terem natureza de lei.

CONSELHOS: O representante dos trabalhadores em atividade terá sua ausênda 
justificada, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e 
efeitos legais, para partidpação nas reuniões do Conselho Nadonal de Previdênda Sodal 
(§ 6a do art. 3a da Lei na 8.213).

As faltas ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador 
do FGTS, decorrentes das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como 
jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais (§ 7a do art. 3a da Lei 
n2 8.036/90).

Mesários: Dispõe o art. 98 da Lei na 9.504/97 que os eleitores nomeados para com
por as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos 
serão dispensados do serviço, mediante dedaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem
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prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de 
convocação. Os dias de compensação não podem ser convertidos em dinheiro durante a 
vigência do contrato de trabalho. Devem ser compensados. Caso o empregado estiver em 
férias, deve a empresa conceder a folga dos dias que deveriam ser compensados.

O inciso V do art. 131 da CLT também considera inexistir falta ao serviço quando 
houver a prisão preventiva do empregado, se for impronunciado ou absolvido, para efeito 
de férias. Observada essa hipótese, será o caso de interrupção do contrato de trabalho, 
pois é computado o tempo de serviço para efeito de férias. Poder-se-ia até argumentar 
que, se a prisão é ilegal, não se poderia falar em faltas injustificadas, pois o empregado 
não teve como trabalhar.

Muitas vezes, em dissídios coletivos, acordos ou convenções coletivas são incluídas 
cláusulas que abonam a falta do empregado, como o dia do bancário; do comerciário; 
de faltas para tratamento da saúde do empregado ou de sua família etc. Em regula
mento de empresa também podem ser previstas outras faltas que seriam abonadas pelo 
empregador.

Gasò o empregador considere como justificada qualquer outra falta cometida pelo 
empregado (art. 131, W, da CLT), como em virtude de paralisação dos transportes coleti
vos na cidade, haverá pagamento de salários, sendo hipótese dé interrupção do contrato 
de trabalho.

Se a falta for injustificada, haverá hipótese de suspensão do contrato de trabalho, 
pois não se conta o tempo de serviço, nem é pago o dia correspondente.

Outras faltas que não tiverem previsão em lei serão descontadas pelo empregador
O empregado não poderá faltar em caso de doença de pessoa da família, de amigo 

íntimo etc.

4.9 Férias

O exemplo mais comum que se dá de hipótese de interrupção do contrato de traba
lho ocorre nas férias. Nestas, o empregado não presta serviços, mas recebe salários, não 
ficando privado de sua remuneração (art. 129 da CLT), sendo, também, contado o tempo 
de serviço para todos os efeitos (§ 2a do a r t 130 da CLT).

4.10 Greve

Antigamente fazia-se distinção quanto à greve, no que diz respeito ao atendimento 
das reivindicações ou não. Se estas eram atendidas, com o pagamento de salários no pe
ríodo de afastamento, havia interrupção do contrato de trabalho. Se as reivindicações não 
eram atendidas, nem havia o pagamento de salários, é o caso de suspensão do contrato 
de trabalho.
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Atualmente a Lei nfi 7.783/89 CLei de greve) estabelece em seu art. 1- que, se forem 
observadas as determinações previstas na referida norma, o contrato de trabalho fica 
suspenso, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas por acordo, 
convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. Isso leva a crer, a contrario 
sensu, que se inobservadas as determinações da Lei nB 7.783/89, a greve não suspende 
o contrato de trabalho, podendo causar a rescisão do referido pacto até mesmo por justa 
causa. Entretanto, se a empresa pagar salários durante a greve, é a hipótese de interrup
ção do contrato de trabalho.

4.11 Inquérito para apuração de falta grave

Acolhido o pedido do inquérito para apuração de falta grave, com a reintegração do 
empregado e pagamento de salários, há hipótese de interrupção do contrato de trabalho. 
Se o pedido do inquérito para apuração de faltá grave for rejeitado, porém não havendo 
pagamento de salários ou outra vantagem, é o caso de suspensão do contrato de trabalho. 
O inciso V do art. 131 da CLT revela que se o empregado é suspenso preventivamente 
para responder a inquérito administrativo, não será considerada falta ao serviço para 
efeito de férias, o que revela a cessação provisória e parcial do contrato de trabalho, ca
racterizando hipótese de interrupção do contrato de trabalho.

4.12 Intervalos

Nos intervalos que ocorrem para alimentação e descanso, o empregado não trabalha, 
nem tem remuneração, como se observa do § 2a do art. 71 da CLT. Trata-se de suspensão 
dos efeitos do contrato de trabalho.

No intervalo de pessoas que fazem digitação, mecanografia etc. (a rt 72 da CLT), o 
empregador é obrigado a remunerar o empregado, embora não haja prestação de servi
ços. É uma hipótese de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho. O mesmo se ob
serva do intervalo do mineiro a cada três horas de trabalho (art. 298 da CLT), do intervalo 
nos frigoríficos ou das pessoas que trabalham em câmaras frias (art. 253 da CLT).

No intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra (art. 66 da CLT), o empregado 
não trabalha nem está à disposição do empregador Trata-se de período de suspensão do 
contrato de trabalho, pois não é contado o tempo nem é paga a remuneração.

4.13 Lockout

Lockout é a paralisação das atividades, por iniciativa do empregadoi; com o objetivo 
de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos empregados 
(art. 17 da Lei na 7.783/89). Caso assim proceda o empregador, os trabalhadores terão 
direito à percepção dos salários durante o período da paralisação (parágrafo único do art. 
17 da Lei na 7.783/89), configurando hipótese de interrupção do contrato de trabálho.
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4.14 Prontidão e sobreaviso

Na prontidão e sobreaviso, o empregado está à disposição do empregador, pois está 
aguardando ordens (art. 4a da CLT). Os §§ 2a e 3a do art. 244 da CLT determinam o paga
mento de remuneração. Logo, são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, em 
razão de que é feito pagamento ao empregado e contado o tempo de serviço.

4.15 Repouso semanal remunerado
\

No repouso semanal remunerado, apesar de o empregado não trabalhar, o empre
gador é obrigado a lhe pagar salários e contar seu tempo de serviço. Trata-se, assim, de 
hipótese de interrupção do contrato de trabalho.

4.16 Representação sindical

Se o empregado eleito para desempenhar mandato sindical continua normalmente 
a prestar serviços ao empregadoi; não haverá que se falar em interrupção ou suspensão 
do contrato de trabalho. Caso o empregado realmente não trabalhe, pois assim acordou 
com a empresa, configura-se hipótese de suspensão do contrato de trabalho, pois não há 
pagamento de salários, nem é contado o tempo de serviço.

4.17 Salário-matemidade

O salário-matemidade é um pagamento feito pelo INSS à empregada durante os 120 
dias da licença-matemidade. O tempo de serviço é contado normalmente durante o afas
tamento, tratando-se, assim, de hipótese de interrupção do contrato de trabalho.

Não será considerada falta ao serviço para efeitos de férias durante o licenciamento 
da empregada por motivo de aborto (art. 131, D, da CLT). Representa hipótese de inter
rupção dos efeitos do contrato de trabalho.

4.18 Segurança nacional

Ocorrendo motivo relevante de segurança nacional, poderá a autoridade competente 
solicitar o afastamento do empregado do serviço ou do local de trabalho, sem que se con
figure a suspensão do contrato de trabalho. O afastamento será solicitado pela autoridade 
competente diretamente ao empregador, em representação fundamentada, com audiên
cia da Procuradoria Regional do Trabalho, que providenciará, desde logo, a instauração 
do competente inquérito administrativo.

Sendo afastado o empregado em virtude de inquérito administrativo para apuração 
de motivo de interesse de segurança nacional, o contrato de trabalho não fica suspenso 
durante os primeiros 90 dias, pois nesse período continuará o obreiro percebendo sua re-
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ção ou rendimentos referidos, por exemplo, ao salário de um operário qualificado ou ao 
salário médio dos trabalhadores da região em questão; (b) quando essas indenizações 
forem calculadas independentemente das contribuições ou dos rendimentos anteriores, 
serão fixadas em 50%, pelo menos, do salário-mínimo legal ou do salário de um traba
lhador ordinário, ou na quantia mínima indispensável para cobrir as despesas essenciais, 
adotando-se o valor mais elevado.

4.21.2 Denominação

O objetivo da norma é que o contrato de trabalho fique suspenso diante de crise 
momentânea passada pela empresa. Não se trata, portanto, de dispensa provisória, como 
tem sido chamada na prática, pois a dispensa implica a saída do trabalhador da empresa. 
No caso, o trabalhador não é dispensado, apenas os efeitos de seu contrato de trabalho 
são suspensos temporariamente. Seria possível utilizar a denominação suspensão dos 
efeitos do contrato de trabalho para que o empregado participe de cursos de qualificação 
profissional.

Se a suspensão for definitiva, há cessação do contrato de trabalho e não suspensão. 
Suspensão sempre terá característica temporária.

A natureza da suspensão é mista, pois compreende questão de direito individual, 
da aquiescência do trabalho e coletiva, da necessidade de negociação coletiva com o 
sindicato.

Se o empregado recebe algum valor do empregado^ os efeitos do contrato de traba
lho não estão suspensos, mas interrompidos.

4.21.3 Período

O pacto laboral poderá ter seus èfeitos suspensos por um período de dois a cinco 
meses, visando à participação do empregado em curso ou programa de qualificação pro
fissional oferecido pelo empregador. Não existe obrigatoriedade da suspensão dos efeitos 
do contrato de trabalho, mas faculdade de se estabelecer esse mecanismo. A duração 
da suspensão será por um período mínimò de dois meses e máximo de cinco meses. As 
partes, na negociação coletiva^ estabelecérão o prazo pelo qual o contrato será suspenso, 
dentro do período de dois a cinco meses. Òs funcionários deverão vóltar a trabalhar aò 
final do respèctivó período. Ò art. 476-A da CLT não está exigindo, porém, que a empre
sa passe por problemas conjunturais ou econômicos, nem justifique suas adversidades, 
apertas terá de negociar com o sindicato. Excèdido o período de cinco meses ou o que for 
acordado na norma coletiva, persistindo a suspensão dós efeitos do contrato de trabalho, 
o empregado poderá requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho, em razão de 
não terem sido cumpridos os requisitos legais.

O prazo acima mencionado poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo 
coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque 
com o ônus correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional, no respectivo 
período. O prazo máximo de contratação é de cinco meses, porém, havendo a contratar
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ção, poderá existir prorrogação por período maior do que os cinco meses contratados, 
desde que mediante convenção ou acordo coletivo e aquiescência do empregado.

4.21.4 Atividade da empresa

A suspensão dos efeitos do contrato de trabalho poderá ser utilizada em . qualquer 
ramo de atividade, tanto na indústria como no comércio, nos serviços, na área rural, 
como em períodos de entressafras etc. Não há distinção também quanto à idade do tra
balhador, que poderá ter mais ou menos de 18 anos, tanto sendo utilizado ém relação ao 
homem como para1 a mulher.

Poderá ser feita a suspensão dos efeitos do contrato de trabalho em parte da em
presa, em algumas de suas filiais ou estabelecimentos ou na sua totalidade. É na norma 
coletiva que se especificará se a suspensão irá afetar toda a empresa ou apenas algumas 
de suas unidades.

4.21.5 Requisitos

São dois os requisitos para a suspensão dos efeitos do contrato de trabalho visando à 
qualificação profissional: a) instrumento coletivo; b) aquiescência formal do empregado.

O instrumento utilizado para a suspensão dos efeitos dó contrato de trabalho será 
necessariamente a convenção ou acordo coletivo. O acordo será, portanto, coletivo e 
não individual, pois exige-se a participação do sindicato. Se o empregado pertencer a 
categoria diferenciada, a negociação tem de ser feita com o respectivo sindicato, como de 
secretárias, motoristas etc.

A iniciativa da suspensão para efeito de qualificação profissional tanto poderá ser 
feita pelo sindicato de empregados, pelo trabalhador ou pela própria empresa. Na prá
tica, as empresas que passam por dificuldades financeiras é que irão requerê-la, porém 
deverão negociar com o sindicato de empregados.

O empregado também deverá manifestar á sua concordância com a suspensão. A 
aquiescência deve ser formal. Formal quer dizer expresso, evidente, explícito. O uso da 
expressão formal pode dar margem a dúvidas, no sentido de que a concordância seria 
escrita ou verbal. O art. 443 da CLT indica que o contrato de trabalho pode ser expresso, 
sendo verbal ou escrito. O empregado poderia expressar-se verbalmente pela concessão 
da suspensão. O ideal é que a aquiescência fosse apenas escrita, pois evitaria dúvidas e 
fraudes. O empregado deverá firmar termo escrito de concordância com a suspensão para 
qualificação profissional. No instrumento deveriam também ser especificadas as condi
ções para efeito da suspensão para a qualificação profissional. Caso o obreiro não se 
interesse pela suspensão, o empregador não poderá suspender os efeitos do seu contrato 
de trabalho. Entretanto, nesse caso o empregador vai acabar dispensando o trabalhador.

Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o 
empregador deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de 15 dias 
da suspensão contratual (§ I a do art. 476-A da CLT). A lei não é dara sobre que sindicato 
seria esse. A primeira interpretação poderia conduzir o intérprete a qüe se trata do sin
dicato das empresas, pois no acordo coletivo só a empresa negoda com o sindicato dos
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trabalhadores. Entretanto, o que o parágrafo quer dizer é que a notificação será feita ao 
sindicato dos trabalhadores da categoria predominante da empresa ou do sindicato dos 
trabalhadores de categoria diferenciada, pois o prazo é da antecedência mínima da data 
em que será feita a suspensão. Trata:se de ciência ao sindicato da suspensão. É possível 
também que a própria negociação já  tenha estabelecido o prazo para o início da suspen
são contratual, mas mesmo assim deverá ser notificado o sindicato com a antecedência 
mínima de 15 dias da suspensão contratual, por ser determinação legal. A inobservância 
desse requisito poderá implicar, para a empresa, multa administrativa, porém nãõ invali
dará toda a negodação coletiva, desde que sejam observados os demais requisitos legais 
e a própria previsão da norma coletiva. A comunicação ao sindicato no prazo de 15 dias 
não é elemento essendal, pois o elemento essendal é a suspensão ser pactuada pòr con
venção ou acordo coletivo. Não importa, assim*em nulidade.

4.21.6 Renovação da suspensão

O contrato de trabalho não poderá ser suspenso mais de uma vez no período de 16 
meses para efeito da qualificação profissional do empregado. O objetivo dá detèrminaçãò 
legal é que a empresa tenha uma programação para a suspensão dos efeitos do contrato 
de trabalho para qualificação profissional; À finalidade da norma também e evitar frau
des, no sentido de o empregador suspender constantemente os efeitos do contrato de 
trabalho. Entretanto, parece que o prazo de .16 meses é muito longo, pois após um ano 
poderia ser necessária nova ;suspensão. dos efeitos do contrato de trabalho, em razão de 
mudança da situação econômica. .

O período de 16 meses deve ser contado a partir da primeira suspensão; a partir dé 
quando esta foi realizada. ' r

4.21.7 Despesas da qualificação profissional

A lei não é expressa sobre quem irá pagar as despesas da qualificação profissional. 
As despesas nos cursos de qualificação profissional ficarão a cargo do empregador, salvo 
se este utilizar órgão público para ésse fim. O empregado não terá de pagar nenhuma 
despesa para a qualificação profissional.

4.21.8 Direitos

No interrégno de tempo em que hòuver a suspensão contratual para efeito de qualifi
cação profissionál, o empregado receberá bolsa, que será paga pelo Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). 0  empregado nãò receberá no período nenhum válór dá empresa. O 
empregádòr poderá conceder aô empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza 
salarial, durante o período de suspensão contratual, com valor a ser definido em conven
ção ou acordo coletivo. Não há obrigação da concessão da ajuda, pois a lei usa o termo 
“poderá”, mostrando ser facultativa a sua concessão/ Essa ajuda compensatória não terá 
inddênda do FGTS ou de contribuição previdendária, por não se tratar de salário, até em 
razão também de inexistir trabalho no dtado período.
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Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa 
de qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente conce
didos pelo empregador. Exemplo seria a concessão de reajustes salariais, que irão benefi
ciar o obreiro quando retomar à empresa. Seu salário será pago já reajustado, apenas não 
será devido no período da suspensão para a qualificação profissional. A hipótese já estava 
prevista no art. 471 da CLT, que determinava que ao empregado afastado do emprego são 
asseguradas, por ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham 
sido atribuídas à categoria a que pertencia na empresa. O requisito, portanto, é que as 
vantagens tenham sido atribuídas a toda categoria a que pertencia na empresa. As vanta
gens devem ter sido concedidas em caráter geral. Benefícios personalíssimos, adquiridos 
pelo trabalhador na empresa em virtude de seu esforço pessoal, não poderão ser reivin
dicados por aquele que teve o seu contrato suspenso ou interrompido, se não atende às 
condições para tanto.

A periodicidade, os valores, o cálculo do número de parcelas e os demais procedi
mentos operacionais de pagamento da bolsa de qualificação profissional, bem como os 
pré-requisitos para habilitação serão os mesmos adotados em relação ao benefício do 
seguro-desemprego (art. 32-A da Lei n2 7.998/90). Se o contrato for rompido no período 
da suspensão, será suspenso o pagamento da bolsa de qualificação profissional. Havendo 
o retomo do trabalhador ao emprego, também céssa o págamènto da bõlsa de qualifica
ção profissional.

A empresa não terá de recolher o FGTS e as contribuições previdenciárias durante 
todo o período de suspensão do contrato de trabalho, pois do contrário não seria hipótese 
de suspensão dos efeitos do pacto laboral, mas de interrupção, em razão de que geraria 
direitos ao obreiro.

O empregado não tem direito à liberação do FGTS, nem à indenização de 40% du
rante o período que houver a suspensão dos efeitos .do contrato de trabalho. Não haverá 
também contagem de tempo de serviço para férias e 132 salário.

4.21.9 Dispensa

Caso o empregado seja dispensado no curso do período de suspensão contratual ou 
nos três meses subsequentes ao seu retomo ao trabalho, o empregador pagará ao em
pregado, além das parcelas indenizatórias previstas na rescisão trabalhista, multa a ser 
estabelecida em convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, 100% sobre o valor 
da última remuneração mensal anterior à suspensão do contrato. Usa a nonria legal a 
expressão “remuneração” e não “salário”, compreendendo o salário mais as goijetas (art. 
457 da CLT). A norma não está impedindo a dispensa do trabalhadoi; nem garante o em
prego do obreiro, apenas toma mais onerosa a dispensa para o empregado^ ao instituir a 
multa, que estará prevista na norma coletiva.

4.21.10 Sanções

Na hipótese de não ser ministrado curso ou programa de qualificação profissional, 
ou o empregado permanecer trabalhando para o empregado^ ficará descaracterizada a 
suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos
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sodais referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na legislação trabalhista, 
bem como às sanções previstas em convenção ou acordo coletivo. Isso quer dizer que 
o empregador deverá depositar o FGTS e recolher as contribuições previdendárias do 
período. No caso em comentário, as parcelas da bolsa de qualificação profissional que o 
empregado tiver recebido serão descontadas das parcelas do benefído do seguro-desem- 
prego a que fizer jus, sendo-lhe garantido, ho mínimo, o recebimento de uma parcela do 
seguro-desemprego. A empresa também ficará sujeita à multa prevista na norma coletiva, 
pelo seu descumprimento.

4.21.11 Conclusão

A suspensão dos efeitos do contrato de trabalho não precisaria estar amparada em 
lei, pois a CLT permite que as partes combinem a referida suspensão, apenas não haveria 
o direito à bolsa de qualificação profissional no período.

A suspensão temporária para qualificação profissional representa uma vantagem, 
pois o empregado não é dispensado.

Não vai resolver a suspensão paraqualificação profissional os efeitos do desemprego. 
Pode ajudar a minorá-los. Para resolver o problema do desemprego é preciso baixar os 
juros e permitir tanto os investimentos públicos como os privados.

4.22 Violência doméstica

Prevê o § 8a do art. 226 da Constituição que o Estado assegurará a assistênda à famí
lia na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violênda 
no âmbito de suas relações.

A Lei na 11.340, de 6 de agosto de 2006, cria mecanismos para coibir a violênda 
doméstica e familiar contra a mulher (art. I a). Acaba regulamentando o § 8a do art. 226 
da Lei Magna. A violênda doméstica contra a mulher é comum por meio de espanca
mentos, torturas etc., tanto que foi criada a Delegada da Mulher para tentar resolver tais 
problemas.

A referida norma é chamada de lei Maria da Penha, pois em 1983 Maria da Penha 
Maia Fernandes sofreu duas tentativas de homiddio por parte de seu ex-marido, o pro
fessor Marco Antônio Heredia Viveiros.

Dispõe o art. 9a da referida norma que a assistênda à mulher em situação de violên
d a  doméstica e familiar será prestada dè forma articulada e conforme os prindpios e às 
diretrizes previstas na Lei Orgânica da Assistênda Sodal, no Sistema Único dé Saúde, rio 
Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, 
e emergendalmente quando for o caso. Mostra o referido dispositivo que a assistênda 
à mulher em situação de violênda doméstica e familiar é tratada como política pública.

Reza o § I a do art. 9a da Lei na 11.340 que o juiz determinará, por prazo certo, a in- 
dusão da mulher em situação de violênda doméstica e familiar no cadastro de programas 
assistendais do governo federal, estadual e munidpal. As normas acima mendonadas
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mostram que as características do art. 9a são normas de Assistência Sodal, necessitando 
de regulamentação pelo Poder Público.

No aspecto trabalhista, determina o inciso II do § 2e do art. 9a da Lei na 11.340/06: 
“O juiz assegurará à mulher em situação de violênda doméstica e familiar, para preservar 
sua integridade física e psicológica: [...] n  -  manutenção do vínculo trabalhista, quando 
necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses.”

O preceito legal dtado visa proteger a mulher trabalhadora em razão de violênda 
doméstica e familiar. A ofendida pode trabalhar no mesmo local que o ofensor ou, em 
razão de seu afastamento, não ter condições de trabalhar. Assim, seu contrato de trabalho 
não pode ser rescindido, devendo ser mantido.

Pela regra do inciso n  do § 2a do art. 9a existe necessidade de o juiz assegurar à 
mulher em situação de violênda doméstica a manutenção do vínculo trabalhista durante 
seis meses, no caso de haver necessidade de afastamento do local de trabalho. Mostra o 
dispositivo a adoção do prindpio da continuidade do trabalho para a referida situação. 
Se não houver necessidade de afastamento da mulher do local de trabalho, não haverá a 
manutenção do contrato de trabalho por seis meses.

Entendo que os fins sodais da lei mostram a necessidade do afastamento da empre
gada por seis meses do trabalho, mas não o pagamento de salários. O juiz não poderá 
criar obrigação de pagar salários na lei, sob pena de estar editando norma legal, pois só 
pode atuar como legislador negativo e não como legislador positivo.

O inciso II do § 2a do art. 9a da Lei na 11.340 não faz referêndà a pagamento de sa
lários, ao contrário do art. 473 da CLT. Este mandamento legal mostra que “o empregado 
poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário”.

Não há também disposições na Lei na 11.340 a respeito de contagem do tempo de 
serviço para fins de férias, pagamento de 13a salário, inddênda do FGTS e da contribui
ção previdendária.

Como o legislador não fez distinção, o intérprete não pode querer ver na lei determi
nação no sentido de mandar pagar salários.

Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo a não ser em virtude de lei (art. 
5a, H, da Constituição). É o prindpio da legalidade. Se não existe previsão na lei a respei
to de pagamento de salário da empregada afastada por seis meses em razão de violênda 
doméstica, não há obrigação do empregador de pagá-lo.

Não se trata de hipótese de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, pois não 
determina o inciso II do § 2a do art. 9a da lei em comentário o pagamento de salários ou 
qualquer outra vantagem para o trabalhador.

Trata-se de hipótese de licença não remunerada.
Se não há obrigação de pagar salários, é período de suspensão dos efeitos do contra

to de trabalho.
Mostra o art. 9a da Lei ns 11.340 uma política pública de proteção à mulher. Não 

prevê obrigação de o empregador remunerar o empregado. Lei de Assistência Sodal po
derá determinar o pagamento dos salários da empregada pelo INSS. Enquanto isso não 
ocorre, o empregador não tem obrigação de pagar os salários da mulher, nem contar o 
tempo de serviço.
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O objetivo da norma é não rescindir o contrato de trabalho. É mantê-lo. A questão 
não é de manter o vínculo de emprego depois dos seis meses, mas de o contrato de traba
lho não poder ser rescindido nos seis meses de afastamento.

É espécie de garantia de emprego, de modo que o contrato de trabalho não pode ser 
rescindido durante o período de afastamento. Durante os seis meses, a empregada teria 
direito a ser reintegrada.

Quando do retomo da empregada à empresa, serão assegurados todos os direitos 
que, em sua ausência, tenham sido atribuídos à categoria a que pertencia no empregador 
(art. 471 da CLT), como, por exemplo, reajustes salariais.

5 Efeitos

Durante a interrupção ou suspensão dos efeitos do contrato de trabalho, o empre
gado terá direito a todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido atribuídas à 
categoria a que pertencia na empresa (art. 471 da CLT). O requisito, portanto, é que as 
vantagens tenham sido atribuídas a toda a categoria a que pertencia na empresa, sejam 
elas legais ou normativas. As vantagens devem ter sido concedidas em caráter geral.

Se o empregado pertencer a categoria diferenciada, será esta a norma a ser ob
servada, desde que a empresa faça parte do referido pacto. Benefícios personalíssimòS, 
adquiridos pelo trabalhador na empresa em virtude de seu esforço pessoal, não poderão 
ser reivindicados por aquele que teve o seu contrato suspenso ou interrompido, se não 
atende às condições para tanto.

O afastamento do empregado por motivo do serviço militar ou de encargo público 
não será fundamento para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho pelo empre
gador (art. 472 da CLT). O empregado deverá notificar o empregador; por telegrama óu 
carta registrada, no prazo máximo de 30 dias a contar, da baix;a ou terminação do encargo 
a que estava obrigado, para que tenha direito a voltar a exercer o cargo que anteriormen
te ocupava na empresa (§ I a do art. 472 da CLT).

6 Contratos por tempo determinado

Nos contratos por tempo determinado, o período de suspensão ou interrupção do 
contrato de trabalho não influenciará em nada no término do referido pacto, pois as 
partes sabiam de antemão quando haveria a cessação do citado ajüste. Assim, se ocorrei; 
por exemplo, doença do empregado ou acidente do trabalho 15 dias antes da cessação 
do contrato de trabalho, o empregador irá remunerar esses dias e o contrato cessará. 
Não ficará o contrato de trabalho suspenso até o empregado recuperar sua capacidade 
de trabalho. Isso tanto ocorrerá nas hipóteses previstas para a contratação por tempo 
determinado, comò também no contrato de experiência, que hòje é considerado espécie 
de contrato por tempo determinado.

Se o pacto laboral terminar no dia 30 de junho e o empregado sofrer acidente do 
trabalho ou ficar doente no dia 21 de junho, a empresa não terá de pagar os salários de
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cinco dias após o dia 30 de junho, nem o pacto laboral irá ficar interrompido ou suspenso 
até o retomo do empregado à empresa. Caso o empregador entenda que o contrato de 
trabalho fica interrompido até o dia 5 de julho, retomando o empregado ao trabalho por 
mais 15 dias, o pacto laboral se transformará em contrato por tempo indeterminado, pois 
foi excedido o prazo de contratação.

Assim, o contrato de trabalho termina exatamente no último dia do prazo combina
do entre as partes. Se o empregado se acidentou ou ficou doente nos últimos 15 dias do 
contrato de trabalho, este não se suspende ou interrompe, cessa no último dia acordado 
entre as partes.

Apenas se as partes acordarem no sentido de suspender o contrato de trabalho du
rante o período de1 afastamento do pacto laboral é que não será computado o tempo de 
afastamento do empregado na contagem do prazo para a respectiva terminação (§ 2S do 
art. 472 da CLT). Esse tipo de cláusula normalmente não consta dos contratos de traba
lho por tempo determinado. Na hipótese mencionada, o empregado irá cumprir os dias 
faltantes para o téimino do pacto laboral, referentes ao período em que ficou afastado.

No contrato de trabalho por tempo determinado disciplinado pela Lei na 9.601, a 
regra a observar é a mesma, ou seja, se o empregado sofrer acidente do trabalho ou ficar 
doente, tendo de se afastar, o contrato de trabalho não será prorrogado pelo tempo igual 
ao do afastamento. No último dia acordado, terminará o pacto laboral.

7 Dispensa do empregado

A lei nada esclarece sobre se o empregado pode ser dispensado durante o prazo 
de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Poderia dizer-se que aquilo que 
não é proibido é permitido; logo, a dispensa seria possível.. Assim, o empregador poderá 
dispensar o empregado durante o período de interrupção ou suspensão do contrato de 
trabalho, porém deverá pagar as vantagens do período, mesmo que o empregado esteja 
coberto por benefícios da Previdência Sodal. Em certos casos, essa dispensa é inviável, 
pois o empregador terá de pagar todos os salários do empregado até o términò da ga
rantia de emprego, porém sem que o obreiro preste serviços, além de pagar mais 30 
dias de aviso-prévio. Em outras hipóteses, a dispensa não será mesmo possível, como do 
dirigente sindical, em que se exige inquérito paxá apuração de falta grave; do cipeiro, 
em que é preciso provar motivo econômico, financeiro, técnico ou disciplinar etc. Â ju
risprudência entende, porém, que, se o contrato de trabalho estiver suspenso, a dispensa 
não pode ser efetivada.
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1 Denominação

Já foi estudado o início do contrato de trabalho, quando o empregado é admitido. 
Agora irei verificar quando o pacto laboral chega a seu fim.

Na doutrina, não há unanimidade no uso dos termos qualificadores do término do 
contrato de trabalho.

Délio Maranhão (1992 v. 1:525-526) emprega a palavra dissolução para especificar 
os casos em que contrato chega a seu fim por uma via que não seja a normal, comportan
do as subespécies resiüção, resolução, revogação e rescisão. A resilição ocorre quando 
as próprias partes desfazem o pacto que haviam celebrado. Seria o distrato previsto no 
art. 472 do Código Civil. As palavras dissolução e distrato muitas vezes são empregadas 
na terminação de contratos societários. Distrato é a rescisão do contrato por vontade 
das partes. A resolução diz respeito à dissolução dos contrátos por inexecução faltosa de 
uma das partes contratantes ou quando o contrato é subordinado a uma condição reso- 
lutiva. A revogação é uma èspétíe de dissolução própria dos contratos a título gratuito, 
que pode ser excepcionalmente observada num contrato oneroso, como o mandato. A 
rescisão independe da natúreza do contrato e se verifica no caso de nulidade.

Orlando Gomes (1991:398-399) utiliza os termos resolução, resilição ou rescisão para 
a dissolução dos contratos em geral. Resolução é a dissolução do contrato em razão da 
inexecução por parte de um dos contratantes, por sua culpa, ou não. A resolução déverá 
ser exerdda por ação judicial, mesmo que haja dáusula resolutiva expressa, como ocorre
ria com o empregado estável, que necessitaria dó parecer da Justiça. Resilição ou réscisãó 
é a cessação dos efeitos de um contrato pela vontade das próprias partes, òu por uma 
delas, independentemente de intervenção judidal.

Evaristo de Moraes Filho (1968:13) adota o termo cessação do contrato de trabalho 
em qualquer caso. Octavio Bueno Magano (1992:320) também emprega o termo cessação.

O art. 49 do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha usa o termo extinção do contrato 
de trabalho. A legislação portuguesa fala em cessação do contrato de trabalho como gêne
ro (Fernandes, 1992:429).

Cessação é expressão genérica, neutra e técnica. Se o emprego das expressões reso
lução, resüição e rescisão é incerto e discutível entre os doutrinadores, mais confunde do 
que esdarece; deve ser abandonado.
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Prefiro utilizar o termo cessação do contrato de trabalho, pois, inclusive, a legislação 
previdendária (Lei na 8.213/91) também fala em cessação de seus benefídos. A CLT, po
rém, em muitos artigos emprega a palavra rescisão, e, muitas vezes, na prática se utiliza 
do termo extinção, que vou observar como sinônimas.

2 Conceito

A cessação do contrato de trabalho é a terminação do vínculo de emprego, com a 
extinção das obrigações para os contratantes.

3 OIT

A OIT adotou a Convenção n2 158, de 1982, que versa sobre a cessação do contrato 
de trabalho por inidativa do empregador O Brasil aprovou essa nonna por meio do De
creto Legislativo na 68, de 1992. O Decreto na 1.855, de 10-4-96, promulgou a referida 
norma.

Foi a Convenção na 158 da OIT complementada pela Recomendação n2 166, que 
contém disposições detalhadas, visando orientar o legislador nadonal.

O art. 4a da Convenção n2 158 da OIT estabelece que não se dará término à relação 
de trabalho de um trabalhador a menos quê exista para isso uma causa justificada, rela- 
donada com sua capaddade ou seu comportamento, ou baseada nas necessidades de fun- 
donamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Não se considera causa justificada 
para a dispensa: (a) a filiação a um sindicato ou a partidpação em atividades sindicais;
(b) a candidatura a representante dos trabalhadores; (c) a apresentação de queixa ou 
partidpação em um procedimento estabeleddo contra um empregador por supostas vio
lações de leis ou regulamentos, ou o fato de o trabalhador recorrer perante as autoridades 
administrativas competentès; (d) a raça, a cor, o sexo, o estado civil, as responsabilidades 
familiares, a gravidez, a religião, as opiniões políticas, a ascendênda nadonal ou a ori
gem sodal; (e) a ausênda do trabalho durante a licença-matemidade (árt. 5a).

Esdarece o art. 165 da CLT que a dispensa arbitrária é a que não se fundar em moti
vo disciplinar, técnico, econômico òu financeiro.

O art. 7a da Convenção n2158 da OIT dispõe que o trabalhadoi; para ser dispensado, 
deve ser previamente avisado do motivo pelo qual está se caracterizando o téimino de 
seu contrato, podendo defender-se das acusações ou terá direito de recorrer a um tribu
nal do trabalho para apredar a injustiça ou a falta de motivação de sua despedida.

Argumenta-se que a Convenção na 158 da OIT conflita com o inciso I do art. 7a da 
Constituição, que trata da proteção da relação de emprego contra dispensa arbitrária 
ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá indenização com
pensatória. Como a Convenção da OIT é recepdonada em nosso sistema jurídico com 
hierarquia de lei ordinária e não de lei complementar, estaria violado o referido preceito 
constitudonal.
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O art. 10 da Convenção ns 158 estabelece que se os organismos que irão examinar a 
dispensa do trabalhador “chegarem à conclusão de que o término da relação de trabalho 
é injustificado e se, em virtude da legislação e prática nacionais, esses organismos não 
estiverem habilitados ou não considerarem possível, devido às circunstâncias, anular o 
término e, eventualmente, ordenar ou propor a readmissão do trabalhador, terão a facul
dade de ordenar o pagamento de uma indenização adequada ou outra reparação que for 
considerada apropriada”.

Verifica-se que a legislação de cada país é que irá determinar: (a) a reintegração 
do empregado no emprego; (b) o pagamento de indemzação; ou (c) outra reparação 
apropriada. O próprio sistema adotado pelo inciso I do art. 7° da Constituição exclui a 
estabilidade, determinando que a lei complementar irá prever indenização compensató
ria pela dispensa arbitrária. Isso quer dizer que o nosso sistema jurídico não determina a 
reintegração do empregado, mas protege a dispensa abusiva por meio de pagamento de 
indenização. Dessa forma, o empregado não terá, portanto, direito a reintegração, mas 
a pagamento de indenização, remetendo o intérprete do art. 10 da Convenção na 158 à 
legislação ordinária de cada país, que irá tratar do tema. Se a própria norma internacio
nal determina que a ‘legislação e prática nacionais” é que irão estabelecer a reintegração 
ou pagamento de indenização, o inciso I do art. 7a da Lei Maior apenas confirma tal 
orientação, especificando que nosso sistema prevê pagamento de indenização, e não de 
reintegração, salvo nos casos da Lei na 9.029/95. A indenização da despedida pôde ser 
entendida, em nosso país, como a do FGTS ou da indenização de 40%, pois, enquanto 
não for promulgada a lei complementar de que trata o inciso I do art. 7a da Lei Magna, 
o porcentual da indenização do FGTS passou a ser de 40% (art. 1 0 ,1, do ADCT). Se o 
Estado, portanto, entender de determinar o pagamento de indenização, e não reintegra
ção, ineüstirá direito a estabilidade. A legislação brasileira não assegura direito a estabi
lidade, mas ao regime do FGTS. Apenas em determinadas questões especiais podeir-se-á 
falar èm estabilidade (membro da CIPA, gestante etc.). Assim, não se pode considerar a 
Convenção na 158 da OIT inconstitucional, pois não se atrita com o inciso I do art. 7a da 
Constituição, sendo que este, apenas, confirma a orientação da norma intemadonal, pos
to que as convenções da OIT, apenas, fixam “os prindpios de ordem geral, , entregando-se 
ao legislador nadonal o encargo de dispor sobre as particularidades de cada assunto, 
pois, a experiênda diplomática revela que é mais fadl o acordo nos pontos gerais do 
debate do que nos detalhes por meio dos quais se chega à execução prática do prindpio” 
(Russomano, 1964:139).

A Convenção na 158 da OIT não proíbe a dispensa do trabalhador; apenas garante 
que ele não pode sofrer dispensa sem motivação, não assegurando, portanto, estabilidade 
absoluta, como prevê a CLT para quem tem mais de 10 anos de empresa e não é optante 
do FGTS (art. 494 ss da CLT).

O trabalhador poderá recorrer a um organismo neutro, como o Judidário, para dis
cutir sobre a forma injustificada em que houve o término do contrato de trabalho (art. 
8a). Versa ainda a Convenção ns 158 sobre aviso-prévio, indenização, seguro-desemprego, 
assim como sobre mecanismos de consulta aos representantes dos trabalhadores, quanto 
ao término do contrato de trabalho por motivos econômicos, tecnológicos, estruturais e 
análogos.

O STF concedeu medida liminar em ação direta de inconstitudonalidade para esta
belecer a inconstitudonalidadé da Convenção 158 da OIT (ADI-MC 1.480/DF, Rei. Min. 
Celso de Mello, j. 4.9.97, DJ 18-5-01, p. 429), por não ser lei complementar: Se o STF
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entende que tratados têm natureza supralegal, não há inconstitucionalidade da Conven
ção 158 da OIT.

O Decreto ns 2.100, de 25-12-96, tomou pública a denúncia da Convenção nB 158. 
Perdeu essa norma intemadonal vigênda a partir de 20-11-97, pois o depósito da denún- 
tía foi feito na OIT em 20-11-96.

4 Dispensa arbitrária

A dispensa pqde ser dassificada quanto:

a) à causa: com ou sem justa causa;
b) à forma: solene ou formal ou informal, sem qualquer procedimento;
c) ao controle: com ou sem controle judidal, administrativo ou do sindicato;
d) ao número de pessoas: individual ou coletiva;
e) aos motivos: imotivada ou arbitrária, em que não há um motivo específico 

para a dispensa do trabalhador; motivada ou sem justa causa, em que o traba
lhador é dispensado por motivos de capaddade, tecnológicos, econômicos, fi
nanceiros; com justa causa, em razão de ato grave praticado pelo empregado. 
Tem fundamento no art. 482 da CLT; discriminatória, conforme a previsão da 
Lei na 9.029/95;

f) subjetiva que compreende atos praticados pelo empregado, como as hipóteses 
de justa causa. Dispensa objetiva diz respeito aos requisitos estabeleddos na 
lei, como motivos técnicos, econômicos, financeiros.

O indso I do art. 72 da Constituição estabelece que haverá “relação de emprego pro
tegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, 
que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos”.

Até o momento, essa lei complementar inexiste.
O indso I do art. 7a da Constituição mostra o prinrípio dá continuidade do contrato 

de trabalho.
Na verdade, relação de emprego é a relação jurídica, Não é um direito. O que deveria 

ser protegido contra a dispénsa arbitrária é o direito ao emprego e não a relação de em
prego. O certo seria proibição da dispensa arbitrária, pois, num primeiro momento, quem 
protege não proíbe. Toda dispensa arbitrária é, porém, sem justa causa. Do contrário, não 
seria arbitrária.

Incorreta a menção a “dentre outros direitos”. Dentre quer dizer do meio de. Exige 
verbo de movimento. Dentre a multidão saiu um cachorro. Deveria ser empregada a pa
lavra entre (outros direitos).

O conceito de dispensa arbitrária é encontrado no art. 165 da CLT, que dispõe que se 
entende por dispensa arbitrária a que não se fundar em motivo disdplinar, técnico, eco
nômico ou financeiro. Motivo técnico diz respeito à organização da atividade da empresa, 
como o fechamento de uma filial ou de uma seção, com a déspedida dos empregados.
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Motivo financeiro decorre das receitas e despesas da empresa, de acordo com seu balan
ço. O motivo econômico é o proveniente do custo da produção das atividades da empresa, 
da conjuntura, da inflação, da recessão. Motivo disciplinar é o pertinente à dispensa por 
justa causa (art. 482 da CLT).

O ato arbitrário é praticado pelo empregador, ao dispensar o empregado sem justifi
cativa. Ajusta causa é praticada pelo empregado.

A dispensa sem justa causa é a feita pelo empregador sem motivo dado pelo em
pregado.

A lei complementar pode estabelecer o direito a estabilidade no emprego ou a rein
tegração no emprego, que seriam outros direitos. O STF já entendeu que a relação de di
reitos contida no indso I do art. 7a da Constituição é exemplificativa e não taxativa (STF, 
ADIn 639-DF, Rei. Min. Moreira Alves).

Dispensa obstativa é a que pretende fraudar os direitos dos trabalhadores. Exemplo 
é a que pretende evitar que o trabalhador obtenha estabilidade. Os empregadores passa
ram, porém, a dispensar os empregados antes de nove anos de casa.

Dispensa retaliativa é a efetuada por represália do empregador. É o que ocorre quan
do o empregado é dispensado por ter ajuizado redamação na Justiça do Trabalho ou por 
ter servido como testemunha em processo trabalhista proposto contra a empresa.

5 Divisão

Vamos dividir a cessação do contrato de trabalho de seguinte forma: (a) por decisão 
do empregador, que compreenderá a dispensa sem justa causa e com justa causa; (b) por 
decisão do empregado, que comporta a demissão, a rescisão indireta ou aposentadoria;
(c) por desaparecimento de uma das partes, como a morte do empregador pessoa física, 
do empregado, ou a extinção da empresa; (d) por mútuo consentimento entre as partes; 
(e) por advento do termo do contrato; (f) por força maior; (g) factum principis.

6 Cessação do contrato de trabalho por decisão do empregador

O empregador poderá fazer cessar o contrato de trabalho em certos casos. Necessá
rio, inidahnente, verificar o inciso I do art. 7a da Constituição, que estabelece: “relação 
de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, hòs termos dé lei 
complementai; que preverá indemzação compensatória, dentre outros direitos”. Enquan
to não for editada a lei complementar mendonada, o porcentual da indenização dó FGTS 
é elevado para 40% (art. 10 ,1, do ADCT).

6.1 Dispensa do empregado sem justa causa

O empregador pode dispensar o empregado sem justa causa, cessando, assim, o con
trato de trabalho. Para tanto, porém, deverá pagar as reparações econômicas pertinentes. 
O empregador tem um direito potestativo de dispensar o empregado, ao qual este não
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pode se opor, salvo as exceções contidas na lei. Terá direito o empregado a aviso-prévio, 
13B salário proporcional, férias vencidas e proporcionais, saldo de salários, saque do FGTS, 
indenização de 40% e direito ao seguro-desemprego.

Tendo o empregado mais de um ano de empresa, haverá necessidade de assistência 
perante o sindicato ou a DRT (§ I a do art. 477 da CLT).

Em relação aos empregados contratados pela União e regidos pela CLT, o contrato 
de trabalho por prazo indeterminado somente poderá ser rescindido por ato unilateral 
da Administração Pública, nas seguintes hipóteses: (a) prática de falta grave, entre as 
enumeradas no art. 482 da CLT; (b) acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 
públicas; (c) necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesà, nos 
termos da lei complementar a que se refere o art. 169 da Constituição; (d) insuficiência 
de desempenho, apüráda em procedimento no qual se asségure pelo menos tun recurso 
hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em 30 dias, e o prévio conhe
cimento dos padrões mínimos exigidos para continuidade da relação de emprego, obriga
toriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas (art. 
3a da Lei na 9.962/2000). Excluem-se da obrigatoriedade dos procedimentos menciona
dos as contratações de pessoal decorrentes da autonomia de gestão (§ 8a do art. 37 da 
Constituição). Fora dessas hipóteses, a dispensa é abusiva, tendo direito o empregado a 
ser reintegrado no emprego. Há, portanto, uma garantia de emprego estabeledda na lei.

6.2 Dispensa do empregado com justa causa

O empregador poderá dispensar o empregado que comete falta grave, ou seja, com 
justa causa. Ajusta causa vem a ser o procedimento incorreto do empregado, tipificado 
na lei, que dá ensejo à ruptura do vínculo empregatítío.

Ajusta causa deverá ser prevista na lei, pois seria possível aplicar a regra do Direito 
Penal e adaptá-la no Direito do Trabalho, no sentido de que não haverá justa causa se não 
houver previsão na lei. Assim, existem as hipóteses previstas no art. 482 da ÇLT, como 
também em outros dispositivos consolidados, v. g., art. 508 da CLT.

6.2.1 Terminologia

Poder-se-ia discutir a terminologia empregada, entre a expressão justa causa ou falta 
grave. Wagner Giglio (1992:16) bem esclarece que “justa causa sempre nos pareceu uma 
expressão infeliz, porque causa não tem nela sentido jurídico, mas popular, e justa (ou 
injusta) poderá vir a ser a consequênda do motivo determinante da rescisão, nunca o pró
prio motivo ou causa. Assim, ajusta causa não seria nem justa, nem causa, e melhor an
daríamos se a ela nos referíssemos, seguindo o exemplo da lei, como motivo da rescisão”.

“Não menos infeliz é a expressão falta grave, onde o primeiro termo não significa 
ausênda, carênda ou escassez e sim engano, falha, defeito ou infração. E grave, no sen
tido de importante, intensa ou grande, deve ser toda e qualquer infração, pois as veniais 
não caracterizam sequer justa causa, como se verá. Via de consequência, afirmar-se que 
alguém cometeu uma falta grave não teria, a rigor, o sentido técnico pretendido, ense
jando dúvidas.”
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A CLT não é muito precisa na utilização dos termos falta grave ou justa causa. Em
prega falta grave no art. 453, parágrafo único do art. 240, arts. 492, 493, 495, § 3S do 
art. 543; também é encontrado na Súmula 403 do STF. O termo justa causa é utilizado 
nos arts. 479,480 e 482. São utilizados ainda outros termos, como ato faltoso (art. 158), 
justo motivo (arts. 391, 487), faltas justas (art. 491), rescisão injusta (art. 474 da CLT).

Parece que a CLT, em certos casos, usa do termo falta grave para justificar a prática 
realizada pelo empregado estável (art. 493) quando por sua natureza ou repetição repre
sente séria violação dos deveres e obrigações.do empregado, mas remete o intérprete ao 
art. 482 da CLT, que enumeraria as hipóteses. É certo que os arts. 853 a 855 da CLT usam 
a expressão inquérito para apuração ãefaltagrave e não de justa causa. Isso importa dizer 
que o legislador parece ter reservado, em princípio, o termo falta grave para o empregado 
estável, e justa causa para os demais empregados. Mesmo o inciso VIII do art. 8a da Lei 
Maior emprega o termo falta grave. Ocorre, contudo, como já foi exposto, que ora se em
prega um termo, ora outro, mesmo para empregados não estáveis.

Na prática, o termo justa causa parece ser o mais utilizado, sendo, assim, é o que será 
empregado, embora possa utilizar o termo falta grave como sinônimo.

6.2.2 Conceito

Justa causa é a forma de dispensa decorrente de ato grave praticado pelo emprega
do, implicando a cessação do contrato de trabalho por motivo devidamente evidenciado, 
de acordo com as hipóteses previstas na lei.

Utiliza-se a expressão justa causa para a falta praticada pelo empregado. Quando a 
falta é praticada pelo empregador, que dá causa a cessação do contrato de trabalho por 
justo motivo, emprega-se, na prática, a expressão rescisão indireta, de acordo com as hi
póteses descritas no art. 483 da CLT.

6.2.3 Sistemas

Três são os sistemas observados em relação à justa causa: o genérico, o taxativo e o 
misto.

O sistema genérico é encontrado nas legislações que autorizam o despedimento do 
trabalhador sem especificar as hipóteses em que se configura a justa causa. Determina 
apenas uma regra geral e abstrata sobre o assunto. Os casos concretos são analisádos pelo 
Judiciário, que faz a subsunção do fato à norma, de acordo com o critério subjetivo do jul
gador. A lei não enumera quais as hipóteses de justa causa, muito menos as exemplifica. 
No referido sistema, é possível dizer que o legislador não teve por objetivo fixar todas as 
hipóteses de justa causa diante da impossibilidade de fazê-lo, dado que não seria possível 
definir todos os casos em que isso ocorreria.

No sistema taxativo, o legislador determina exaustivamente quais às hipóteses em 
que se configura ajusta causa. As normas coletivas, os regulamentos de empresa ou ou
tras normas não poderão tratar de hipóteses de justa causa, que ficarão a cargo da lei. 
Os tribunais trabalhistas trabalham dentro de parâmetros rígidos para a fixação da justa 
causa, dando maior segurança e proteção ao trabalhador. Critica-se esse sistema sob o
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argumento de que, muitas vezes, se a lei usa termo muito amplo para determinar uma 
justa causa, pode ser que nesse item possam ser enquadradas diversas hipóteses, embora 
o sistema seja taxativo.

O sistema misto compreende uma combinação entre o sistema taxativo e o genérico. 
A lei determina taxativamente as hipóteses de justa causa, porém, em algumas dessas 
hipóteses, o tipo legal fica bastante amplo, genérico, permitindo o enquadramento de 
diversas situações em certa especificação da lei.

6.2.4 Taxatividade do art. 482 da CLT
i

A doutrina é praticamente unânime no sentido de que o art. 482 da CLT é taxativo 
e não meramente exemplificativo. Entretanto, se o art. 482 da CLT fosse taxativo, não 
seriam permitidos outros tipos de faltas graves previstos em outros comandos da CLT, 
como de fato ocorre (art. 508, parágrafo único do art. 240, art. 20 da Lei na 6.354/76, 
art. 13 da Lei na 6.019 etc.). É certo, porém, que a CLT é uma consolidação de leis, tendo 
ocorrido, em alguns casos, falha de sistematização da legislação trabalhista, pois os ar
tigos que tratam da justa causa estão espalhados na referida consolidação, exceto o art. 
482. Pelo que se verifica, porém, dos outros artigos mencionados, as referidas fáltas gra
ves poderiam ser incluídas no art. 482 da CLT. O não pagamento dé dívidas do bancário 
(art. 508 da CLT) poderia ser capitulado como improbidade. A não realização de horas 
extras pelo ferroviário em caso de serviços urgentes por acidente (parágrafo único do art. 
240 da CLT) pode ser enquadrada como insubordinação. O art. 13 da Lei na 6.019/74 
faz expressa remissão ao art. 482 da CLT. O ato faltoso do empregado em se recusar a 
cumprir as determinações do empregador quanto a normas de segurança de trabalho ou 
de equipamentos de proteção individual (parágrafo único do art. 158 da CLT) é conduta 
tipificada como indisciplina ou insubordinação.

Pelo que se verifica, o art. 482 da CLT é taxativo, sendo que somente as faitas tipifi
cadas no referido comando legal serão passíveis da aplicação de justa causa. Não se trata, 
portanto, dé norma meramente exemplificativa, pois há necessidade de ser descrito o tipo 
pára enquadramehto da falta cometida pelo empregado. A CLT, contudo, não ofereceu 
definições das faltas graves, nem seria condizente que o fizesse, pois as definições devem 
ficar a cargo da doutrina, sendo que a valoração dos atos praticados pelo empregado, 
com á  conseqüente capitulação legal, irá ser feita pelo Poder Judiciário.

6.2.5 Tipificação da justa causa pelo empregador

Verificam-se na jurisprudência duas correntes para tentar justificar a tipificação da 
justa causa pelo empregador: a ortodoxa e a heterodoxa. Na primeira, não se aceita que 
o empregador classifique erroneamente na defesa a tipificação da justa causa. Caso o 
faça, não se caracteriza a falta. Seria o caso de tipificar o empregador na defesa uma 
cònduta de insubordinação, mas, na verdade, teria ocorrido desídia. Nesse caso, en- 
tende-se que não é justo o motivo para o despedimento, pois foi configurada hipótese 
diversa, da relatada.

A corrente heterodoxa aceita os fatos narrados na defesa para justificar a despedida 
por justa causa, cabendo ao julgador tipificar o caso concreto na hipótese legal. Seria
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a aplicação do brocardo da mihifactam, dabo tibi ius. De certa forma, pouco importa o 
nome dado pelo empregador ao ato faltoso, e sim a existência do referido ato. Caberá 
ao juiz tipificar a referida falta, apontando qual o mandamento legal que determina a 
justa causa. Parece que essa é a orientação mais acertada, pois muitas vezes é difícil ao 
empregador capitular na lei qual a falta cometida pelo empregado. Assim, o importante 
é que a defesa indique qual foi o ato faltoso praticado pelo empregador, cabendp ao juiz, 
na sentença, estabelecer a associação entre o ato faltoso e a previsão legal.

6.2.6 Elementos

Os elementos da justa causa podem ser descritos como objetivos e subjetivos.
O elemento subjetivo é a vontade do empregado, e pode ser verificado se agiu com 

culpa (negligência, imprudência ou imperída) ou com dolo, se o obreiro realmente teve 
a intenção de fazer certo ato. Outros elementos subjetivos são a personalidade do agente, 
seus antecedentes, seu grau de instrução ou de cultura, sua motivação etc.

Os requisitos objetivos são vários. O primeiro é o de que ajusta causa seja tipificada 
em lei, ou seja, não haverá justa causa se não houver determinação da lei. É a aplicação 
da regra do Direito Penal de que nullum crimen nulla poena sine lege (art. 5a, XXXIX, da 
Constituição).

O segundo elemento objetivo vem a sér a gravidade do ato praticado pelo emprèga- 
do, de modo a abalar a fidúda que devé existir na relação de emprego.

O terceiro requisito diz respeito ao nexo da causalidade ou nexo de causa e efeito 
entre a falta praticada e a dispensa. O empregado não pode ser dispensado pelo fato de 
ter cometido uma falta anterior. Por exemplo: o empregado falta seguidamente ao serviço 
e o empregador o despede pelo fato de ter sido apanhado dormindo no serviço há quase 
um mês. Não existe nexo de causa e efeitò no exemplo mendonado.

Deve haver propordonalidade entre o ato faltoso e a punição. O poder de aplicar 
penalidades ao empregado é decorrente do poder.de direção ou mais especificamente 
do poder disdplinar do empregador. Esse poder admite que o empregado seja advertido 
verbalmente, por escrito, suspenso e dispensado. Os atletas profissionais de futebol são 
também passíveis de multa. O empregador, porém, não poderá usar arbitrária ou abusiva
mente o poder que lhe é conferido. Deve, assim, o empregador punir as faltas mais leves 
com penas mais brandas, e as faltas mais graves com penas mais severas. O despedimento 
deve ficar reservado para a última falta ou para a mais grave. Dessa forma, uma falta 
sem grande importânda deveria ser punida com advertênda verbal, outra falta praticada 
pelo mesmo empregado seria punida com advertênda por escrito. Numa próxima, seria 
suspenso. Se o empregado não atende aos aspectos pedagógicos das penas que lhe foram 
aplicadas e continua recaldtrante, na última falta deve ser punido com a dispensa. É 
daro que necessariamente o empregador não deve observar essa ordem, prindpalmente 
quando o ato cometido pelo empregado é tão grave, ocasião em que deve ser dispensado 
de imediato.

Requisito objetivo fundamental é a imediação na aplicação da sanção ao empregado; 
A pena deve ser aplicada o mais rápido possível ou logo após o empregador ter conhed- 
mento da falta, para não descaracterizá-la. Se o empregador abre sindicânda ou inquéri
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to interno para apuração da falta, é a partir de sua condusão que a penalidade deve ser 
aplicada. Caso o empregador assim não proceda, há uma presunção de que a falta não 
foi tão grave assim, a ponto de abalar a rdação de emprego, havendo perdão tádto por 
parte do empregador em relação ao ato praticado. Dessa maneira, deve haver atualidade 
na punição do empregado ou em sua dispensa, para que a falta cometida não fique des
caracterizada. Falta não punida é falta perdoada pelo empregador.

O empregador não poderá aplicar uma dupla punição pelo mesmo ato praticado pelo 
empregado, ou seja, non bis in idem. O empregado não poderá ser punido duas vezes pelo 
mesmo ato. Por exemplo: o empregado sofre pena de advertênda por ter descumprido 
uma ordem do empregador. Posteriormente, o empregador, entendendo que a pena é 
muito branda, jresolve aplicar a dispensa por justa causa ao empregado. Não é possível 
ao empregador aplicar duas penas pelo mesmo fato praticado pelo obreiro. Deve o em
pregador, portanto, aplicar tuna pena distinta para cada ato faltoso do empregado, sendo 
que a causa da dispensa deve ser um fato totalmente diverso dos anteriores praticados 
pelo obreiro ou a reiteração ou agravamento de atos já praticados anteriormente, que são 
praticados mais uma vez. Essa última falta é que será punida com ajusta causa.

A falta praticada pelo empregado deverá ter conexidade com o serviço. Se o empre
gado bate em sua mulher em sua residênda, apesar de o fato ser deplorávd, não poderá 
ser dispensado por justa causa, pois o fato não tem que ver com o serviço.

O fato de o empregador fazer boletim de ocorrênda para comunicar uma falta do 
empregado, como de furto, apropriação indébita etc. não quer dizer nada, em prindpio. 
O boletim de ocorrênda é mera comunicação ou informação à autoridade poüdal, que 
irá apurar os fatos. Não é, portanto, elemento fundamental para a caracterização da 
justa causa.

6.2.7 Forma

Nossa legislação não prevê a forma da comunicação de dispensa por justa causa. Há 
normas coletivas que estabelecem que o empregador deve comunicar os motivos pelos 
quais o empregado foi dispensado.

Da CTPS do empregado, porém, não poderá constar o motivo indicador da cessação 
do contrato de trabalho. O antigo § 3a do art. 32 da CLT autorizava a anotação de condu
tas desabonadoras do empregado apenas na ficha de qualificação arquivada na repartição 
competente, mediante determinação de sentença condenatória proferida pela Justiça do 
Trabalho, pela Justiça Comum ou pelo Tribunal de Segurança Nadonal. Essas anotações 
somente eram feitas pela autoridade administrativa, de acordo com as determinações da 
sentença com trânsito em julgado. Não mais se autoriza fazer essas anotações na CTPS do 
empregado, por falta de previsão legal. Mesmo o empregador não poderá apor na CTPS 
do empregado que este foi dispensado por justa causa e quais foram os fundamentos da 
conduta desabonadora do empregado, pois isso dificultaria ou impediria a obtenção de 
novo emprego e até mesmo a defesa do empregado. Isso também implicaria ferir a liber
dade de trabalho do empregado, pois não obteria novo emprego com tanta facilidade, 
visto que nenhum empregador iria querer admiti-lo em sua empresa, em razão de seu 
passado desabonador.
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Deveria a lei estabelecer que o empregador comunicaria por escrito as causas da 
ruptura do pacto laboral, justamente para que em juízo não fizesse outras alegações ou 
modificasse as causas anteriores da dispensa. Quando a Convenção na 158 da OIT estava 
em vigor, havia necessidade de se indicar o motivo pelo qual o empregado estava sendo 
dispensado, até para efeito de o obreiro poder defender-se.

6.2.8 Local

O local da prática da justa causa pode ser tanto dentro da empresa, como fora dela. 
A concorrência desleal ao empregador muitas vezes é praticada fora do local de trabalho 
do empregado. Os motoristas, cobradores ou propagandistas podem cometer faltas forá 
da empresa, pois trabalham externamente.

6.2.9 Tempo

O empregador deve observar a regra da imediação na aplicação da justa causa. En
tretanto, a feita grave deve ser observada a partir da data em que o empregador toma 
conhecimento da falta e não do dia em que foi cometida a falta. Às vezes, a falta ocorre 
fora do estabelecimento e o empregador só toma conhecimento dela vários dias após. É a 
partir do momento em que o empregador toma conhecimento da falta que deve ser apli
cada a punição, sob pena da ocorrência de perdão tácito. Como já se disse, se o empre
gador abre inquérito administrativo ou sindicância interna para apuràçãó dos fatos, e á 
partir do término desses procedimentos que deve ser observada a imediação. Em empre
sas públicas ou na própria administração direta, é compreensível que a falta demore para 
ser apurada em razão da burocracia interna existente no órgão governamental; porém, 
a partir do momento em que termina a apuração dos fatos ou da sindicância é que deve 
ser aplicada a pena, de imediato, pois do contrário a falta estará descaracterizada pela 
ausência de imediação na punição.

6.2.10 Culpa recíproca

Pode ocorrer que tenha havido falta tanto do empregado como do empregador, daí a 
existência de culpa recíproca. A falta do empregado estária capitulada no art. 482 da CLT 
e a falta do empregador estaria elencada no art. 483 da CLT. Havendo culpa recíproca, a 
indenização devida ao empregado será reduzida à metadè (art. 484 da CLT), assim como 
o empregado fará jus a metade do aviso-prévio, das férias proporcionais e do 13® salário 
proporcional (S. 14 do TST).

6.2.11 Ônus da prova

É do empregador o ônus da prova da existência de justa causa para a dispensa do 
empregado (art. 818 da CLT). Trata-se de um fato impeditivo do direito do obreiro às 
verbas rescisórias, que deve ser provado pela empresa (art. 333, n, do CPC). Em razão 
do princípio da continuidade da relação de emprego e da presunção que se estabelece de
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que o obreiro é dispensado sem justa causa, as demais hipóteses de cessação do contrato 
de trabalho devem ser provadas pelo empregador, como na hipótese da dispensa por justa 
causa ou do pedido de demissão do trabalhador. Pelo prindpio da razoabilidade, um ho
mem comum e normal não vai ser dispensado por justa causa. Assim, a pena trabalhista, 
mais severa, que é a rescisão do contrato de trabalho por justo motivo, deve ser provada 
pelo empregador, de modo a não restar dúvidas da conduta do obreiro. Ao empregado 
caberá provar, por exemplo, que agiu em legítima defesa às ofensas do empregador ou 
de terceiros.

Para faltas leves, o empregador deveria aplicar sanções pedagógicas ao empregado, 
para que este não venha a incidir no mesmo ato. O ideal seria: primeiro, advertir verbal
mente; segundo, advertir por escrito; terceiro, suspender o obreiro e depois dispensá-lo 
por justa causa, se continua praticando atos incorretos. Nossa legislação não estabelece a 
gradação anteriormente mencionada, ficando a dosagem das penas a cargo do emprega
dor. Se a falta é grave, como de furto, o empregado deve ser dispensado de imediato, sem 
necessariamente ser advertido ou suspenso, pois, no caso, abala a confiança existente 
entre as partes do contrato de trabalho.

Caso o empregador não observe as orientações anteriormente mencionadas, ajusta 
causa alegada para a dispensa vai ser convertida em dispensa sem justo motivo, determi
nando o juiz o pagamento das verbas rescisórias.

Nada impede que a dispensa ocorra se o contrato de trabalho estiver suspenso, 
como se o empregado estivesse em auxüio-doença e fosse provado furto na empresa 
nesse período. O contrato continua existindo, apenas a sua execução está suspensa.

Serão examinadas a seguir as hipóteses de justa causa, emitindo seu conceito de 
modo que o leitor possa identificar, associar e relacionar o fato com a tipificação legal..

6.2.12 Hipóteses legais

6.2.12.1 Ato de improbidade

Provém a palavra improbidade do Latim impróbitas, que significa má qualidade, imo
ralidade, malícia. A improbidade revela mau caráter, perversidade, maldade, desones
tidade; únproba é uma pessoa que não é honrada. O ato ensejador da falta grave pode 
ocorrer com furto, roubo, apropriação indébita de materiais da empresa, a falsificação 
de documentos para obtenção de horas extras não prestadas, a apropriação indébita de 
importância da empresa, o empregado justificar suas faltas com atestados médicos falsos 
etc. Não há necessidade de ser feito boletim de ocorrência para a caracterização da falta, 
que, indusivè, independe do valor da coisa subtraída.

6.2.12.2 Incontinênda de conduta

A incontinênda de conduta está ligada ao desregramento do empregado no tocante à 
vida sexual. São obscenidades praticadas, a libertinagem, a pornografia, que configuram 
a incontinênda de conduta.
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Caracteriza-se incontinênda de conduta quando há assédio sexual de uma pessoa a 
outra, que não corresponde a corte, ficando esta constrangida, por inexistir redprodda- 
de, evidendando a falta grave para o despedimento.

6.2.12.3 Mau procedimento

Os contratantes devem observar na execução do contrato de trabalho a boá-fé (art. 
422 do Código Civil).

O mau procedimento vem a ser um ato faltoso que não pode ser enquadrado nas de
mais alíneas do art. 482 da CLT. Hido o que não possa ser encaixado em outras faltas será 
dassifieado no mau procedimento. Será, portanto, uma atitude irregular do empregado, 
um procedimento incorreto, incompatível com as regras a serem observadas pelo homem 
comum perante a sodedade. Não se confunde còm a incontinênda de conduta, pois esta 
está ligada ao ato de natureza sexual.

O uso indevido do computador poderá configurar mau procedimento para a dispensa 
por justa causa do empregado (art. 482, b, da CLT), caso não seja tipificado por outro mo
tivo, como de indisdplina ou insubordinação, como na hipótese de o empregado enviar 
e-maüs pornográficos a outras pessoas durante o horário de trabalho.

6.2.12.4 Negodação habitual

O art. 84 do Código Comerdal já permitia que o preposto fosse dispensado se esti
vesse fazendo negodações por conta própria ou alheia sem a permissão do preponente.

À negodação diz respeito aos atos de comérdo praticados pelo empregado. Essa 
negodação, segundo a lei trabalhista, deve ser a feita sèm permissão do empregador e 
com habitualidade. Se houver permissão do empregado^ ajusta causa estará descaracte
rizada. O mesmo ocorre se não houver habitualidade.

O trabalho concorrente ou prejudidal ao serviço é o que será proibido pela lei. Nada 
impede que o empregado exerça mais de uma atividade, mas essa outra atividade não 
poderá ser exerdda em concorrênda desleal à empresa, de modo a acarretar prejuízo ao 
serviço. Assim, o empregado poderá ter outro emprego, fazer pequenos bicos na hora do 
intervalo ou até mesmo ser empregador.

Se o empregado diminui sua produção em razão do serviço paralelo que realiza, 
haverá prejudidalidade ao serviço.

A dáusula de não concorrênda pode ser inserida no contrato de trabalho do empre
gado, tendo vigênda mesmo após seu ténnino. Entretanto, não pode haver proibição to
tal do trabalho do empregado. O ideal é que fosse limitada no tempo. Em caso de violação 
da previsão contratual, o empregado pode responder por perdas e danos ou de acordo 
com dáusula penal, caso tenha sido ajustada.

6.2.12.5 Condenação criminal

Para haver ajusta causa é preciso que o empregado seja condenado criminalmente 
com sentença transitada em julgado. Se a sentença ainda estiver em fase recursal, não se 
caracteriza a justa causa.
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É preciso também que a sentença criminal transitada em julgado não tenha concedi
do a suspensão da execução da pena, ou seja, inexista sursis. Havendo o sursis, o empre
gado poderá trabalhar normalmente e não estará caracterizada ajusta causa.

Os fatos apurados no processo penal não serão, porém, relacionados com o serviço 
do empregado. Podem ser outros.

6.2.12.6 Desídia

O empregado labora com desídia no desempenho de suas funções quando o faz com 
negligência, preguiça, má vontade, displicência, desleixo, indolência, omissão, desaten
ção, indiferença, desinteresse, relaxamento. A desídia pode também ser considerada um 
conjunto de pequenas faltas, que mostram a omissão do empregado no serviço, desde que 
haja repetição dos atos faltosos. Uma só falta não vai caracterizar a desídia. As faltas an
teriores devem, porém, ter sido objeto de punição ao empregado, ainda que sob a forma 
de advertência verbal. A configuração se dará com a última falta.

6.2.12.7 Embriaguez

A letra d, do art. 5a da Lei na 62, de 5 de junho de 1935, dispunha que “a embriaguez, 
habitual ou em serviço, constitui justa causa para a resolução do contrato de trabalho 
pelo empregador”.

A determinação anterior passou para a le tra /do  art. 482 da CLT: “embriaguez habi
tual ou em serviço”, como hipótese de justa causa para a rescisão do contrato de trabalho 
pelo empregador

Embriaguez é o estado do indivíduo embriagado. Indica bebedeira, ebriedade.
Embriagar é o ato de causar ou produzir embriaguez. E o ato de ingerir bebidas al

cóolicas, de embebedar-se.
A Organização Mundial de Saúde define alcoolismo como “o estado psíquico e tam

bém geralmente físico, resultante da ingestão do álcool, caracterizado por reações de 
comportamento e outras que sempre incluem uma compulsão para ingerir álcool de modo 
contínuo e periódico, a fim de experimentar seus efeitos psíquicos e, por vezes, evitar o 
desconforto da sua falta; sua tolerância, podendo ou não estar presente”.

A embriaguez é proveniente de álcool ou de drogas. As drogas podem implicar um 
estado inebriante, como o uso de étei; ópio, cocaína etc.

O álcool é uma substância psicoativa, que age sobre o sistema nervoso central da pes
soa. Ela pode interferir no funcionamento do cérebro, implicando conseqüências sobre a 
memória, concentração, equilíbrio etc.

Não se confunde a embriaguez com o hábito de beber ou com a ingestão de bebida 
alcóolica. A pessoa pode ter ingerido bebida alcóolica, mas não ficar embriagáda.

A lei trabalhista tipifica como justa causa a embriaguez e não o ato de beber. Somen
te o empregado embriagado será dispensado e não o que vez ou outra toma um aperitivo 
e não fica embriagado.
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A embriaguez poderá ser: (a) ocasional, que ocorre de vez em quando, esporadica
mente; (b) habitual, quando existe com frequência.

Poderá o empregado apresentar-se constantemente embriagado; a embriaguez será 
crônica. É a pessoa doente, que necessita bebeu Desenvolve o indivíduo o deliram tremem.

Será voluntária a embriaguez quando o empregado tem intenção de ficar bêbado. A 
embriaguez involuntária é a acidental, em que o trabalhador pode ter ingerido a bebida 
por não saber do que se tratava, por pensar que era um remédio. Poderia ocorrer de o 
empregado tomar um remédio para determinada doença e ficar com sintomas de embria
guez. Nesse caso, não se caracteriza ajusta causa, pois a situação é acidental.

A embriaguez é fundamento para justa causa, pois o empregador tem interesse em 
preservar a harmonia no ambiente de trabalho. Õ ébrio pode gerar desarmonia e dar mau 
exemplo.

O empregado embriagado não produz o necessário, podendo causar prejuízos aos 
bens da empresa, acidentes do trabalho e tomar-se indisciplinado e violento.

A empresa deixa de ter confiança no empregado embriagado. Este, portanto, abala a 
confiança existente na relação de emprego.

Não deixa de ser a embriaguez um mau procedimento do empregado, pois o traba
lhador correto assim não procederá.

O ébrio passa por três fases: (a) de excitação, em que a pessoa se mostra alegre e 
extrovertida; (b) de confusão, na qual há visão dupla, zumbido no ouvido, percepções 
incorretas, existe dificuldade em se expressar. A pessoa não consegue caminhar em linha 
reta; (c) de sono, em que o indivíduo tem a queda da pressão sanguínea e mostra-se so
nolento. Ao acordar, tem mal-estar e fadiga.

Como a CLT não faz distinção quanto ao grau de embriaguez, qualquer grau será 
considerado como justa causa, desde que o empregado esteja efetivamente embriagado.

Á le tra /d ò  art. 482 da CLT trata de duas hipóteses distintas para a caracterização 
da justa causa: (a) embriaguez habitual; (b) embriaguez em serviço. O legislador usou a 
conjunção alternativa ou indicando que não são idênticas ou sinônimas as hipóteses, mas 
distintas. ■ '

A embriaguez habitual é uma violação geral de conduta do empregado, que tem 
reflexos no contrato dé trabalho. Já a embriaguez em serviço é uma obrigação específica 
da execução do contrato.

A embriaguez fortuita ou decorrente de força maior não constitui justa causa para 
o despedimento. É o que ocorreria se uma pessoa trocasse os copos, dando de beber a 
alguém que não bebe ou não pode beber.

O alcoolismo é reconhecido como doença pela Organização Mundial de Saúde. 
Consta o alcoolismo da Classificação Internacional de Doenças (CID) nos códigos: 10 
(transtornos mentais e do comportamento decorrentes do uso do ácool), 291 (psicose al
coólica), 303 (síndrome de dependência do álcool) e 305.0 (abuso do álcool sem depen
dência). Assim, o empregado deve ser tratado e não dispensado, sendo enviado ao INSS.

A doença não seria um problema do empregador, mas do Estado. Este é responsável 
pela saúde das pessoas.
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A embriaguez é hipótese de justa causa porque a lei assim dispõe, pois o fato de o 
empregado apresentar-se embriagado poderá causar prejuízo à empresa e a seus clien
tes. Entender de forma contrária é negar vigência a alínea/do art. 482 da CLT. O juiz 
não pode se investir na condição de legislador e desprezar o conteúdo da alínea/do art.
482 da CLT.

Não se pode dizer que a le tra /d o  art. 482 da CLT viola o princípio da igualdade, 
contido no caput do art. 5a da Constituição.

A letra/do  art. 482 da CLT está tratando de hipótese de justa causa para a dispensa 
do trabalhador, que abala a fidúda que deve existir na relação de emprego.

A pessoa embriagada que não está doente e aparece néssas condições no serviço está 
cometendo falta grave, indusive cometendo mau procedimento. Não está sendo tratada 
de forma diferendada, desumana ou degradante (art. 5a, EU, da Constituição). Nada im
pede, indusive, que seja tratada e o INSS conceda auxílio-doença. O empregador; com a 
dispensa, não está impedindo o empregado de perceber o benefído previdendário que 
não depende da continuidade do contrato de trabalho, mas da manutenção da qualidade 
de segurado e de período de carênda.

Para a caracterização da embriaguez habitual há necessidade de sua repetição. Um 
único ato não caracteriza tal hipótese. O empregado poderá ter sido advertido ou suspen
so anteriormente com a primeira falta.

A CLT tipifica a embriaguez em serviço como hipótese de justa causa para a dispensa 
do empregado.

A embriaguez em serviço caracteriza-se por uma única falta. Será desnecessária a ha
bitualidade nessa falta, de repetição do ato praticado pelo empregado, mas de um único 
ato. O empregado não prédsará anteriormente ter sido advertido ou suspenso.

A embriaguez ocorrida na casa do empregado não é justa causa, por não tèr reflexo 
no serviço.

Se o empregado embriaga-se contumazmente fora do serviço, transparecendo este 
ato no serviço, está caracterizada a falta grave.

A ingestão de álcool durante o horário de serviço sem que exista embriaguez não 
tipifica a justa causa.

O ato de beber no intervalo para repouso e alimentação çomo aperitivo ou acompa
nhamento da refeição não pode ser considerado como justa causa, desde que o emprega
do não fique embriagado.

Caso a embriaguez seja observada em dia de descanso e lazer não há que se falar em 
embriaguez em serviço.

Embriaguez em serviço não é apenas a que ocorre a partir do momento em que o 
empregado marca seu cartão de ponto e começa a trabalhai; mas também o fato de se 
apresentar embriagado na portaria da empresa. O trabalhador já teria ingressado no in
terior da empresa e estaria pronto para inidar o trabalho.

Dispõe o inciso n  do art. 4S do novo Código Civil que é relativamente incapaz o ébrio 
habitual.

Com base na regra anterioi; seria possível dizer que o ébrio habitual não mais come
teria justa causa, pois seria relativamente incapaz.
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Em relação à embriaguez em serviço, que ocorre uma ou algumas vezes, sem que 
o trabalhador esteja na condição de ébrio habitual, continuará a ser considerada como 
hipótese de justa causa.

Dispõe o parágrafo único do art. 8a da CLT que o direito comum será fonte subsidiária 
do Direito do Trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios funda
mentais deste. Subsidiário tem o sentido do que vem em reforço ou apoio de. É o que irá 
ajudar, que será aplicado em caráter supletivo ou complementar. O direito comum é o 
Civil ou Comercial. Entretanto, o parágrafo único do art. 8a da CLT tem de ser interpreta
do sistematicamente com o caput do mesmo dispositivo, no sentido de que somente nos 
casos de falta de disposições previstas na CLT é que irá ser aplicado o Código Civil. Se a 
CLT trata do tema, não é o caso de observar o Código Civil.

Quando o Código Civil de 1916 determinava a maioridade aos 21 anos e a CLT consi
derava o trabalhador capaz para o trabalho aos 18 anos, não se entendia que uma norma 
tinha revogado a outra, mas que tinham campos distintos de aplicação. Uma coisa era a 
maioridade civü. Outra coisa era a capacidade para o menor trabalhar.

O mesmo ocorre em relação à justa causa dé embriaguez. O fato de o ébrio habitual 
ser considerado para fins civis relativamente incapaz não quer dizer que é incapaz para 
fins trabalhistas, tanto que pode trabalhar. Para efeitos do trabalho, a embriaguez habi
tual irá caracterizar a justa causa.

Dessa forma, não pode ser observada a regra do inciso n  do art. 4a do Código Civil, 
por haver previsão específica na CLT sobre a justa causa de embriaguez habitual (art. 
482,/, da CLT). O Código Civil não trata de justa causa para a dispensa para dizer-se que 
revogou a CLT.

Uma coisa é a capacidade civil da pessoa. Outra hipótese é a eapaddade sob o ponto 
de vista trabalhista e os efeitos que a CLT dispõe para determinada situação.

É daro que a regra do inciso II do art. 4a do Código Civil é mais razoável, pois con
sidera o ébrio habitual como doente. Entretanto, enquanto a ÇLT não for modificada, a 
embriaguez habitual é considerada como justa causa para a dispensa do empregado.

A prova da embriaguez deveria ser feita por exame de dosagem alcoólica, mas nem 
sempre as empresas têm médico e laboratório para esse fim.

O médico poderá constatar a embriaguez por meio do éxame dos globos oculares, 
que ficam com abundânda de irrigação sanguínea, pelo exame do pulso, pois são eleva
dos os batimentos cardíacos.

Poderia ser demonstrada a embriaguez por meio de bafômetro, mas as empresas 
não costumam ter tal aparelho, que é usado pela polida rodoviária paira verificar sé òs 
motoristas estão embriagados.

Assim, a prova da embriaguez é feita por testemunhas, que irão indicar o mau hálito 
do empregado, a impossibilidade de a pessoa ficar em pé ou de andar em linha reta, a 
dificuldade em articular palavras, a sudoração intensa, a atitude alterada etc.

6.2.12.8 Violação de segredo da empresa

Comete falta grave de violação de segredo da empresa o empregado que divulga 
marcas e patentes, fórmulas do empregador, sem seu consentimento, o que não deveria 
ser tomado público, configurando prejuízo àquele. Seria a hipótese de um fundonário
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da empresa conseguir a fórmula da Coca-Cola e divulgá-la para os concorrentes. Não se 
confunde com concorrência desleal, que importa ato de comércio.

6.2.12.9 Indisciplina

A indisciplina no serviço diz respeito ao descumprimento de ordens gerais de serviço. 
O empregado, por exemplo, descumpre as ordens gerais dadas pelo empregador, como 
as contidas no regulamento da empresa, em ordens de serviço, circulares, portarias (ex.: 
não fumar). Configura-se indisciplina se o empregado se recusa a ser revistado na saída 
do serviço, desde'que agindo o empregador moderadamente.

Se o e-mail for mandado no horário de serviço, nada tendo a ver com o serviço, po
derá ficar configurada a justa causa, se o empregador tiver determinado aó empregado 
que não pode usar o computador para fins alheios ao serviço, como se ficar constatado 
que o computador recebeu um vírus exatamente pela brincadeira feita pelo empregado.

A Sala Sodal do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha entendeu qüe o envio pelo 
empregado, sem autorização da empresa, de 140 mensagens (e-mails) a 298 pessoas, de 
natureza obscena, humorística e sexual a terceiros e a outros colegas de trabalho, alheios 
à sua função, implica dispensa do empregado sem dirdto a indenização e salários (proc. 
na 4.854/2000). O empregado ajuizou demanda contra o empregador alegando que a 
dispensa era nula em razão do disposto no art. 108.2 da lei de processo do trabalho e 
no art. 55.5 do Estatuto dos Trabalhadores. A despedida não poderia ter sido feita em 
decorrênda de discriminação prevista na Constituição ou na lei ou efetivada com viola
ção dos direitos fundamentais e liberdades públicas do trabalhador. No primeiro grau, o 
trabalhador teve acolhido seu pédidò. A empresa foi condenada a readmiti-lo nas mesmas 
condições anteriores à dispensa e a lhe pagar salários desde o despédimento até a rein
tegração. A empresa recorreu afirmando ter havido transgressão da boa-fé contratual e 
falta de observânda do dever de lealdade, com base no art. 54.2, d do Estatuto dos Tra
balhadores. O Tribunal entendeu que o empregado deixou de cumprir sua prestação de 
serviço, prindpalmente pdo fato de que a empresa só permitia a utilização dos sistçmas 
de comunicação eletrônica para fins de trabalho.

É recomendável que a empresa proíba o uso do computador no horário de serviço 
para fins alheios ao trabalho. O empregado deve ser comunicado por escrito de tal fato 
para evitar posteriormente a afirmação de que não tinha conhecimento da proibição do 
empregador. O empregador poderia dispor tal proibição no regulamento da empresa ou 
em norma interna, dando publiddade de seu conteúdo a todas as pessoas, justamente 
para que possa ser cumprido.

Implicará dispensa por justa causa por indisdplina (art. 482, h, da CLT) se o émpre- 
gado recebeu ordens gerais de só usar o computador para o serviço e envia e-maüs para 
outras pessoas sem qualquer relação com o trabalho.

O computadoi; o programa instalado na máquina e o telefone são do empregador. 
Assim, este tem o direito de usar, gozar e dispor dé seus bens (art. 1.228 do Código Civil). 
Os frutos e demais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, a seu proprie
tário, salvo se, por motivo jurídico, espedal, houverem de caber a outrem (art. 1.232 do 
Código Civil).
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Para evitar dúvidas, é melhor a empresa deixar bem daro que o empregado não pode 
usar a Internet para fins alheios ao trabalho, mediante, por exemplo, aviso na primeira 
tela do computador, que é vista logo quando aberta pelo operador. Melhor é fazer comu
nicação interna por escrito ou até previsão no contrato de trabalho, se for o caso em que 
o empregado autoriza por escrito o empregador a monitorar seus e-maib. O empregado 
que descumprir a determinação do empregadpr será passível de dispensa por justa causa.

Em determinado caso, entendeu-se não haver justa causa, se o empregado não es
tava em seu horário de trabalho enviando e-niaü, mas no horário de café (TRT 2a R, RO 
20Ô00347340, Ac. 20000387414, j. 3-8-2000, Rei. Fernando Antonio Sampaio da Silva, 
DOESP 8-8-00, p. 58).

6.2.12.10 Insubordinação

A insubordinação está ligada ao descumprimento de ordens pessoais de serviço espe
cíficas. Não são ordens gerais do próprio empregador, mas ordens do chefe, do encarrega
do, ligadas ao serviço, como o fato de o empregado não fazer serviço que lhe foi determi
nado no dia. Se a ordem do superior é imoral ou ilegal não se configura a insubordinação.

6.2.12.11 Abandono de emprego

Abandonar tem o sentido de deixar, largar. Abandono é o ato ou efeito de abandonar. 
Abandono é derivado do alemão bandon e do francês ábancbnner.

Abandono de emprego significa largar, deixar o posto de trabalho, desistir o operário 
de trabalhar na empresa. Há, portanto, o desprezo do empregado em continuar traba
lhando para o empregador.

Critica-se o abandono de emprego como justa causa para a dispensa, pois, na ver
dade, o empregado rescinde, de fato, o contrato de trabalho, por não mais comparecer 
à empresa. O empregador apenas formaliza a resdsão, em razão das circunstândas de o 
empregado ter deixado de trabalhar.

Para a caracterização do abandono de emprego são levados em conta dois elementos.
O primeiro deles é o objetivo, indicado pelas faltas ao serviço durante certo perío

do. O empregado deixa de trabalhar continuamente, ininterruptamente dentro de certo 
período. Se o empregado falta de forma intercalada: num dia vem, no outro nao etc., 
não se configura o abandono de emprego, mas pode estar caracterizada a desídia, pelo 
desleixo do empregado em trabalhar, que é sua obrigação.

O segundo elemento é o subjetivo, comprovando a dara intenção do empregado de 
não mais retomar ao emprego, como o de possuir outro emprego ou por manifestação ex
pressa de não ter interesse em continuar a trabalhar na empresa. Na prática, é encontrada 
a expressão incorreta anhnus abandonandi, que não existe, pois o ânimo de abandonar 
quer dizer animus dereliquendi.

É preciso que exista prova do abandono, em razão do prindpio da continuidade dá re
lação de emprego. A referida prova ficará a cargo do empregador (art. 818 da CLT c/c art.
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333, II, do CPC), por se tratar de fato impeditivo do direito às verbas rescisórias. Um em
pregado normal, que precisa do serviço para poder sobrevivei; não abandona o emprego.

A orientação jurisprudencial se fixa no sentido de que o período a ser considerado 
para a caracterização do abandono de emprego deve ser de mais de 30 dias, com base 
analógica nos arts. 474 e 853 da CLT. A Súmula 32 do TST mostra esse entendimento: 
“presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retomar ao serviço no prazo 
de 30 (trinta) dias após a cessação do benefício previdendário nem justificar o motivo 
de não o fazer5’. A ausênda do empregado por mais de 30 dias sem trabalhar cria a pre
sunção relativa (iuris tantum) de que abandonou o emprego. Caberá ao empregado fázer 
prova em sentído,contrário, como de que estava doente, de que sofreu addente do traba
lho, de que estava internado nohospital e tevealta-recentemente, de que foi seqüestrado, 
de que á  empresa o impediu de voltar a trabalhar etc. Entretanto, em prazo inferior a 30 
dias pode-se entender que não houve o abandono de emprego, mas restar configurada a 
justa causa de desídia, pèla negligênda do empregado em deixar de prestar serviços por 
vários dias contínuos.

Em prazos menores pode ser demonstrado o abandono de emprego, desde que fique 
comprovado o interesse do empregado de não retomar ao trabalho, o qúe deverá ser 
provado pelo empregador.

A lei não prevê que o empregado deve ser notificado para voltar a trabalhar na 
empresa visando à caracterização da justa causa de abandono de emprego. O procedi
mento é uma segurança do empregador para considerar rescindido o contrato de traba
lho, visando ao não pagamento de certas verbas rescisórias, além de servir como ínéio 
de prova caso o empregado venha a ajuizar ação, postulando as verbas decorrentes da 
dispensa injusta.

A comunicação feita no jornal chamando o empregado ao trabalho não tem qualquer 
valor, pois o empregado não tem obrigação de lê-lo, nem, na maioria das vezes, dinheiro 
para comprá-lo.

O fato de o empregado não atender à comunicação publicada na imprensa pelp em
pregador, pedindo seu retomo ao serviço, sob pena da caracterização da justa causa, não 
revela ânimo de abandonar o emprego.

O ideal é que a comunicação seja feita por meio de carta registrada, informando que 
o empregado deve retomar imediatamente ao serviço, sob pena de ser caracterizada a 
justa causa. O empregador tem, indusive, o endereço do empregado, podendo ènviar- 
-lhe comunicação postal com aviso de recebimento. Se o empregado tem endereço certo, 
deve a empresa notificá-lo pelo correio com aviso de recebimento ou por telegrama, que 
podem indicar o recebimento no endereço indicado e não por comunicação em jornal.

A notificação também poderia ser extrajudidal, sendo realizada pelos cartórios de 
títulos e documentos, pois há fé pública nos atos praticados pelo cartório.

Poderia, ainda, ser feita mediante notificação judidal, que é uma medida cautelar 
(arts. 867 a 873 do CPC). Tem por objetivo prevenir responsabilidade, manifestando 
intenção de modo formal quanto ao retomo do obreiro ao serviço (art. 867 do CPC), O 
procedimento gozaria da vantagem de ser feito judidalmente, de o empregado ser dtado
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para retomar ao serviço, apresentando, portanto, maior garantia jurídica, inclusive quan
to ao recebimento da comunicação no endereço do trabalhador.

A convocação por edital somente seria feita quando o empregado não tivesse ende
reço certo e conhecido ou viesse a estar em local incerto e não sabido, o que não ocorre 
na maioria dos casos, até mesmo diante do fato de que o empregador tem o endereço do 
empregado. Tem, ainda, o edital custo muito maior do que a comunicação postal.

6.2.12.12 Ato lesivo à honra e boa fam a

Ajusta causa em análise é a praticada pelo empregado ao ferir a honra e a boa fama 
do empregador ou superiores hierárquicos ou de qualquer outra pessoa, salvo quando a 
exercer em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

Os atos mencionados originam calúnia, injúria e difamação. Os referidos atos pode
rão ser praticados por palavras ou gestos.

O juiz deverá examinar os vários elementos caracterizadores da falta grave, como a 
intenção do empregado, o ambiente, sua escolaridade e principalmente a gravidade de 
tais acusações. Há necessidade de que os atos em comentário sejam divulgados.

A legítima defesa, própria ou de outrem, excluirá a justa causa.

6.2.12.13 Ofensa física

Ocorre a ofensa física com a agressão do empregado contra qualquer pessoa, o em
pregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de ou
trem. A ofensa física ocorre no local de trabalho, no serviço, mas poderá ocorrer fora do 
local de trabalho se, v. g., o empregado trabalhar externamente.

A falta grave independerá da existência de lesão corporal ou ferimento, bastando 
apenas ã ofensa física, como o fato de um empregado esmurrar outro.

A legítima defesa irá excluir a falta grave em comentário, sendo que caberá ao em
pregado a prova de tal fato.

6.2.12.14 Prática constante de jogos de azar

A falta grave ocorre quando o empregado continuamente pratica jogos de azar. Se a 
prática é isolada, uma única vez, ou poucas vezes, não há a justa causa. Há, por conse
guinte, a necessidade da habitualidade para a confirmação da falta grave em comentário. 
Pouco importa, porém, se o jogo é ou não a dinheiro.

Os jogos de azar podem ser: jogo do bicho, loterias, bingo, roleta, bacará, de cartas, 
dominó, rifas não autorizadas etc.

Se o jogo é realizado fora do horário de trabalho, como no horário de intervalo e não 
há prejuízo para o serviço, não se pode falar em justa causa.
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A CLT não faz distinção sobre a espécie de jogo, se é permitido ou proibido. Logo, se 
refere a qualquer jogo de azar.

6.2.12.15 Atos atentatórios à segurança nacional

O parágrafo único do art. 482 da CLT foi acrescentado pelo Decreto-lei ne 3, de 27-1- 
66. Nele está inserida outra hipótese de justa causa para o despedimento do empregado. 
Só se considera justa causa para a dispensa do empregado a prática, devidamente com
provada em inquérito administrativo, de atos atentatórios contra a segurança nacional, 
como seriam os atos de terrorismo, de malversação da coisa pública etc.

Atualmente, a Lei de Segurança Nacional é a Lei na 7.170, de 14-12-83.
O Decreto-lei na 3/66 acrescentou três parágrafos ao art. 472 da CLT, esclarecendo 

a forma da apuração da falta grave. A autoridade competente poderá solicitar o afasta
mento do empregado do serviço ou do local de trabalho, caso haja motivo relevante de 
interesse para a segurança nacional, sem que se configure a suspensão do contrato de tra
balho (§ 3a). O afastamento será solicitado pela autoridade competente diretamente ao 
empregador, em representação fundamentada, com audiência da Procuradoria Regional 
do Trabalho, que instaurará inquérito administrativo (§ 4a). Nos primeiros 90 dias, o em
pregado receberá remuneração (§ 5a) . Se o inquérito persistir após 90 dias, o empregador 
não tem obrigação de pagar salários.

6.2.12.16 Outras hipóteses

A CLT prevê outras hipóteses em que ocorre a falta grave, que não estão capituladas 
no art. 482.

Constitui justa causa para despedimento do empregado a não observância das nor
mas de segurança e medicina do trabalho e o não uso dos equipamentos de proteção 
individual fomeddos pela empresa (art 158, parágrafo único, da CLT).

Em casos de urgência ou de acidente na estrada de ferro, o empregado não poderá 
recusar-se, sem causa justificada, a executar serviço extraordinário, sob pena de ser dis
pensado por justa causa (parágrafo único do art. 240 da CLT).

O móviménto paredista que for deflagrado sem a observância das disposiçõés da Lei 
na 7.783/89 sujeita o empregado a ser dispensado por justa causa, dependendo dos atos 
que forem praticados.

Havendo justa causa, o empregado não terá direito a aviso-prévio, férias proporcio
nais, 13a salário, saque do FGTS e indenização de 40%, nem ao fornecimento das guias do 
seguro-desemprego. Fará jus apenas ao saldo de salários e às férias vencidas, se houver.

É de se ressaltar que a justa causa pode ser cometida no decorrer do aviso-prévio, 
o que importa dizer, que perderá o empregado o direito ao restante do respectivo prazo 
(art. 491 da CLT).

Ver o meu Manual da justa causa (2010).
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6.3 Despedida coletiva

Despensa é a parte da casa destinada a guardar mantimentos.
Os autores muitas vezes usam a palavra dispensa para designar o despedimento do 

empregado. É correto também falar em despedida ou despedimento. Também são empre
gadas as palavras despedida, dispensa ou despedimento.

Na Espanha, é usada a denominação despido colectivo. Em Portugal, usa-se a expres
são despedimento colectivo.

Despedida ou dispensa é a forma de rescisão do contrato de trabalho por ato unila
teral do empregador. ■

Despedida individual é a regulada na CLT. Na despedida individual, é demitido um 
trabalhador e não vários trabalhadores ao mesmo tempo.

Na despedida coletiva, são demitidos vários trabalhadores ao mesmo tempo. A dis
pensa objetiva reduzir o número de empregados no empregador.

Na dispensa plúrima, vários empregados são dispensados ao mesmo tempo sem que 
haja um motivo específico em relação a cada um deles.

Pode ser dividida em: por força maior, tecnológica (em decorrência de novas tecno
logias), éconômica (em razão de crises econômicas), organização do trabalho em razão 
do mercado.

A legislação brasileira não trata de despedida coletiva, nem estabelece conceito no 
sentido do que é despedida coletiva. Não há proibição em lei da dispensa coletiva ou de 
que a empresa tenha de tomar certas providências para assim proceder. . ;

Se o empregador for fazer dispensa coletiva, a nossa legislação não prevê critério 
para tal fim. A dispensa coletiva poderá ser, porém, disdplinàda ém convenção, acordo 
ou dissídio coletivo, como permite o art. 1- da Convenção na 158 da OIT. O Brasil, entre
tanto, denundou a referida norma intemadonal, que não está em vigor no nosso país.

Não há um conceito de dispensa coletiva em nossa legislação. A lei não dispõe que a 
despedida coletiva ocorre com a demissão de dois, 10,100 ou 1.000 trabalhadores.

O art. 13 da Convenção nB 158 da OIT apenas explidta que se o empregador previr 
términos da relação de trabalho por motivos econômicos, estruturais ou análogos: (a) 
propordonará aos representantes dos trabalhadores interessados, em tempo oportuno, 
a informação pertinente, induindo os motivos dos términos previstos, o número e as ca
tegorias dós trabalhadores que poderiam ser afetados e o período durante 6 qual seriam 
efetuados esses términos. Os representantes dos trabalhadores poderão sér os pertencen
tes à comissão de fábrica, delegados sindicais ou outros que tenham sido eleitos pelos 
trabalhadores. Trata-se de mera informação ao sindicato, não sendo condidonada à apro
vação do sindicato dos trabalhadores. Assim, o empregador deverá comunicar aos repre
sentantes dos trabalhadores que forem reconheddos pela legislação nadonal o motivo da 
dispensa dos empregados. O ideal seria que essa comunicação fosse feita ao sindicato, até 
para que pudesse ser negodada; (b) de acordo com a legislação e prática nadonais, será 
oferedda aos representantes dos trabalhadores, o mais breve possível, uma oportunidade 
para a realização de consultas sobre as medidas que deverão ser adotadas para evitar oü 
limitar os términos dos contratos e as medidas para atenuar as consequêndas adversas de
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todas as cessações em relação aos trabalhadores afetados, proporcionando, por exemplo, 
a possibilidade de se conseguirem novos empregos. A legislação brasileira não estabele
ce um critério para esse fim, nem que a dispensa seja feita de acordo com uma cifra ou 
porcentagem em relação aos empregados das empresas. Poderiam ser adotados critérios, 
até especificados em convenções coletivas, em que a dispensa deveria ser feita em relação 
aos trabalhadores que tivessem um número menor de encargos familiares, prestigiando o 
empregado casado, o que tem mais antiguidade na empresa etc.

Não há sanção pelo descumprimento da Convenção na 158 da OIT, pois em seus dis
positivos não há tal previsão. Não se poderia aplicar multa administrativa por analogia às 
contidas na CLT ou em outra legislação, pois a multa deve ser específica. Poderá, porém, 
a DRT aplicar miilta se por acaso a empresa não observar o aviso-prévio, a indenização 
pertinente, o fornecimento do seguro-desemprego etc., pois aí está sendo descumprido 
um preceito específico da legislação, em que já há penalidade própria para o descumpri
mento da norma.

Dispõe o inciso I do art. 7a da Constituição: “relação de emprego protegida contra 
a dispensa arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 
indenização compensatória, dentre outros direitos”. O sistema brasileiro de despedidas 
consagra reparação econômica em caso da despedida feita pelo empregador sem justifi
cativa. Não há, portanto, proibição de dispensas coletivas.

A lei complementar pode estabelecer o direito a estabilidade no emprego ou a rein
tegração no emprego, que seriam outros direitos. O STF já entendeu que a relação de di
reitos contida no inciso I do art. 7a da Constituição é exemplificativa e não taxativa (STF, 
ADIn 639-DF, Rei. Min. Moreira Alves).

Enquanto não for editada a lei complementar prevista no inciso I do art. 7- da Lei 
Maior, é elevada a indenização da Lei ns 5.107/66 de 10% para 40% sobre os depósitos 
do FGTS (art. 10,1, do ADCT).

O art. 502 da CLT não pode ser usado para fundamentar dispensas coletivas, pois tra- 
. ta de motivo de força maior. Dispensas coletivas não são iguais a motivo de força maior. 
As dispensas coletivas estão sendo feitas por motivos econômicos.

Quantos empregados devem ser demitidos para se caracterizar a despedida coletiva? 
Não há previsão legal nesse sentido, justamente porque o nosso ordenamento jurídico 
não trata do tema, nem conceitua a despedida coletiva.

O inciso VI do art. 7° da Constituição exige convenção ou acordo coletivo (resultado 
da negociação coletiva) para reduzir salários. Faz referência o inciso Xm do art. 7S da Lei 
Maior a acordo ou convenção coletiva para reduzir ou compensar jornada de trabalho. 
Os turnos ininterruptos de revezamento de seis horas somente podem ser aumentados 
por negociação coletiva (art. 7a, XIV da Lei Magna). É obrigatória a participação dos sin
dicatos nas negociações coletivas de trabalho (art. 8S, VI, da Lei Maior). O art. 476-A da 
CLT exige convenção ou acordo coletivo para ser feita a suspensão dos efeitos do contrato 
de trabalho.

Os §§ I a e 2S do art. 114 da Constituição apenas tratam de negociação coletiva 
como condição para ajuizar o dissídio coletivo e não para dispensar coletivamente os 
trabalhadores.

Não existe obrigação legal de se fazer negociação coletiva para dispensar o trabalha
dor de forma coletiva. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não
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ser em virtude de lei (art. 5a, II, da Constituição). Não há sanção na lei caso a empresa 
faça a despedida coletiva.

O empregador só estará obrigado a fazer negociação coletiva com o Sindicato de 
empregados se houver previsão nesse sentido na norma coletiva da categoria.

Não existe previsão legal no sentido de que a empresa tenha de motivar as demis
sões para fazer despedidas coletivas. Se as dispensas coletivas não são proibidas, elas são 
permitidas.

O dissídio coletivo tem natureza declaratória e constitutiva. Não tem natureza con- 
denatória. Logo, não pode haver determinação no dissídio coletivo de reintegração no 
emprego em razão da dispensa coletiva.

O ordenamento jurídico não tem lacuna pára se utilizar o direito comparado ou de 
analogia, com fundamento no art. 8a da CLT. O inciso I do art. 7a da Constituição trata da 
dispensa arbitrária ou sem justa causa. A Norma Maior não faz distinção entre dispensa 
individual ou coletiva. Logo, o intérprete não pode fazê-lo. Não há, portanto, lacuna no 
ordenamento constitucional.

Ainda que se entendesse que haveria lacuna sobre dispensas coletivas, não seria 
possível aplicar o direito comparado, pois cada país ou sistema jurídico tem critérios di
ferenciados para prever as dispensas coletivas.

Não há dúvida de que a empresa tem função social. Entretanto, não existe funda
mento constitucional e legal para o empregado ser reintegrado em razão de despedida 
coletiva com esse argumento.

Não existe nenhum dispositivo constitucional ou legal determinando que a demo
cracia da relação de trabalho exige negociação coletiva para a despedida coletiva do 
trabalhador.

Por força da Constituição ou de lei a empresa não tem obrigação de abrir plano de 
demissão voluntária aos trabalhadores antes de fazer o despedimento coletivo. A exceção 
diz respeito ao fato de existir previsão nesse sentido na norma coletiva da catègòria.

O ideal é que o empregado, antes de ser dispensado, pudesse ser colocado em outra 
empresa do grupo ou em outra função. Haveria também a possibilidade de o trabalhador 
passar por um curso de reciclagem ou recàpadtação profissional antes de ser dispensado, 
para que pudesse ser aproveitado na empresa.

Para haver a dispensa do trabalhador, o empregador deveria se pautar por determi
nados critérios, como: (a) capacidade; (b) experiência; (c) antiguidade; (d) idáde; (e) 
encargos familiares etc. Esses critérios poderiam sèr estabelecidos em futura lei que vies
se a regular a dispensa do empregado ou então nas nonnas coletivas.

Dependendo da hipótese, a dispensa coletiva é a única salvação para evitar o fecha
mento da empresa, porém deve ser controlada, visando evitar abusos. O controle deve 
dizer respeito aos motivos alegados para a dispensa, permitindo que cada pessoa preju
dicada possa ajuizar ação para discutir seus direitos. A futura lei que tratasse do tema 
poderia estabelecer critérios para a dispensa do trabalhador, como os indicados no pará
grafo anterior, além de promover o retreinamento do obreiro. Essas hipóteses poderiam 
também ser especificadas em cláusulas da norma coletiva.

Não existe previsão constitucional ou legal sobre despedidas coletivas. Pelo mesmo 
motivo, não existe obrigação de se fazer negociação coletiva para se fazer a despedida
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coletiva. A questão sodal das dispensas é indiscutível, mas não existe impedimento legal 
para as dispensas coletivas.

7 Cessação do contrato de trabalho por decisão do empregado

O empregado pode deliberar pela rescisão do contrato de trabalho: pedindo demis
são, na rescisão indireta ou por aposentadoria.

7.1 Pedido de'demissão

Não existe realmente “pedido de demissão”, mas comunicação do empregado de que 
não vai mais trabalhar. O pedido não precisa ser acdto. É ato unilateral. O empregado 
apenas afirma que não vai mais comparecer ao trabalho.

Demissão é o aviso que o empregado faz ao empregador de que não mais deseja 
trabalhar na empresa. Não se confunde com a despedida, que é o ato do empregador de 
despedir o empregado. É um ato unilateral, não havendo necessidade de que o emprega
dor aceite o pedido.

O empregado terá de avisar o empregador cóm antecedênda mínima de 30 dias de 
que não pretende continuar na empresa, devendo trabalhar durante o aviso-prévio, salvo 
se for liberado pelo empregador O empregado pode ter interesse em se desvincular do 
emprego o mais rápido possível, pois já  possui óutro serviço. Nesse caso, não precisará 
cumprir o aviso-prévio (S. 276 do TST).

Não tem o empregado direito á indenização (art. 477 da CLT), ào saque do FGTS e 
às guias do seguro-desemprego. Fará jus, porém, ao 13a salário propordonal (S. 157 do 
TST), a férias venddas e férias propordonais (S. 171 e 261 do TST).

A única formalidade existente na legislação é qüe a demissão do empregado com mais 
de um ano de serviço só será válida quando feita com a assistênda dó sindicato ou perante 
a autoridade do Ministério do Trabalho (§ 1? do art. 477 da CLT). Tendo o empregado me
nos de um'ano de casa, não haverá necessidade da referida assistênda. A dispensa dos em
pregados da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos munitípios e de suas autarquias 
ou fundações não necessita de assistênda (Decreto-lei na 779/69, a rt I a, D- As empresas 
públicas que explorem atividade econômica ou as sodedades de economia mista deverão 
proceder à assistênda, se o empregado tiver mais de um ano de empresa, pois devem ob
servar a legislação trabalhista (§ I a do a r t 173 da Constituição).

7.2 Rescisão indireta

A rescisão indireta ou dispensa indireta é a forma de cessação do contrato de traba
lho por decisão do empregado em virtude da justa causa praticada pelo empregador (art. 
483 da CLT).

A rigor, a rescisão do contrato de trabalho sempre seria direta. A dispensa sempre 
seria direta. Não se justificaria falar em dispensa indireta ou rescisão indireta. Entretanto,
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na rescisão indireta não há dispensa propriamente dita de forma direta; apenas o empre
gador comete um ato que causa a cessação do contrato de trabalho.

Na rescisão indireta, o empregado deve, de preferência, avisar o empregador dos 
motivos por que está retirando-se do serviço, sob pena de a empresa poder considerar a 
saída do trabalhador como abandono de emprego.

A única maneira de se verificar ajusta causa cometida pelo empregador é o empre
gado ajuizar ação na Jüstiça dò Trabalho, postulando a rescisão indireta de seu contrato 
de trabalho. ‘ 1

O empregado, a rigoi; não deveria permanecer trabalhando na empresa. Deve des
ligar-se imediatamente, sob pena de se entender que houve perdão , da falta praticada 
pelo empregador, ou que a falta não foi tão grave a ponto de impedir a continuidade do 
contrato de trabalho.

; As hipóteses de rescisão indireta estão arroladas nas alíneas do art. 483 da CLT.
A primeira hipótese seria a exigência de serviços superiores às forças do empregado. 

A expressão “serviços superiores às forças do empregado” deve ser interpretada no senti
do amplo, como força física ou intelectual. São serviços superiores à capacidade normal 
do empregado. Seria o caso de se fazer com que as mulheres ou menores empregassem 
força muscular de 30 kg para trabalho contínuo, quando o permitido seria apenas até 20 
kg (art. 390 e § 5a do art. 405, da CLT).

A segunda hipótese ocorre com a exigência de serviços defesos por lei, proibidos 
pela legislação. Seria o caso de o menor fazer serviços perigosos, insalubres ou trabalho 
noturno, que são vedados pelo inciso XXXIII do art. 7a da Lei Maior.

A terceira hipótese diz respeito à exigência de serviços contrários aos bons costumes. 
Seriam serviços contrários à moral, como se uma recepcionista de casa de tolerância ti
vesse que se submeter a conjunção carnal com os freqüentadores da casa.

A quarta hipótese rèfere-se a exigência de serviços alheios ao contrato de trabalho. 
Vamos supor que o empregado é pedreiro e foi contratado para esse mister. A partir de 
certo dia, o empregador pretende exigir serviços de carpinteiro dessa mesma pessoa.

A quinta hipótese mostra o tratamento com rigor excessivo por parte do empregador 
ou de seus superiores hierárquicos em relação ao empregado. Seria o caso de o emprega
dor punir com rigor excessivo um empregado em dada situação e em relação a outro, em 
situação idêntica, assim não proceder
_ A sexta hipótese evidencia 0 fato de o empregado correr perigo de mal considerável. 
E o que ocorreria se o empregador exigisse do empregado o trabalho em local em que 
este pudesse contrair doença ou moléstia grave, ou outro fato que viesse a pôr em risco 
sua saúde, sua vida ou sua integridade física.

A sétima hipótese seria o descumprimento pelo empregador das obrigações contra
tuais. A principal delas seria o não pagamento dos salários do empregado. Considera-se 
a empresa em mora contumaz quando o atraso ou a sonegação de salários devidos ao 
empregado ocorram por período igual ou superior a três meses, sem motivo grave e re
levante, exduídas às causas pertinentes ao risco dò empreendimento (§ I a do art. 2a do 
Decreto-lei na 368/68). O pagamento de salários atrasados em audiênda não elide a mora 
capaz de determinar a rescisão do contrato (S. 13 do TST). O fato de o empregador não 
vir depositando o FGTS durante o pacto laboral não constitui violação à alínea d do art.
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483 da CLT, visto que o empregado não pode levantar o FGTS na constância da relação de 
emprego, nem existe prejuízo ao obreiro durante a vigência do pacto laboral. Pode-se, ar
gumentar, ainda, que a obrigação de depósito do FGTS é legal e não contratual, até porque 
o empregado não é mais optante do FGTS. A única hipótese que poderia acarretar prejuízo 
ao empregado seria a de este necessitar do FGTS para amortização ou pagamento dâ casa 
própria, e aqui se poderia configurar uma falta do empregador. A falta de assinatura na 
CTPS do empregado não caracteriza rescisão indireta, pois o contrato de trabalho pode ser 
verbal ou escrito. Além disso, se a pessoa é realmente empregada, é segurada obrigatória 
da Previdência Social, fazendo jus aos benefícios previdendários, independentemente do 
recolhimento da contribuição previdendária por parte do empregador, observado o perío
do de carênda. Havendo dúvida a respeito da existênda da relação de emprego, discutida 
em processo judidal, a rescisão indireta é indevida, justamente-porque-anteriormentè à 
decisão não se reconheda o vínculo.

A oitava hipótese ocorre se o empregador ou seus prepostos ofenderem a hòrira é boa 
fama do empregado ou pessoas de sua família. É o que aconteceria com atos caluniosos, 
injuriosos ou de difamação. Não há fundamento legal para rescisão indireta por assédio 
sexual nas alíneas a e c do art. 483 da CLT. O assédio sexual não compreende seiviço 
contrário aos bons costumes. Não há perigo de mal considerável, nem é o caso de não 
cumprir as obrigações do contrato. Trata-se, mais propriamente, de um ato lesivo à honra 
e à boa fama da pessoa, pois podem ser veiculadas opiniões maledicentes, contrárias à 
honra ou à boa fama do empregado.

A nona hipótese diz respeito a ofensas físicas praticadas pelo empregador contra o 
empregado, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem.

A última hipótese do art. 483 da CLT trata do fato de o empregador reduzir o tra
balho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de modo a afetar sènsivelmente a 
importânda dos salários.

O parágrafo único do art. 407 da CLT prevê outra hipótese de rescisão indireta, 
quando a empresa não tomar as medidas possíveis e recomendadas pela autoridade com
petente para que o menor mude de função.

O empregado poderá suspender a prestação dos serviços ou rescindir o contrato quan
do tiver de desempenhar obrigações legais incompatíveis com a continuação do serviço.

Em caso de não cumprimento pelo empregador das obrigaçõés contratuais e ná re
dução por peça ou tarefa que implique diminuição de salários, o empregado pode permá- 
necer ou não no serviço até a final dedsão no processo. Nas hipóteses das alíneas a,b,c, 
e e /d o  art. 483 da CLT, deve-sé entender que o empregado devè afastar-se do emprego e 
propor a ação com as reparações respectivas. Se a pretensão do empregado, pleiteando a 
rescisão indireta for acolhida, a empresa irá pagar-lhe aviso-prévio, férias propordonais, 
13a salário propordonal, e levantará o FGTS, acresddo da indenização de 40%.,

Caso o empregado continue trabalhando, a sentença deverá fixar a data em que se 
considerará o contrato rescindido, que deveria ocorrer com o trânsito em julgado ou na 
data em que a ação foi proposta, se houver pedido nesse sentido.

A irregularidade cometida pelo empregador deve ser de tal monta que abale ou tome 
impossível a continuidade do contrato. Se o empregado tolera repetidamente pequenas 
infrações cometidas pelo empregador, não se poderá falar em resdsão indireta, devendo 
o juiz preservar a relação de emprego, pois, prindpalmente em épocas de crise, é difícil 
conseguir nova colocação no mercado de trabalho.



4 0 4  Direito do Trabalho • Martins

Na rescisão indireta deve ser observada a imediação na postulação após a falta do 
empregador, sob pena de se entender que houve perdão por parte do empregado.

Rejeitada a pretensão do empregado, não terá direito às reparações econômicas per
tinentes, apenas ao saldo de salário e férias vencidas.

7.3 Aposentadoria

A aposentadoria do empregado é uma das formas de cessação do contrato de tra
balho. Se o empregado continuar trabalhando., há a formação de um novo contrato de 
trabalho.

No Direito Comparado, há legislações que consagram a extinção do contrato de tra
balho quando o empregado pede aposentadoria, embora algumas delas não mencionem 
a possibilidade de o empregado continuar a trabalhar na empresa.

Na Espanha, o Estatuto dos Trabalhadores dispõe que o contrato de trabalho se ex- 
tinguirá com a aposentadoria do trabalhador (art. 49, 6).

Em Portugal, a “reforma” do trabalhador por velhice ou invalidez importará caduci
dade do contrato de trabalho (art. 343, c, do Código do Trabalho), com a cessação auto
mática do pacto laboral. Ensina Antonio de Lemos Monteiro Fernandes (1992:438) que 
a preocupação do legislador foi “de liberar efetivamente postos de trabalho a partir de 
certo momento -  o da obtenção da reforma -  preocupação surgida rio contexto de uma 
grave crise de desemprego”.

Na Argentina, quando o trabalhador pode requerer o benefício previdenciário pelo 
porcentual máximo, tem o empregador a obrigação de manter o emprego pelo prazo má
ximo de um ano. Concedido o benefício ou vencido o prazo mencionado, o contrato de 
trabalho fica extinto (art. 252 da Lei do Contrato de Trabajo, com a redação determinada 
pela Ley ns 21.659).

De acordo com o § I a do art. 8a, e o § 3a do art. 10, da Lei na 3.807 (LOPS), o em
pregado só teria direito à aposentadoria; quando se desligasse do emprego. Tal fato trazia 
prejuízo ao obreiro, que podia ficar vários meses esperando a concessão da aposentado
ria, sem ter fonte de renda.

A Lei na 6.887, de 10-12-80, deu nova redação àqueles dispositivos legais anterior
mente mencionados, sendo que a aposentadoria por velhice ou a por tempo de serviço 
seriam devidas desde a data da entrada do requerimento. Não haveria mais a necessida
de do desligamento do empregado para receber o beneãdo previdenciário, podendo o 
trabalhador aguardar no serviço o trâmite do requerimento da aposentadoria no âmbito 
do antigo INPS.

Posteriormente, a Lei na 6.950, de 4-11-81, passou a exigir novamente o desligamen
to do empregado para a concessão da aposentadoria (art. 3a, I).

A doutrina entendia que a aposentadoria fazia cessar o contrato de trabalho.
A Lei na 8.213 determinou, na alínea b do indso I do art. 49, que não há necessidade 

de desligamento do emprego para o requerimento da aposentadoria, estando o emprega
do autorizado a continuar trabalhando na empresa. O mesmo se nota do § 2a do art. 18 da
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Lei na 8.213/91, quando é mencionado que o aposentado pode permanecer em atividade 
sujeita ao Regime Geral da Previdência Sodal ou a ela retomar. Assim, o empregado não 
precisa desligar-se da .empresa para requerer a aposentadoria, pois a tramitação desta, 
no INSS, pode demorar alguns meses, não ficando o obreiro desamparado quanto a seus 
rendimentos, podendo continuar a laborar na empresa. Versa a alínea 5 do indso I do art. 
49 da Lei na 8.213 sobre mera autorização para que o empregado continue trabalhando.

Enquanto a Lei ns 6.950/81 exigia o desligamento do emprego para a concessão da 
aposentadoria, a alínea b do indso I do art. 49 da Lei na 8.213/91 não o.faz, permitindo 
que o trabalhador permaneça no posto de trabalho enquanto aguarda o deferimento do 
requerimento da aposentadoria. Deve-se ressaltar, porém, que a continuidade na presta
ção de serviços na empresa após o requerimento do empregado solidtando aposentadoria 
dependerá da aceitação do empregador, porque o contrato de trabalho tem por requisi
to a bilateralidade. A empresa não estará obrigada a concordar com a permanênda do 
empregado prestando serviços após o requerimento de sua aposentadoria. Se as partes 
ajustarem a continuidade dos serviços, ou os serviços continuarem a ser prestados, não 
haverá nenhum óbice.

A aposentadoria continua a ser uma forma de cessação do contrato de trabalho. Caso 
o empregado continue prestando serviços na empresa, inida-se novo pacto laboral.

Com a aposentadoria, há o levantamento do FGTS (art, 20, in, Lei n9 8.036/90). A 
conta do FGTS é zerada para receber riovõs depósitos de um novo contrato de trabalho. 
Não haverá pagamento de indenizàção dé 40%, pois a inidativa da ruptura não foi do 
empregador. Da mesma forma, o empregado não faz jus a aviso-prévio, visto que não foi 
dispensado. Terá direito a 13a salário propordonal e a férias propòrdonais, se tiver mais 
de um ano de empresa, além das férias venddas. A baixa na CTPS do operário será ano
tada no dia anterior ao do inído da aposentadoria, sendo o empregado readmitido no dia 
imediato subsequente.

Dispõe, ainda, o art. 51 da Lei ns 8.213/91 que “a aposentadoria por idade pode ser 
requerida pela empresa, desde que o segurado tenha cumprido o período de carênda e 
completado 70 anos de idade, se do sexo masculino, ou 65 anos, se do sexo feminino, 
sendo compulsória”.

A parte final do mesmo artigo prevê a cessação do contrato de trabalho pela apo
sentadoria, mas nada impede, também, que seja feito novo contrato de trabalho, perma
necendo o empregado na empresa, aguardando á tramitação da aposentadoria. Sendo a 
aposentadoria requerida pela empresa, tem direito o obreiro à indenização prevista nos 
arts. 477 ss. da CLT, relativa ao período em que não foi optante dò FGTS, podendo sacar 
o referido Fundo, acresddo da indenização de 40%, além do pagamento de aviso-prévio, 
132 salário e férias propordonais, visto que a inidativa do rompimento do pacto laboral é 
da empresa, o que é equiparado à despedida sem justa causa. O contrato de trabalho será 
considerado rescindido no dia anterior ao do inído da aposentadoria.

O art. 33 da Lei na 8.213/91 mostra que a renda mensal do benefído de prestação 
continuada substitui o rendimento do trabalho do segurado. Isso implica dizer que o bene
fído acarreta a extinção do vínculo do emprego, pois os proventos irão substituir o salário 
do obreiro.

O art. 453 da CLT também indica, indiretamente, que a aposentadoria espontânea 
rescinde o contrato de trabalho, pois o trabalhador não poderá contar o tempo de serviço 
anterior na empresa.
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Prevê o inciso n  do § 39 do art. I a da Lei nB 4.090 que cessa a relação de emprego em 
decorrência da aposentadoria do trabalhador

Há que se ressaltar, porém, que não se confunde continuidade do aposentado na 
empresa com continuidade do contrato de trabalho, pois existe autorização legal para 
o trabalhador continuar prestando serviço à',empresa. As aposentadorias (por tempo de 
contribuição e por idade) são definitivas, importando cessação do contrato de trabalho, 
enquanto na aposentadoria por invalidez isso não ocorre, pois esta não é definitiva, ape
nas suspende o contrato de trabalho.

Quando do segundo desligamento do empregado da empresa, a indenização de 40% 
do FGTS deverá ser calculada apenas sobre os depósitos do segundo contrato de trabalho, 
e não sobre os do primeiro, pois o próprio art! 453 da CLT indica^que a aposentádoria 
espontânea do empregado impede a soma do tempo de serviço anteriormente prestado 
na empresa.

O STF entende que a aposentadoria não rescinde o contrato de trabalho. Julgou in
constitucional o § 2a do art. 453 da CLT (ADIn 1.721-3/DF, j. 11-10-06, Rei. Carlos Brito, 
LTr 71-9/1130). O TST entende da mesma forma (OJ 361 da SBDI-1 do TST).

Os empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser 
readmitidos em caso de aposentadoria espontânea. Devem, porém, prestar concurso pú
blico e não poderão acumulai; remuneradamente, cargos públicos, salvo quando houver 
compatibilidade de horários: (a) de dois cargos de professor; (b) de um cargo de professor 
com outto, técnico ou dentffico; (c) de dois cargos privativos de médico (art. 37, XVI, da 
Constituição). O § I a do art. 453 da CLT também indica indiretamente que o cpntrato.de 
trabalho é rescindido com a aposentadoria espontânea do empregado, pois do contrário 
não poderia ser readmitido. O § 2a do art. 453 dispõe que o ato de concessão do benefído 
da aposentadoria a empregado que não tiver completado 35 anos de serviço, se homem, 
ou 30, se mulher, importa extinção do vínculo empregatído. Foi julgada inconstitudonal 
pelo STF a eficáda do dtado § 2a do art. 453 (ADIn na 1.721-3, DJU1, de 20-10-06). Foi 
julgado inconstitudonal o § I a do a r t 453 da CLT (ADIn ns 1.770-4, DJU 20-10-06). Ò 
julgamento mendonou que não haveria extinção do vínculo de emprego, sendo vedada,a 
acumulação de proventos e vencimentos.

7.4 Contagem de tempo de serviço em razão da 
readmissão do empregado

O art. 453 da CLT anteriormente estava assim redigido: “no tempo de serviço do ein- 
pregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não-contmuOs, 
em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por 
falta grave ou tiver recebido indenização legal”.

A Súmula 21 do TST interpretava o referido artigo da seguinte forma: “o empregado 
aposentado tèm direito ao cômputo do tempo anterior à aposentadoria, se permanecer a 
serviço da empresa ou a ela retomar”. A Súmula 215 do STF mostrava o mesmõ' enten
dimento: “conta-se a favor de empregado readmitido o tempo de serviço anterior, salvo 
se houver sido despedido por falta grave ou tiver recebido a indenização legal”. A orien
tação da antiga Súmula 21 dificultava a readmissão do empregado que tivesse requerido
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aposentadoria espontaneamente, pois o empregador não iria querer correr o risco de 
readmitir o empregado e contar o período anterior à aposentadoria, inclusive porque, 
posteriormente, poderia obter estabilidade.

A Lei na 6.204, de 29-4-75, deu nova redação ao art. 453 da CLT: “no tempo de ser
viço do empregado, quando readmitido, serão computados os períodos, ainda que não 
contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido des
pedido por falta grave, recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente”.

Nota-se que a referida norma acrescentou ao artigo em comentário, expressamènte, 
a hipótese de “aposentadoria voluntária”, excluindo essa situação para o somatório de 
períodos anteriores. Essa mudança teve por objetivo estimular as aposentadorias, evitan
do que o empregador tivesse de pagar indenização e impedindo a contagem do tempo de 
serviço anterior. Pretendeu-se, também, evitar que o empregador dispensasse o emprega- 
do que estivesse às vésperas da estabilidade decenal, de maneira qüe a empresa pudesse 
contratar o trabalhàdor no segundo período sem que este adquirisse estabilidade; e prote
ger o obreiro que tivesse menos de um ano de empresa, mas que tivesse celebrado vários 
contratos de trabalho, não tendo, assim, direito a indenização.

Três hipóteses devem ser consideradas para que não seja computado o período em 
que o empregado trabalhou anteriormente na empresa: (a) dispensa por justa causa; 
(b) cessação do contrato de trabalho com pagamento de indenização; (c) aposentadoria 
espontânea.

A primeira hipótese diz respeito à dispensa por justa causa. Tendo o empregado co
metido falta grave, nos termos do art. 482 da CLT ou de outro artigo desse diploma legal, 
fica, automaticamente, exduído o direito à soma dos períodos descontínuos na empresa, 
pois foi o obreiro quem deu causa à ruptura do contrato de trabalho, motivadamente. 
Não há direito, indusive, ao pagamento de indenização.

Quando houver pagamento de indenização, não haverá a soma dos diversos perío
dos trabalhados pdo empregado na empresa, quando o obreiro vier a ser readmitido. O 
empregado que já tivesse nove anos na empresa e recebesse indenização legal, poderia ser 
recontratado por mais um ano, não tendo direito a estabilidade decenal. Se o pagamento 
da indenização for inferior ao previsto ná lei, não ficará elidido o somatório do tempo 
de serviço anterior. A exceção à regra diz respeito à hipótese do § 2- do art. 14 da Lei na 
8.036/90, que prevê o pagamento da indenização do tempo de serviço anterior a 5-10- 
1988, que pode ser transadonado entre empregador e empregado, respeitado o limite 
mínimo de 60% da indenização prevista. Nesse caso, então, não será computado o tempo 
anterior ao trabalho desde que respeitado o limite mínimo de 60% do pagamento da inde
nização. A Súmula 295 do TST mostra que “a cessação do contrato de trabalho èm razão 
da aposentadoria espontânea do empregado exdui o direito ao recebimento da indeni
zação relativa ao período anterior à opção. A realização de depósito na conta do FGTS, 
cogitada no § 32 do art. 14 da Lei n2 8.036/90, é faculdade atribuída ao empregador3’.

A aposentadoria pode ser entendida, ainda, como forma de cessação do contrato de 
trabalho. Esta parece ser também a orientação do art. 453 da CLT, no sentido de que a 
aposentadoria extingue o contrato de trabalho. Assim, se o empregado vem a se aposen
tar espontaneamente, não há que se falar em soma de períodos descontínuos trabalhados 
na empresa.

Se a empresa requerer a aposentadoria quando o empregado completar 70 anos (art. 
51 da Lei na 8.213/91), inexistindo pagamento de indenização, não se aplica a regra do
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art. 453 da CLT, implicando o somatório do tempo de serviço dos períodos descontínuos 
de trabalho. A aposentadoria de que trata a lei é a voluntária, espontânea, como a de 
tempo de serviço ou por idade, e não a requerida pela empresa. Não se enquadra na 
situação em exame a aposentadoria por invalidez que, inclusive, não é definitiva, pois 
o empregado tem de periodicamente submeter-se a exames médicos. O próprio art. 475 
da CLT determina que o empregado que for\aposentado por invalidez terá seu contrato 
de trabalho suspenso até a efetivação do benefído. Caso o empregado se recupere, terá 
direito a retomar à antiga função (§ l s).

Como o art. 453 da CLT encerra hipóteses de exceção, sendo dispensado o emprega
do, sem justa causa, terá direito à soma dos períodos descontínuos.

Há que se ressaltar que o art. 453 da CLT aplica-se ao empregado que for dispensado 
e, depois, readmitido, e não ao empregado que vai ser reintegrado, o que será feito pór 
força de decisão judidal. Quando houver reintegração não se utilizará, portanto, o dispo
sitivo legal em comentário, pois o empregado vai contar o período em que não trabalhou 
na empresa, após ser dispensado, recebendo salários, como se não tivesse havido nenhu
ma interrupção do tempo de serviço.

Esdarece a Súmuia 156 do TST que “da extinção do último contrato é que começa 
a fluir o prazo prescridonal do direito de ação objetivando a somá de períodos descontí
nuos de trabalho”. Essa regra só pode ser observada desde que já não estejam prescritos 
os contratos de trabalho anteriores à readmissão. Assim, se, entre um contrato e outro de 
trabalho, já houve interregno de mais de dois anos, não se poderá falar em soma de pe
ríodos descontínuos, pois a prescrição já foi inteiramente consumada. Em consequênda, 
só poderá haver a soma de períodos descontínuos de tempo inferior a dois anos entre um 
contrato e outro. A lei não determina qual é esse período, podendo ser de um mês até 
menos de dois anos.

A Súmula 138 do TST indica que, “em caso de readmissão, conta-se a favor do em
pregado o período de serviço anterior encerrado com a saída espontânea”. O pedido de 
demissão do empregado importa sua saída espontânea da empresa, por vontade própria, 
perdendo, portanto, o direito à indenização. Como o art. 453 da CLT trata, expressa
mente, de apenas três situações, não induindo o pedido de demissão, mesmo que este 
ocorra, haverá o somatório do período anterior ao afastamento voluntário, pois as regras 
de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Arnaldo Sussekind (1964, v. 3:301) 
mostra a interpretação histórica da norma, dizendo que não se trata de omissão involun
tária, “porquanto, na revisão do anteprojeto da CLT, a Comissão que o elaborou resolveu 
não acolher a sugestão que, a respeito, fora feita por juristas e empregadores do,Estado 
de São Paulo, in verbis: os casos de indenização legale de despedida por falta grave dis
pensam comentário. Entretanto, o mesmo prindpio de exduir o período anterior da con
tagem de tempo deve ser aplicado ao caso de readmissão do empregado que se demitiu 
da empresa por vontade própria. A demissão, neste caso, compreende simultaneamente a 
renúnda a todos os direitos decorrentes do contrato de trabalho rescindido, e a contagem 
deste tempo, não só contrariaria um prindpio de direito, mas dificultaria também read- 
missões de empregados por parte da empresa. O intuito de impedir a fraude à lei levõu a 
Comissão, que integrávamos, a não aceitar a proposta supra”.

O art. 14 da Lei ns 5.889/73 explidta a hipótese de o trabalhador rural safrista ter 
direito à indenização de 1/12 do salário mensal por mês de serviço, ou fração superior 
a 14 dias. Se houve o pagamento da indemzação, o safrista não terá direito à soma dos 
períodos descontínuos de trabalhos anteriores.
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Um empregado poderia trabalhar na empresa por menos de 12 meses, sendo dis
pensado e recebendo aviso-prévio. Posteriormente, é readmitido na empresa, com um 
interregno entre um contrato de trabalho e outro, ficando mais alguns meses ou até mais 
de um ano e, novamente, é dispensado mediante pagamento de aviso-prévio. Os tempos 
de serviço entre um contrato e outro serão somados, pois, no primeiro contrato, o obreiro 
não recebeu indenização legal, pois esta não era devida no primeiro ano de duração do 
contrato de trabalho (§ l s do art. 478 da CLT). Entretanto, a segunda indenização será 
calculada em relação ao tempo de serviço dos dois contratos de trabalho, pois o aviso-pré
vio não pode ser considerado como a indenização de que tratam os arts. 477 e seguintes 
da CLT. Pouco importa que no primeiro contrato a indenização não era devida, em razão 
de que o empregado tinha trabalhado menos de um ano na empresa, pois, somando-se os 
dois contratos, houve tempo superior a um ano.

As observações que foram feitas perderam sua eficácia a partir de 5-10-88, quando o 
FGTS passou a ser um direito do trabalhador (art. 7a, m, da Constituição), não havendo 
mais que se falar em opção, pois o sistema fundiário substitui a indenização e a estabili
dade decenal. Todavia, para empregados que foram admitidos anteriormente à referida 
data e estão incluídos nas hipóteses mencionadas, o art. 453 da. CLT ainda tem aplicabili
dade, tanto que não foi revogado.

8 Cessação do contrato por desaparecimento de uma das partes

8.1 Morte do empregado

A morte do trabalhador implica a cessação do contrato de trabalho, que é pessoal em 
relação ao empregado.

Falecendo o empregado e havendo herdeiros, certos direitos serão transferíveis, 
como o FGTS, o saldo de salários, as férias vencidas e as férias proporcionais (S. 171 do 
TST) e o 13a salário proporcional. Outros direitos não são transferíveis, pois a indeniza
ção só se dá na dispensa por parte do empregador; o mesmo ocorre com o aviso-prévio e 
as férias proporcionais se o empregado tem menos de um ano na empresa.

8.2 Morte do empregador pessoa física

O § 2B do art. 483 da CLT atribui tuna faculdade ao empregado no caso de falecer o 
empregador constituído em empresa individual. Se a empresa individual encerra sua ati
vidade, o empregado está automaticamente despedido; porém, se alguém continua com o 
negócio, ao empregado fica a faculdade de rescindir ou não o contrato. Preferindo o em
pregado sair da empresa, na última hipótese, não terá de dar aviso-prévio ao empregador.

8.3 Extinção da empresa

Na extinção da empresa ou de uma de suas filiais, o empregado fará jus a todos os 
direitos previstos na legislação, pois não foi ele quem deu causa à cessação do contrato 
de trabalho.
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Na falência do empregador, o empregado fará jus a todos os direitos trabalhistas, 
como se houvesse sido dispensado. Os riscos do negócio não podem ser transferidos para 
o trabalhador.

Determina o art. 117 da Lei na 11.101/05 que os contratos bilaterais não se resol
vem pela falência e podem ser cumpridos pejo administrador judicial se o cumprimento 
reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou for necessário à manutenção 
e preservação de seus ativos, mediante autorização do Comitê de Credores. O contrato 
de trabalho é um contrato bilateral. Trata-se de uma faculdade e não de tuna obrigação 
de cumprimento pelo administrador judicial. Exige-se que a continuidade dos contratos 
bilaterais dependa de reduzir ou evitar o aumento do passivo da massa falida ou seja ne
cessária à manutenção e à preservação dos ativos da massa. São requisitos alternativos e 
não cumulativos. É preciso, porém, autorização do Comitê de Credores. O administrador 
judicial é o antigo síndico.

O contratante pode interpelar o administrador judicial, no prazo de até 90 dias, 
contado da assinatura do termo de sua nomeação, para que, dentro de 10 dias, declare se 
cumpre ou não o contrato (§ l s do art. 117 da Lei na 11.101/05). Èssa regra não se aplica 
no Direito do Trabalho, pois, diante do princípio da continuidade do pacto laboral, se o 
empregado continuou trabalhando, o contrato de trabalho não cessou. Não haverá neces
sidade, portanto, de o empregado interpelar o administrador judidal no prazo de 90 dias. 
A realidade de fato da continuidade do contrato de trabalho é que indicará a questão.

A dedaração negativa ou o silêndo do administrador judidal confere ao contraente o 
direito à indenização, cujo valor, apurado em processo ordinário, constituirá crédito qui- 
rografário (§ 2s do art. 117 da Lei na 11.101). Aregra também não se aplica no Direito do 
Trabalho, pelos mesmos motivos do parágrafo anterior. A indenizaçãp pela rescisão, que 
é o pagamento da indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS, entra na regra geral 
dos créditos trabalhistas até 150 salários-mínimos.

Assim, se houver a continuidade do trabalho na falida, os contratos de trabalho não 
se resolvem.

9 Cessação do contrato de trabalho por mútuo acordo das partes

Empregado e empregador poderão pactuar, mediante acordo, a cessação do contrato 
de trabalho. É o que se chama de distrato. Os próprios interessados estabelecerão quais 
serão as formas e consequêndas do rompimento do vínculo de emprego.

O levantamento dos depósitos do FGTS não será autorizado (art. 20 da Lei na 
8.036/90). Os salários e as férias venddas não poderão ser transadonádos. As demais 
verbas poderão ser negodadas no acordo.

10 Cessação do contrato de trabalho por culpa recíproca

A culpa reríproca na rescisão do contrato de trabalho compreende o fato de que am
bas as partes dão causa à cessação do pacto laboral por justo motivo.
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Diz respeito a culpa recíproca a hipótese de justo motivo para a cessação do contrato 
de trabalho. Existem duas faltas graves: tuna do empregado e outra do empregador. A 
falta do empregado estaria capitulada no art. 482 da CLT e a falta do empregador estaria 
elencada no art. 483 da CLT. A causa determinante para a rescisão.do contrato de traba
lho é a ocorrência das duas faltas.

As faltas de ambas as partes devem ser concomitantes, pois devem ocorrer ao mesmo 
tempo. Não deve haver espaço de tempo entre uma e outra.

É desnecessário que as faltas praticadas em relação a cada uma das partes do con
trato de trabalho tenham a mesma intensidade. Uma falta pode ter mais intensidade do 
que a outra. O importante é que o motivo determinante para a cessação do contrato de 
trabalho é a gravidade das faltas praticadas por ambas as partes.

As faltas devem ser contemporâneas, ou seja, deve haver imediação para a cessação 
do contrato de trabalho.

É fundamental a existência de nexo causal nas faltas praticadas, pois se uma inde
pender da outra, não há culpa recíproca. Se o empregado ofendeu o dono da empresa 
há um mês e, muito depois, essa pessoa agride o trabalhador, não há nexo causal entre 
tuna falta e outra. A primeira falta teria sido perdoada pelo empregador. Este é que, na 
verdade, cometeu justa causa de agressão em relação ao . empregado.

Na prática, muito improvavelmente ocorrerá a dispensa por culpa recíproca, que, in
clusive, será difícil de ser provada. Exemplo pode ser a troca de ofensas entre empregado 
e empregado^ tanto verbais, como chegando às vias de fato.

A redação anterior da Súmula 14 do TST, determinada pela Resolução Administrati
va nH 28/69 do TST, era: “reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de traba
lho (art. 484, da CLT), o empregado não fará jus ao aviso-prévio, às férias proporcionais 
e à gratificação natalina do ano respectivo”.

A Resolução nH 121 do TST, de 19-11-2003, deu nova redação, à referida súmula: 
“reconhecida a culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o 
empregado tem direito a 50% (cinqüenta por cento) do valor do aviso-prévio, do décimo 
terceiro salário e das férias proporcionais”. Não se faz mais-referência a “ano respectivo”, 
pois as férias podem não coincidir exatamente com o ano calendário, mas com os 12 me
ses subsequentes ao início do contrato de trabalho.

11 Cessação por advento do termo do contrato

Há também cessação do contrato de trabalho com o advento do termo respectivo.
No término normal do contrato de trabalho de prazo determinado o empregado tem 

direito ao levantamento do FGTS, 13s salário proporcional, férias proporcionais. Não há 
direito a aviso-prévio, pois as partes sabem de antemão quando é o término do pacto, 
nem há pagamento da indenização de 40% do FGTS, pois a iniciativa do rompimento não 
foi do empregadon

O empregador que rescindir o contrato de trabalho antes do termo deverá indenizar 
o empregado com a metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato 
(art. 479 da CLT).
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O empregado que se desligar antes do término do contrato por prazo determinado 
deverá indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem (art. 480 da 
CLT). A indenização não poderá exceder àquela a que teria direito o empregado em idên
ticas condições (§ I a do art. 480 da CLT).

Nos contratos de prazo determinado que contiverem dáusula assecuratória do direi
to recíproco de rescisão antecipada, aplicamrse, caso seja exercido tal direito por qual
quer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indetermina
do (art. 481 da CLT) . É o caso de contratos por prazo determinado que contêm cláusula 
de aviso-prévio.

12 Força maior

O contrato de trabalho poderá terminar por força maior. Considera-se força maior 
o acontecimento inevitável e imprevisível, em relação à vontade do empregador, e para 
a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente (art. 501 da CLT). A 
imprevidência do empregador éxdui a razão de força maior (§ l s do art. 501 da CLT). 
À ocorrénda do motivo de força maior que não áfetar substandalmente, nem for susce
tível de afetar, em tais condições, a situação econômica e financeira da empresa não se 
aplicam as restrições previstas na lei, como a indenização pela metade, o pagamento pela 
metade da indenização do FGTS etc., devendo pagar as verbas pertinentes por inteiro.

A falênda do empregador não será considerada como força maior, pois está inserida 
nos riscos do empreendimento. O mesmo ocorre com os planos econômicos do govemo.

Não representa força maior a perda de um contrato de concessão de transporte, mas 
risco do negótío.

Pode-se exemplificar como força maior o incêndio, a inundação, o terremoto, o ven- 
daval e outros fenômenos naturais, que venham a afetar a situação econômica e financei
ra da empresa. A falta de matéria-prima ou a inutilização pardal da empresa por incêndio 
ou outra imprevisão qué apenas afetar pardalmente a empresa não implicará motivo de 
força maior.

13 Factum principis

Ofactumprmcipis é causado pela Administração Pública, provocando o encerramen
to da empresa e a dispensa dos seus empregados.

Estabelece o art. 486 da CLT que no caso da paralisação temporária ou definitiva do 
trabalho, motivada por ato de autoridade munidpal, estadual ou federal, ou pela promul
gação de lei ou resolução que impossibilita a continuação da atividade, prevalecerá o pa
gamento da indenização por tempo de serviço, que ficará a cargo do govemo responsável.

As verbas rescisórias ficarão por conta da empresa, pois o empregado não pode assu
mir os riscos da atividade econômica do empregador.
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AVISO-PRÉVIO

1 Origens

As origens do aviso-prévio não são encontradas no Direito do Trabalho. Surgiu o ins
tituto em estudo como uma forma de uma parte avisar a outra que não mais tem interesse 
na manutenção de determinado contrato.

Nas corporações de ofício, o companheiro não poderia abandonar o trabalho sem 
conceder aviso-prévio ao mestre. Não hávia, porém, a mesma redproddade do mestre 
em relação ao companheiro.

O art. 81 do Código Comercial de 1850 o previa da seguinte maneira: “não se achan
do acordado o prazo do ajuste celebrado entre o preponente e os seus prepostos, qualquer 
dos contraentes poderá dá-lo por acabado, avisando o outro da sua resolução com 1 (um) 
mês de antecipação”.

À segunda parte do mesmo artigo menciona, ainda, o pagamento de salário durante 
o referido aviso-prévio: “os agentes despedidos terão direito ao salário correspondente a 
esse mês, mas o preponente não será obrigado a conservá-los no sèu serviço”. Já se veri
ficava que o aviso só caberia em relação a contratos por prazò indeterminado, possuindo 
certas características, como a necessidade de notificação da parte contrária, o prazo da 
comunicação e o pagamento de salário durante esse período.

O Código Civil de 1916 tratava do aviso-prévio no art. 1.221, no tocante à locação 
de serviços: “não havendo prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do con
trato, ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, 
pode rescindir o contrato. Parágrafo unico. Dar-se-á o aviso: I -  com antecedência de oito 
dias, se ò salário se houver fixado por tempo de um mês, ou mais; II -  com antecipação 
de quatro dias, se o salário estiver ajustado por semana ou quinzena; III -  de véspera, 
quando se tenha contrato por menos de sete dias”.

Na locação de serviços só caberia o aviso em razão de contratos por prazo indeter
minado, havendo, ainda, os elementos comunicação e prazo para a consecução do aviso 
em razão do tempo de pagamento do salário. O elemento pagamento de remuneração 
durante o aviso-prévio não era encontrado.

No âmbito do Direito do Trabalho, a Lei na 62, de 5-6-1935, especificou o aviso- 
-prévio no art. 6a, em que tal comunicação só era exigida do empregado em favor do 
empregador. A CLT tratou do aviso-prévio nos arts. 487 a 491.
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Prevê o art. 34 da Lei ns 4.886/65 que o aviso-prévio no contrato de representação 
comercial só é devido nos contratos de prazo indeterminado após seis meses.

A Constituição de 1988 versou pela primeira vez sobre aviso-prévio nó indso XXI do 
art. 7°, com a seguinte redação: “aviso-prévio propordonal ao tempo de serviço, sendo no 
mínimo de trinta dias, nos termos da lei”.

Faz referênda o art. 599 do Código Civil a prévio aviso para a rescisão do contrato 
de prestação de serviços. O aviso será de 8 dias, se o salário se houver fixado por tempo 
de um mês; com antedpação de quatro dias, se o salário se tiver ajustado por semana ou 
quinzena; de véspera, quando se tenha contratado por menos de sete dias.

A Lei nfl 12.506, de 11 de outubro de 2011, dispõe sobre “aviso-prévio e dá outras 
providêndas”. Na verdade, ela pretende regulamentar o inciso XXI do art. 7° da Consti
tuição em relação ao aviso-prévio propordonal ao tempo de serviço.

Determina a referida norma:

“Art. I a O aviso-prévio, de que trata o Capítulo VI do Título IV da Consolida
ção das Leis do Trabalho -  CLT. aprovada pelo Decreto-lei ng 5.452. de I a de maio 
de 1943. será concedido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que 
contem até 1 (um) ano de serviço na mesma empresa.

Parágrafo único. Ao aviso-prévio previsto neste artigo serão acresddos 3 
(três) dias por ano de serviço prestado na mesma empresa até o máximo de 60 
(sessenta) dias, perfazendo um total de até 90 (noventa) dias.”

2 Etimologia

A palavra aviso é derivada de avisar, do francês aviser, com o significado de advertir 
por meio de aviso, informai; aperceber-se, avisar alguém.

Aviso é substantivo masculino que significa notída, advertênda, partidpação; ação 
ou efeito de avisar Prévio, do latim praevvus, vem a ser o que é anterioi; preliminar, indica 
antedpação.

3 Denominação

O nome correto do instituto em estudo é, porém, aviso-prévio e não aviso breve, como 
é comum ser empregado, prindpalmente entre os trabalhadores de baixa instrução. Pré
vio quer dizer com antècedênda. Breve significa de pouca extensão, ligeiro.

Em francês, usa-se a denominação le dãai-congé. Em legislações de língua espanhola 
se usa a expressão preaviso.

4 Conceito

Aviso-prévio é a comunicação que uma parte do contrato de trabalho deve fazer à 
outra de que pretende rescindir o referido pacto sem justa causa, de acordo com o prazo 
previsto em lei, sob pena de pagar indenização substitutiva.
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5 Natureza jurídica

Tem o aviso-prévio tríplice natureza (Nascimento, 1999:467) ou é tridimensional. A 
primeira é de comunicar à outra parte do contrato de trabalho que não há mais interesse 
na continuação do pacto. Num segundo plano, o aviso-prévio também pode ser analisado 
como o período mínimo que a lei determina para que seja avisada a parte contrária de 
que vai ser rescindido o contrato de trabalho, de modo que o empregador possa conseguir 
novo empregado para a função ou o empregado possa procurar novo emprego. Em tercei
ro lugar, diz respeito ao pagamento que vai ser efetuado pelo empregador ao empregado 
pela prestação de serviços durante o restante do contrato de trabalho, ou à indenização 
substitutiva pelo hão cumprimento do aviso-prévio por qualquer das partes. Há, assim, a 
combinação dos elementos comunicação, prazo e pagamento.

O aviso-prévio é um direito potestativo, a que a outra parte não pode se opor. 
Daí, advém que o aviso-prévio é unilateral. É uma declaração unilateral de vontade, 
independendo da aceitação da parte contrária. Com o aviso-prévio, portanto, é criada 
uma nova situação jurídica em relação ao contrato de trabalho, ou seja: há a rescisão 
do pacto laboral.

Consiste o aviso-prévio numa limitação econômica ao poder de despedir do empre
gador, que deve concedê-lo, sob pena de pagar indenização correspondente. É possível 
encará-lo, ainda, como uma limitação para que o empregado não venha a abandonar 
abruptamente a empresa, deixando o empregador, de imediato, de contar com um fun
cionário para fazer determinado serviço. A concessão de aviso-prévio do empregado ao 
empregador objetiva que este possa assegurar o funcionamento da empresa.

O aviso-prévio é bilateral no sentido de ser concedido pelo empregador ao emprega
do ou vicé-versa.

Representa o aviso-prévio uma notificação receptícia.
Consiste o aviso-prévio numá obrigação de fazer, de conceder o prazo de 30 dias. 

Cáso não seja concedido, converte-se em obrigação de dar, de pagar.

6 Irrenunciabilidade

0  aviso-prévio é um direito irrenundável do empregado. O pedido de dispensa de 
seu cumprimento “não exime o empregador de pagar o valor respectivo, salvo comprova
ção de haver ó prestador dos serviços obtido novo emprego” (S. 276 do TST). A expres
são “pedido de dispensa do cumprimento” contida na Súmula refere-se ao aviso-prévio 
concedido pelo empregador. Dessa forma, o empregado não poderia rénundar ao aviso- 
-prévio, salvo provando ter obtido novo emprego, que é a finalidade do instituto, ficando 
o empregador obrigado a pagar o valor correspondente. Em se tratando de aviso-prévio 
concedido pelo empregado, poder-se-ia pensar que o empregador renundaria ao direito 
ao aviso-prévio do empregado, permitindo que este não mais trabalhasse e, consequente
mente, não haveria necessidade de prova de novo emprego, pois o empregado é que quis 
retirar-se do serviço, inexistindo direito ao pagamento do restante do período do aviso, 
em razão de não ter havido a prestação de serviços pelo obreiro. O trabalhador não pode 
cumprir o aviso-prévio se já obteve nova colocação. Logo, não se pode falar em pagamen
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to do período. No aviso-prévio dado pelo empregado, o período pertence ao empregador 
e este poderá renunciá-lo, o que não ocorre quando o aviso-prévio é dado pelo emprega
dor. Caso, entretanto, o empregado deixe de cumprir o aviso-prévio por ele oferecido ao 
empregadoi; sem a concordância deste, deverá indenizá-lo.

7 Cabimento

Como regra, o aviso-prévio cabe nos contratos por prazo indeterminado (art. 487 da 
CLT). Havendo prazo estipulado para a cessação do contrato de trabalho, não haveria que 
se M ar em aviso-prévio, pois as partes já sabem de antemão quando é que vai terminar o 
pacto laboral. É possível afirmai; portanto, que não cabe o aviso-prévio nos contratos de 
prazo determinado, indusivè os de experiênda.

A Lei na 9.601/98 não viola o inciso XXI, do art. 7a da Constituição, que trata do 
aviso-prévio. Este, por natureza, só é devido nos contratos de prazo indeterminado e não 
nos contratos de prazo determinado. A parte final do dtado preceito constitudonal tam
bém mostra que o aviso-prévio é dependente de lei que trace suas características.

Reflete o aviso-prévio o direito redproco de empregado e emprégador de avisarem 
a parte contrária que não mais têm interesse na continuação do contrato de trabalho. 
Assim, tanto o empregado que pede demissão como o empregador que dispensa o empre
gado deverão ofertar o aviso-prévio à outra parte.

Tem cabimento, por conseguinte, o aviso-prévio na rescisão do contrato de trabalho 
sem justo motivo, ou seja, no pedido de demissão do empregado ou na dispensa por par
te do empregadon Havendo dispensa por justa causa, o contrato de trabalho termina de 
imediato, inexistindo direito a aviso-prévio. Concedendo, entretanto, o empregador àvi- 
so-prévio na despedida por justa causa, presume-se que a dispensá foi imotivada, pois na 
justa causa não há necessidade de aviso-prévio, cabendo ao empregador fazer a prova da 
falta grave. A extinção da empresa pode ser equiparada à rescisão do contrato de trabalho 
sem justa causa, pois o empregado não dá nenhum motivo para o término do contrato 
de trabalho, sendo devido, assim, o aviso-prévio. A Súmula na 44 do TST esdarece que 
“a cessação da atividade da empresa, com o pagamento da indenização, simples ou em 
dobro, não exdui, por si só, o direito do empregado ao aviso-prévio”. Se a empresa vier 
a falir, o aviso-prévio será devido, pois o risco do empreendimento é do empregador (art. 
2a da CLT) e não pode ser transferido ao empregado, não se enquadrando tal hipótese 
como justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho. Ocorrendo força inaior, pode- 
-se entender que o aviso-prévio é indevido, porque houve justo motivo para o término do 
contrato de trabalho (art 487 da CLT).

Antigamente, discutia-se o cabimento do aviso-prévio na despedida indireta. O TST 
tinha entendimento, por meio da Súmula 31, de ser incabível o aviso-prévio na despedida 
indireta, pois a lei nada dizia sobre o referido aviso nessa forma de despedida. Como o 
aviso-prévio decorre: do fato de uma parte querer rescindir o contrato de trabalho sem 
justa causa, não seria devido o dtado aviso, pois na rescisão indireta haveria justa causa 
cometida pelo empregadon Observava-se, todavia, que tal radodnio gerava tuna situa
ção prejudidal ao . empregado, pois não era ele quem dava causa à rescisão do contrato 
de trabalho -  mas o empregador -, contudo não recebia nenhuma importânda a título
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de indenização pelo término abrupto do contrato de trabalho. A Lei na 7.108, 5-7-83, 
corrigiu tal situação, acrescentando o § 4a ao a r t 487 da CLT, determinando ser devido o 
aviso-prévio na despedida indireta. A Súmula 31 do TST foi cancelada.

Na existência de culpa recíproca na rescisão do contrato de trabalho não é devido o 
aviso-prévio. Nesse caso, o que ocorre é que há justo motivo para rescisão dò contrato de 
trabalho (art. 487 da CLT), que foi dado por ambas as partes, ficando prejudicado o aviso- 
-prévio, pois o contrato de trabalho termina de imediato. O TST entende que na culpa 
recíproca o empregado tem direito a 50% do valor do aviso-prévio (S. 14).

Dispõe o art. 487 da CLT que o aviso-prévio é devido apenas em caso de não haVer 
justo motivo para a dispensa. Na culpa recíproca, há justo motivo recíproco para a dispen
sa. Logo, o aviso-prévio é indevido e não deveria ser pago à razão de 50% do.seu valor._

Justifica-se o aviso-prévio quando uma parte tem de comunicar a outra que o pacto 
irá terminar. Como na culpa recíproca há concomitância de faltas, não há que se falar 
em que uma parte terá de avisar a outra. Não há aviso-prévio, mas cessação imediata do 
pacto laboral pelas faltas recíprocas.

No meu ponto de vista, a orientação correta era a da redação anterior da Súmula 14 
do TST, pelo fato de que se existe justo motivo para a cessação do contrato de trabalho do 
empregado, em razão da culpa recíproca, é indevido o aviso-prévio.

No contrato por prazo determinado, as partes já  sabem quando será o término do 
pacto laboral, daí inexistir necessidade de aviso-prévio. Mesmo no art. 81 do Código Co
mercial e no art. 1.221 do Código Civil de 1916 já se verificava que o aviso-prévio só seria 
devido se não pactuado o prazo de vigência dos referidos ajustes. Há dúvida, contudo, 
quando não se sabe quando o contrato de trabalho irá terminaç como nos contratos de 
safra ou de obra certa, em que há uma previsão aproximada do téimino do pacto, mas 
não uma certeza. O art. 481 da CLT esclareceu que se houver uma cláusula nos contratos 
por prazo determinado, assegurando o direito recíproco de rescisão antecipada do pacto, 
aplicam-se, caso seja exercido tal direito, as regras que tratam da rescisão do contrato por 
prazo indeterminado, sendo devido, então, o aviso-prévio. O requisito seria a existência 
da referida cláusula no contrato de trabalho, que geraria o direito ao aviso-prévio. Tal 
fato valeria para qualquer contrato de prazo determinado, inclusive o de experiênda. A 
Súmula 163 do TST esdareceu que é cabível o aviso-prévio nas rescisões antedpadas dos 
contratos de experiênda, na forma do art. 481 da CLT.

No contrato de trabalho temporário, regido pela Lei na 6.019/74, não há direito a 
aviso-prévio, pois as partes já'conhecem antedpadamente o final do contrato, que não 
poderá ser celebrado por mais de três meses. O art. 12 da referida norma não mendona 
o direito a aviso-prévio, justamente porque as partes já conhecem quando se encerrará o 
dtado ajuste.

8 Forma

A lei não estabelece a forma como o aviso-prévio deve ser concedido. Admite-se que 
o aviso-prévio possa ser concedido verbalmente, pois até mesmo o contrato de trabalho 
pode ser feito dessa forma. Se a parte reconhece que o aviso-prévio foi concedido, ainda 
que verbalmente, será plenamente válido.
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Para que não haja dúvidas, recomenda-se que o aviso-prévio sempre seja concedi
do por escrito, em pelo menos duas vias, ficando uma em poder do empregado e outra 
com o empregadoi; representando, assim, uma prova concreta em relação à parte que 
pretendeu rescindir o contrato de trabalho, cabendo à outra parte fazer prova em sen
tido contrário. Poderá ser feito indusive por telegrama, desde que haja prova de que o 
empregado o recebeu.

A Convenção ne 158 da OIT mostrava que na dispensa do empregado deve ser in
dicado o motivo para tanto, de modo, até mesmo, que o obreiro possa defender-se de 
eventual acusação que lhe é feita nesse momento.

9 Prazo

O art. 487 da CLT prevê dois prazos de aviso-prévio em razão do tempo de paga
mento do salário: (a) de oito dias, se o pagamento fosse efetuado por semana ou tempo 
inferior; (b) de 30 dias aos que percebessem por quinzena ou mês, ou que tivessem mais 
de 12 meses de serviço na empresa.

O inciso XXI do art. 7e da Constituição determinou que o aviso-prévio será de no 
mínimo 30 dias, norma essa autoaplicável. A Lei Maior não dispõe que o aviso-prévio é 
o dado pelo empregador ao empregado, mas que se trata de um direito do trabalhador. 
Assim, na hipótese do aviso-prévio dado pelo empregado ao empregador, o prazo poderá 
ser de oito dias, se o pagamento for efetuado por semana ou por tempo inferior. Se o 
aviso-prévio for dado pelo empregador ao empregado, terá de ser de pelo menos 30 dias, 
mesmo que o trabalhador ganhe por semana ou tempo inferior..

Nada impede que as partes ou a norma coletiva fixem prazo de aviso-prévio superior 
a 30 dias, pois deve-se apenas obedecer ao mínimo de 30 dias, mas não há um prazo má
ximo. O prazo do aviso-prévio dado pelo empregado ao empregador poderia ser inferior 
a 30 dias, pois se configuraria uma disposição mais favorável ao obreiro.

A proporcionalidade do aviso-prévio prevista no indso XXI do a r t  7- da Lei Maior é 
que será objeto de lei ordinária. Como o legislador constituinte estabelece o mínimo de 
30 dias para o aviso-prévio, nada impede que a legislação ordinária fixe prazo superior.

O inciso XXI do art. 7S da Constituição dispõe que o aviso-prévio será de pelo menos 
30 dias. É um período mínimo de aviso-prévio, que independe do número de anos de 
trabalho do empregado para o empregadoi; para os empregados que contem até um ano 
de serviço na mesma empresa. Na verdade, trata-se de serviço prestado para o mésmo 
empregador, pois nem todos os empregadores são empresa, como as pessoas físicas ou os 
profissionais liberais.

O art. I a da Lei ns 12.506/11 é daro no sentido de que o aviso-prévio “será conce
dido na proporção de 30 (trinta) dias aos empregados que contem até 1 (um) ano de 
serviço na mesma empresa”. Logo, tendo o empregado apenas um ano de empresa ou 
apenas 12 meses de empresa, faz jus a 30 dias de aviso-prévio.

Para cada ano de serviço haverá acréscimo de três dias no aviso-prévio de 30 dias. 
É preciso que o ano seja completo, pois a lei faz referênda a três dias por ano de serviço 
prestado na mesma empresa.
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Se o empregado tiver um ano e seis meses de casa, terá direito apenas a 30 dias de 
aviso-prévio, pois ainda não tem dois anos de empresa para se falar em 33 dias de aviso- 
-prévio.

Para serem devidos 90 dias de aviso-prévio é preciso que o empregado tenha mais de 
20 anos de tempo de serviço para o empregadon

A Lei ns 12.506/11 estabelece a regra de “três dias por ano de serviço prestado na 
mesma empresa” e não para cada novo ano de trabalho.

A regra estabelecida pela Lei na 12.506/11 diz respeito ao aviso-prévio concedido 
pelo empregador ao empregado, isto é, quando o empregado é dispensado. Não trata a 
norma do aviso-prévio concedido pelo empregado ao empregador, como no caso do pedi
do de demissão.

Algiiém poderá dizer que isso viola o prindpio da igualdade de todos perante a lei 
(art. 5a da Constituição).

Entretanto, o inciso XXI do art. 7a da Constituição mostra um direito do trabalhador 
e não uma obrigação.

A igualdade estabelecida na Constituição (art. 5a, caput) é a perante a lei e não de 
tratamentos diversos determinados pela própria Constituição, que pode estabelecer si
tuações diferenciadas. A Lei Magna prevê que pode haver diferenciação entre homens e 
mulheres nos termos da própria Constituição (art. 5a, I). Logo, ela pode tratar de forma 
diferenciada. A lei ordinária não pode.

O empregado que pede demissão não terá de cumprir o aviso-prévio na forma da Lei 
na 12.506/11.

A Lei nfi 12.506/11 faz referência a “aviso-prévio, de que trata o Capítulo VI do Título 
IV da Consolidação das Leis do Trabalho -  CLT, aprovada pelo Decreto-lei nfi 5.452, de I a 
de maio de 1943” (art. 1B).

A CLT não se aplica ao doméstico (art. 7°, a, da CLT).
Usa ainda a Lei ns 12.506/11 a frase que o aviso-prévio “será concedido na propor

ção de 30 (trinta) dias aos empregados que contém até 1 (um) ano de serviço na mesma 
empresa”. Empregador doméstico não é empresa, mas pessoa física.

Com redação estabelecida ao art. I a da Lei na 12.506/11 não é possível estender o 
aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço ao empregado doméstico, pois o inciso XXI 
do art. 7a da Constituição dispõe que o referido aviso-prévio será concedido “nos termos 
da lei”. A nova lei não prevê o aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço. Logo, o avi
so-prévio dado pelo empregador doméstico ao empregado doméstico é de apenas 30 dias.

Na Argentina, quando o empregador dispensa o empregado o aviso-prévio é de um 
mês, quando o trabalhador tiver até cinco anos de empresa é de dois meses, quando for 
superior a cinco anos de empresa (art. 231 da Lei do Contrato de Trabalho).

Na Espanha, o aviso-prévio do empregador é de 30 dias, computado desde a entrega 
da comunicação pessoal ao trabalhador da extinção do contrato de trabalho (art. 53,1, 
c, do Estatuto do Trabalhador).

Na França, o empregado que for dispensado (licendement) por motivo outro do que 
falta grave terá direito: (a) se tiver no mesmo empregador período inferior a seis meses, 
o aviso-prévio será determinado de acordo com os usos e costumes da localidade ou da
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profissão; (b) se tiver no mesmo empregador mais de seis meses e menos de dois anos 
de serviços contínuos, o aviso-prévio será de um mês; (c) se tiver no mesmo empregador 
pelo menos dois anos de serviços contínuos, o aviso-prévio será de dois meses (art. 122-6 
do Código de Trabalho).

Dispõe o Código do Trabalho de Portugal que o trabalhador pode denundar o contra
to independentemente de justa causa, mediante comunicação ao empregador, por escrito, 
com a antecedênda mínima de 30 ou 60 dias, conforme tenha, respectivamente, até dois 
anos ou mais de dois anos de antiguidade (art. 400,1).

A contagem do prazo do aviso-prévio não é pacífica, ou seja: a partir de que dia o 
aviso-prévio deve começar a ser contado. A CLT não trata do assunto, .apenas menciona 
que deve haver uma antecedênda mínima de 30 dias. Poder-se-ia entendei; entretanto, 
que a contagem se daria a partir do momento dá comunicação da dispensa, induindo-se, 
assim, o próprio dia da comunicação. Penso que o CPC não poderá ser utilizado subsidia- 
riamente para tratar do tema (art. 769 da CLT), pois a matéria não é de processo. O pa
rágrafo único do art. 8a da CLT admite que o Direito Civil seja fonte subsidiária do Direito 
do Trabalho, remetendo o intérprete ao Código Civil. O art. 132 desse dispositivo legal 
estabelece que, na falta de disposição em sentido contrário, são computados os prazos 
exduindo-se o dia do começo e induindo-se o do vencimento. Como não existe comando 
legal disdplinando a hipótese em questão de forma contrária, é o caso de se aplicar o art. 
132 do Código Civil, considerando-se, assim, que o prazo do aviso-prévio começa a ser 
contado a partir do dia seguinte a sua concessão, induindo-se o dia do vencimento, perfa
zendo os 30 dias (S. 380 do TST). Seria dar ensejo à fraude o fato de se considerar como 
concedido o aviso-prévio após as 12 horas ou até mesmo na última hora diária dé serviço 
do empregado na empresa, pois indusive não lhe possibilitaria a redução do horário de 
trabalho (art. 488 da CLT), nem ao empregador a procura já naquele dia de novo fun- 
donário. O prazo poderá começar a correr mesmo em dia não útil, pois não há nenhuma 
ressalva no Direito material quanto a esse fato, ao contrário do Direito processual (§ 2a 
do art. 184 do CPC), que disdplina que os prazos somente começam a correr no primeiro 
dia útil após a intimação. Pouco importa, entretanto, se o último dia do aviso-prévio for 
sábado, domingo ou feriado, pois nesse último dia o pacto estará terminado, não havendo 
nenhuma prorrogação, até porque o prazo é de 30 dias corridos.

10 Efeitos

Dispõe o § I a do art. 487 da CLT que “a falta de aviso-prévio por parte do emprega
dor dá ao empregado o direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida 
sempre a integração desse período rio seu tempo de serviço”.

O primeiro efeito do aviso-prévio é que o tempo de serviço irá integrar o contrato 
de trabalho para todos os fins, indusive para o cálculo de mais 1/12 de 13a salário e 
férias em razão da sua projeção. Considera-se mês o período igual ou superior ã 15 dias. 
O pacto laboral não termina de imediato, mas apenas após expirado o prazo do aviso- 
-prévio, com o que há a integração do tempo de serviço no contrato de trabalho. Mesmo 
no aviso-prévio indenizado ocorre a sua integração no tempo de serviço do empregado, 
para todos os efeitos. Assim, a data de baixa na CTPS do empregado deve ser a do térmi
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no do cumprimento do aviso-prévio caso o referido aviso houvesse sido cumprido, ou da 
projeção do aviso-prévio indenizado (Orientação Jurisprudendal ns 82 da SDI do TST).

Em decorrênda da integração do aviso-prévio no contrato de trabalho para todos 
os efeitos, temos que, se houver reajuste salarial coletivo (§ 6a do art. 487 da CLT) ou 
determinado por nonna legal, o empregado será benefídado, mesmo que já  tenha rece
bido antedpadamente os salários do aviso. A empresa não estará obrigada a conceder 
antecipações salariais espontâneas em relação ao aviso-prévio do empregado que está 
desligando~se da empresa, justamente porque não poderá compensá-las na data-base, 
além de não existir determinação legal nesse sentido.

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso-prévio in
denizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas nò período de pré-aviso, 
ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias (S. 371 do TST). O TST entende que não há 
projeção do aviso-prévio indenizado para qualquer situação.

Outra consequênda de o aviso-prévio integrar o tempo de serviço diz respeito ao 
cômputo do respectivo prazo para efeito da indemzação adidonal, de que trata o art. 9a 
da Lei na 7.238/84. Mesmo sendo o aviso-prévio indenizado, haverá o cômputo do res
pectivo prazo para efeito de se verificar se o empregado foi dispensado nos 30 dias que 
antecedem a data-base da categoria, o que lhe daria o direito a indenização adidonal de 
um salário mensal (S. 182 do TST)-

A falta de aviso-prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito aos sa
lários do respectivo aviso (§ I a do art. 487 da CLT), garantindo-se sempre a integração 
do dtado aviso no tempo de serviço do empregado. A falta de aviso-prévio por parte do 
empregado que pretende desligar-se da empresa dá ao empregador o direito de descon
tar o saldo de salários correspondentes ao prazo respectivo (§ 2a do art. 487 da CLT). O 
empregador só poderá descontar do empregado os salários do período mendonado e não 
outro tipo de verba, como férias, por exemplo. Se o empregado não presta serviços du
rante o aviso-prévio, por sua própria dedsão, perde o direito ao restante do aviso-prévio.

Como foi visto, outrà característica do aviso-prévio é a possibilidade de fazer com 
que o empregado possa procurar outro emprego. Nesse ponto, o art. 488 da CLT estabele
ce que o horário de trabalho do empregado será reduzido, quando o aviso-prévio for dado 
pelo empregadoi; pois quando é ofertado pelo empregado presume-se que este já  tenha 
outro emprego. Assim, o horário de trabalho é reduzido em duas horas, indusive se o tra
balho for noturno, sem prejuízo do salário integral. Essa redução normalmente é feita no 
final da jornada de trabalho, mas nada impede que seja feita no inído da jornada, porque 
a lei nada mendona sobre o assunto. Dessa forma, se o empregado trabalha das 8h às 
17h com uma hora de intervalo para refeição, deverá sair, nesse caso, às 15h ou entrar 
às lOh. A redução, contudo, deverá corresponder a duas horas corridas, sendo vedado 
ao empregador fradoná-las, a não ser que haja a concordânda do operário ou lhe seja 
mais favorável. Em casos de profissões que têm duração da jornada de trabalho inferior 
a oito horas, como a dos bancários, que é de seis horas, o horário de trabalho do empre
gado durante o aviso-prévio dado pelo empregador nada tem que ver com a duração da 
sua jornada de trabalho, devendo ser reduzido também em duas horas e não de maneira 
propordonal à extensão da jornada, pois o empregado deve ter a mesma facilidade, no 
tocante a horário, para procurar novo serviço. Verifica-se do art. 488 da CLT que este fez 
referênda a horário e não a jornada, com o que o horário de qualquer trabalhado^ indu- 
sive do que tem jornada espedal, deve ser reduzido em duas horas.
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A Lei n2 7.093, de 25-4-83, acrescentou um parágrafo único ao art. 488 da CLT. É 
possível ao empregado trabalhar sem a redução de duas horas diárias no seu horário nor
mal de trabalho, podendo, contudo, faltar ao serviço por sete dias corridos, sem prejuízo 
do salário. É outra forma alternativa de que o empregado dispõe para procurar novo 
emprego. A possibilidade, entretanto, de o empregado não trabalhar por sete dias é uma 
facilidade do obreiro, não podendo ser imposta pelo empregador. Deve haver a opção do 
empregado quando do recebimento do aviso-prévio, quando irá se manifestar se prefere 
trabalhar 30 dias, com redução do horário normal em duas horas, ou não prestar serviços 
por sete dias corridos. Os sete dias, como já se disse, serão corridos e não úteis.

Se o empregador não concede a redução do horário de trabalho, tem-se que o aviso- 
-prévio não foi concedido, pois não se possibilitou ao empregado a procura de novo 
emprego, que é a finalidade do instituto, mostrando que houve a sua ineficácia. Assim, 
deve ser concedido ou pago de maneira indenizada outro aviso-prévio. A Súmula 230 
do TST deixa claro que “é ilegal substituir o período que se reduz da jornada de traba
lho, no aviso-prévio, pelo pagamento das horas correspondentes”. Era o que se fazia 
antigamente, pagando-se ao empregado 60 horas (30 dias x 2 horas diárias). Logo, se a 
empresa pagar como extras as horas que deveriam corresponder à redução do horário de 
trabalho, deve pagar novamente o aviso-prévio, pois não se possibilitou ao trabalhador 
a busca de outro emprego.

O art. 15 da Lei n2 5.889/73 (trabalho rural) prevê que, durante o aviso-prévio, se á 
rescisão for promovida pelo empregador, o empregado rural terá direito a um dia por se
mana para procurar novo emprego, sem prejuízo de seu salário. Poderia entender-se que 
tal artigo teria sido revogado pela Constituição. Esta, entretanto, especifica o avisò-prévio 
de 30 dias para trabalhadores urbanos e rurais. Como a alínea b do art. 72 da CLT escla
rece que as normas consolidadas Mo se aplicam aos rurais, deve-se utilizar da disposição 
especial contida na Lei ns 5.889/73, mostrando-se, assim, que em relação ao trabalhador 
rural a regra da redução do horário de trabalho é apenas a prevista no seu a r t  15, ou 
seja: só há a possibilidade de o obreiro se utilizar de um dia por semana para a procura 
de outro emprego e não de sete dias corridos ou do horário de trabalho tenninar duas 
horas mais cedo. O objetivo da norma em dar um dia inteiro ao trabalhador rural e não 
apenas horas para procurar novo emprego é de que existem grandes distâncias na área 
rural, o que não proporcionaria a finalidade da busca do novo emprego pelo trabalhador, 
pois as duas horas concedidas seriam cumpridas apenas no deslocamento do empregado.

O art. 489 da CLT determina que a rescisão do contrato de trabalho só se toma efe
tiva depois de expirado o prazo do aviso-prévio. Só se pode falar em ato jurídico perfeito 
com o término do período do aviso-prévio (art. 489 da CLT). Há, porém, a possibilidade 
de reconsideração do aviso-prévio, que deve ser feita, em princípio, antes de expirado 
seu prazo. À outra parte caberá ou não aceitar a reconsideração, mostrando a bilaterali- 
dade do rnntram de trabalho, pois a reconsideração dependerá da concordância da outra 
parte. Aceita a reconsideração ou continuando a prestação dos serviços (reconsideração 
tácita) após b término do aviso-prévio, o contrato continuará normalmente, como se não 
houvesse sido dado o aviso (parágrafo único do a r t 489 da CLT).

Se o empregado^ durante o aviso-prévio dado ao empregado, cometer ato que jus
tifique a rescisão imediata do contrato, deverá pagar a remuneração correspondente ao 
aviso-prévio, sem prejuízo da indenização que for devida (art. 490 da CLT). O empregado 
que cometer justa causa durante o aviso-prévio perde o direito ao restante do respéctivo
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prazo (art. 491 da CLT) e ao pagamento das indenizações legais. Entende-se que no caso 
do art. 491 da CLT o empregado perde o direito à indenização, pois a lei não faz qualquer 
ressalva nesse sentido, ao contrário do art. 490 da CLT. A Súmula 73 do TST esclarece 
que “a ocorrência de justa causa, salvo a de abandono de emprego, no decurso do prazo 
do aviso-prévio dado pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas 
rescisórias de natureza indenizatória”. Os dias de aviso-prévio já trabalhados deverão, 
porém, ser pagos ao trabalhador.

Da Orientação Jurisprudendal na 83 da SBDI-1 do TST depreende-se que se deve 
observar a projeção do aviso-prévio, contando-se o prazo prescridonal do término da 
projeção do aviso-prévio indenizado.

11 Aviso-prévio e estabilidade

Integrando o aviso-prévio para todos os efeitos o tempo de serviço do empregado, 
indusive para reajuste salarial coletivo e indenização adidonal, como entende a jurispru- 
dênda (S. 182 do TST), mais se justifica que, dado o aviso-prévio e sobrevindo durante 
esse lapso de tempo a garantia de emprego, tem o empregado direito a tal garantia. O 
próprio art. 489 da CLT deixa daro que só há a cessação do contrato de trabalho após 
expirado o prazo do referido aviso. O TST entende que a estabilidade ou garantia de em
prego não são adquiridas no curso do aviso-prévio (S. 369, V).

A projeção do contrato de trabalho para o futuro, pela concessão do aviso-prévio in
denizado, tem efeitos limitados às vantagens econômicas obtidas no período de pré-aviso, 
ou seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No caso de concessão de auxílio-doença no 
curso do aviso-prévio, todavia, só se concretizam os efeitos da dispensa depois de expira
do o benefído previdendário (S. 371 do TST).

Não é possível a coinddênda do aviso-prévio dado pelo empregador com os últimos 
30 dias de estabilidade provisória do trabalhador, nem mesmo a concessão do mendona- 
do aviso durante o período de garantia de emprego (Súmula 348 do TST).

Na verdade, o aviso-prévio dado ao empregado visa a que este tenha tempo para 
procurar outro emprego. Quando da garantia de emprego, não tem o obreiro qualquer 
interesse de procurar outro serviço, visto que está acobertado por aquele direito. Dessa 
forma, fazendo-se com que o trabalhador procure outro emprego nos últimos 30 dias da 
garantia de emprego, não estará assegurado o fim predpuo do aviso-prévio, que é, justa
mente, propordonar ao empregado tempo para encontrar outro trabalho.

O aviso-prévio e a garantia de emprego são institutos distintos, que não se confun
dem. Enquanto a estabilidade assegura a permanênda do obreiro na empresa, o aviso- 
-prévio provoca a ruptura da relação de emprego dentro de 30 dias. Logo, geram direi
tos completamente opostos. Durante a garantia de emprego, o trabalhador não pode 
receber o aviso-prévio, pois este visa justamente concretizar a rescisão do pacto laboral. 
Quando da dação do aviso-prévio, o empregador não tem o direito potestativo de des
pedir o empregado de forma imotivada, visto que o trabalhador detém a proteção da 
garantia de emprego.

A garantia de emprego é um direito propordonado ao empregado a que se obriga o 
empregador por força de lei, ou até de norma coletiva. Assim, não poderá a empresa con
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ceder o aviso-prévio ao empregado detentor da garantia de emprego, porque é necessária 
a fruição integral do prazo de estabilidade, sob pena de lesão de direito do obreiro (art. 9S 
da CLT). Não significa que os 30 dias do aviso-prévio, a partir do término da garantia de 
emprego, virão prorrogá-la. Aí, sim, é que o trabalhador terá 30 dias para procurar novo 
emprego, não violando seu direito de usufruir da garantia de emprego até seu término, 
eis que no último dia da garantia de empregq o contrato ainda está em vigor e o empre
gador somente poderá dar o aviso-prévio no dia seguinte. A estabilidade, portanto, está 
submetida a termo, em que suspende-se o seu exercício, mas não a aquisição do direito, 
que já existe (art. 131 do CC). A SDI do TST já julgou da mesma forma (ERR 2.809/88-6, 
Rei. Min. José Ajuricaba, j. 2-5-91, DJU121-6-91, p. 8.536).

Por conseguinte, terminada a garantia provisória de emprego, tem o obreiro mais 30 
dias de aviso-prévio, que serão os derradeiros para a obtenção de novo emprego. Caso o 
empregador faça coincidir o aviso-prévio com o término da garantia de emprego, deverá 
pagar novamente o aviso-prévio ao laboralista, garantindo-se sua integração fiara o côm
puto do tempo de serviço do trabalhador.

12 Doença ou acidente do trabalho

Se o empregado sofre um acidente do trabalho ou fica doente, não há que se falar 
na concessão de aviso-prévio pelo empregador na constância do afastamento, pois o tra
balhador fica impossibilitado de procurar novo emprego. O aviso-prévio somente poderá 
ser concedido quando do retomo do obreiro.

A maior dúvida ocorre quando já foi dado o aviso-prévio e o empregado vem a se 
acidentar ou a ficar doente. A melhor orientação, segundo nos parece, seria a de que, 
havendo acidente do trabalho ou ficando o empregado doente, suspende-se o curso do 
aviso-prévio, pois o obreiro não o pode cumprir, muito menos lhe possibilita a procura 
de novo emprego ou ir trabalhar no novo serviço, o que descaracteriza a finalidade do 
instituto. Quando o empregado voltar a trabálhar é que irá recomeçar a contagem 
do aviso-prévio, computando-se o tempo do aviso-prévio já  transcorrido no período ante
rior ao da suspensão. Essa orientação, contudo, não é pacífica na jurisprudência.

Se o contrato de trabalho está suspenso, pois houve aposentadoria por invalidez do 
operário e não se pode considerá-la definitiva, visto que não decorreram cinco anos, na 
hipótese de o empregado retomar ao serviço, em virtude da sua recuperação, entende
mos que deva ser concedido aviso-prévio ao referido obreiro a partir do momento do 
retomo. Evidentemente que o aviso-prévio não poderá ser concedido enquanto o tra
balhador estiver afastado pelo motivò da aposentadoria por invalidez, que suspendeu o 
contrato de trabalho.

13 Aviso-prévio cumprido em casa

À primeira vista, no aviso-prévio, o empregador poderá até não exigir o trabalho, 
mas em contrapartida deverá pagar a remuneração do período respectivo. Mesmo que 
não haja trabalho, haverá necessidade do pagamento do salário do período correspon
dente. Na prática, passou-se a adotar o pagamento substitutivo em relação ao trabalho 
realizado durante o aviso-prévio.
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Aviso-prévio “cumprido em casa” corresponde ao período em que o empregado não 
está obrigado a trabalhar para o empregador, mas este estará obrigado a pagar o tempo 
correspondente, mesmo inexistindo a prestação de serviços. O próprio § l 2 do art. 487 
da CLT indica que o pagamento dos salários correspondentes ao prazo do aviso é devido, 
mesmo que o empregador não tenha dado o aviso-prévio. Isso mostra que a obrigação de 
pagar o período do aviso-prévio é um dos fatores primordiais.

O art. 81 do Código Comercial mostrava que o preponente não está obrigado a con
servar o preposto em seu serviço.

Na maioria das vezes o empregador não quer que o empregado trabalhe durante o 
aviso-prévio, pois, pode não prestar serviços a contento nesse período, por já  estar dispen
sado, ou, até mesmo, causar problemas no ambiente de trabalho. Daí, a empresa deter- 
minar que o aviso-prévio seja “cumprido em casa”.

Tem o aviso-prévio três finalidades: (a) comunicação de que o contrato de trabalho 
irá acabar; (b) prazo para o empregado procurar novo emprego e o empregador novo 
funcionário; (c) pagamento do período respectivo. O aviso-prévio “cumprido em casa” 
possibilita o pagamento do salário durante o interregno de tempo. Importa considerar o 
tempo de serviço para todos os efeitos em seu contrato de trabalho, projetando este por 
mais 30 dias (§ I a do art. 487 da CLT). Implica a possibilidade de o trabalhador procurar 
novo emprego e da comunicação de que o contrato de trabalho estará rescindido dali cer
to prazo. Dessa fonna, não se pode dizer que há nulidade de tal aviso-prévio, pois foram 
cumpridas suas finalidades.

No aviso-prévio “cumprido em casa” o empregado não terá, apenas, duas horas para 
procurar novo emprego, mas período integral, situação mais benéfica ao obreiro. Durante 
o período de aviso-prévio o empregador poderá, inclusive, reconsiderar o aviso e o con
trato de trabalho continuai; nos termos do art. 489 da CLT.

Não se mcompatibiliza também o aviso-prévio “cumprido em casa” com o art. 444 da 
CLT, pois não traz nenhum prejuízo ao empregado. Permite ao obreiro tempo de serviço 
para procurar novo emprego.

Mesmo nos casos em que o empregado ganhe por produção, por peça ou tarefa, ou 
por comissão, o aviso-prévio “cumprido em casa” não importará prejuízo ao empregado, 
desde que se assegure ao obreiro a maior remuneração que este já percebeu no período 
ou o salário do mês anterior; do contrário haveria prejuízo ao trabalhado^ pois, para ob
ter sua remuneração, teria de trabalhar. Tal ato poderia configurar dispensa indireta, se 
demonstrado o prejuízo ao operário.

Algumas categorias têm estabelecido em convenção coletiva que o aviso-prévio cum
prido em casa é nulo, ou que, nessa hipótese, as verbas rescisórias devem ser pagas no 
prazo de 10 dias a contar do recebimento do aviso. Nesses casos, é de se observar a 
determinação da norma coletiva, por se tratar de situação mais benéfica ao empregado.

14 Remuneração do aviso-prévio

O aviso-prévio deve corresponder ao salário do empregado na ocasião do despedi- 
mento. Se o empregado percebe salário pago à base de tarefa, o cálculo do aviso-prévio
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será feito de acordo com a média dos últimos 12 meses de serviço (§ 3a do art. 487 da 
CLT), multiplicado pelo valor da última tarefa. Os adicionais que forem pagos com habi
tualidade deverão integrar o aviso-prévio indenizado, como os de insalubridade, pericu
losidade, adicional noturno, horas extras (§ 5H do art. 487 da CLT). Se, contudo, o aviso- 
-prévio for trabalhado, os adicionais serão pagos à parte, não integrando o aviso, pois se 
trata de salário e não de indenização. A gratificação semestral não repercute, porém, no 
cálculo do aviso-prévio, ainda que indenizado (S. 253 do TST).

Tem o aviso-prévio indenizado natureza de indenização, pois é um pagamento pela 
obrigação descumprida de fornecer o aviso-prévio. É um pagamento de indenização subs
titutiva pelo aviso-prévio não concedido.

Se o aviso-prévio é trabalhado, vem a se constituir em salário. Se o aviso-prévio 
não é trabalhado, mas indenizado, não tem natureza de salário, pois não há salário sem 
trabalho, consistindo no pagamento de uma indenização pela sua não concessão. O fato 
de os §§ I a e 2a do art. 487 da CLT usarem a palavra salário não modifica a natureza do 
pagamento, pois o que se pretende dizer é que a indenização pelo aviso-prévio não con
cedido corresponderia ao salário. Não houve qualquer modificação néssa orientação com 
as determinações do § 6a do art. 477 da CLT, que foi acrescentado pela Lei na 7.855, de 
24-10-89, pois tal parágrafo trata especificamente de prazos para pagamèntó dás verbas 
rescisórias e não de aviso-prévio.

A Súmula 305 do TST esclareceu, porém, que sobre o aviso-prévio indenizado ou 
trabalhado há a incidência do FGTS.
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ESTABILIDADE

1 História

A ideia de estabilidade nasce, inidalmente, no serviço público.
Uma noção genérica de estabilidade já era prevista no art. 149 da Constituição de 

1824: “os oficiais do Exérdto e Armada não podem ser privados de suas Patentes, senão 
por Sentença proferida em Juízo competente”.

A Constituição de 1891, em seu art. 76, modificava um pouco a orientação anterior: 
“os ofidais do Exérdto e da Armada só perderão súàs patentes por condenação em mais 
de dois anos de prisão, pássadà em julgado nos tribunais competentes”; O art. 57 asse
gurava aos jüízès federais a vitalidedade, pois poderiam perder o cargo unicamente por 
sentença judidal.

Os servidores públicos passaram a tér direito a estabilidade com a Lei na 2.924, de 
1915, que proibia a despedida, desde que tivessem 10 ános'de serviço.

A primeira normá que efetivamente tratou da estabilidade no setor privado foi o 
Decreto na 4.682, de 24-1-Í923, a chamada Lei Eloy Chaves, constituindo-se num mar
co histórico. Eloy Chaves era deputado federal, representante eleito pela categoria dos 
ferroviários. As ferrovias na época eram poucas, mas poderosas. Tinham grande número 
de empregados. Os empregados mais velhos ficavam sujeitos a doenças e a dispensas 
em primeiro lugar que outros empregados. Teriam de estar amparados, assim, pela Pre
vidênda Sodal. Para isso, estabeleceu-se uma forma de dificultar as dispensas, isto é, a 
estabilidade. Essa norma foi também a primeira lei que consagrou a aposentadoria aos 
ferroviários. O art. 42 dedarava que “depois dé 10 anos de serviços efetivos, o empregado 
das empresas a que se refere a presente lei só poderá ser demitido no caso de falta grave 
constatada em inquérito administrativo, presidido por um engenheiro da Inspetoria e 
Fiscalização das Estradas de Ferro”.

A estabilidade foi estendida a outras categorias, como ao pessoal das empresas de 
navegação marítima Ou fluvial (Lei nB 5.109/26), aos portuários (Decreto ns 17.940, de 
11-11-1927), aos empregados em empresas de transportes urbanos, luz, força, telefone, 
telégrafos, portos, água e esgoto (Decreto nE 20.465, de l s-10-1930), aos mineiros (De
creto na 22.096/32). Os bancários, por meio do Decreto na 24.615, de 9-7-1934, tiveram 
direito à estabilidade aos dois anos de serviço (art. 15), o que foi revogado pelo art. 919 
da CLT. A Lei na 62, de 5-6-1935, estendeu a estabilidade aos empregados da indústria e
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comérdo, que ainda não tinham benefídos concedidos pela Previdênda Sodal, conforme 
seu art. 10: “os empregados que ainda não gozarem da estabilidade que as leis sobre 
institutos de aposentadorias e pensões têm criado, desde que contem 10 anos de serviço 
efetivo no mesmo estabelecimento, nos termos desta lei, só poderão ser demitidos por 
motivos devidamente comprovados de falta grave, desobediênda, indisdplina ou causa 
de força maior, nos termos do art. 5a”.

A Lei ns 62 também desvinculou a estabilidade da legislação previdendária, da qual 
nasceu.

A Constituição de 10-11-1937 esdareda, na alínea/do art. 137, que “nas empresas 
de trabalho contínuo, a cessação das relações de trabalho, a que o trabalhador não haja 
dado motivo, e quando a lei não lhe garanta a estabilidade no emprego, cria-lhe o direito 
a uma indenização propordonal aos anos de serViço”.

Pelo Decreto-lei ns 39, de 3-12-1937, a falta grave era verificada perante, o Ministério 
do Trabalho, Indústria e Comérdo e julgada pelas Juntas de Conciliação e Julgamento. 
Com a edição do Decreto-lei ns 1.237/39, os inquéritos administrativos passaram a ser 
julgados pelos Conselhos Regionais do Trabalho, em razão da organização da Justiça do 
Trabalho pela referida norma. O Decreto-léi na 2.851, de 1940, estabeleceu que os inqué
ritos seriam ajuizados, perante as Juntas de Conciliação e Julgamento, dentro de 30 dias 
a contar da suspensão do empregado em razão da falta grave notidada.

... A CLT, de 1943, disdplinou a estabilidade nos arts. 492 a 500. Todo empregado que 
completasse 10 anos ná empresa não poderia ser dispensado, salvo motivo de falta grave, 
devidamente verificada em inquérito judidal para sua apuração, ou por força maior efe
tivamente comprovada (art. 492 da CLT).

A Constituição de 18-9-1946 reeonheda ao trabalhador, no inciso XII do art. 157, 
“estabilidade, na empresa ou na exploração rural, e indenização ao trabalhador, despe
dido, nos casos e nas condições que a lei estatuir”. Com a promulgação da Lei na 5.107, 
de 13-9-66, que versava sobre o FGTS, o sistema de estabilidade ficou mitigado, pois as 
empresas só admitiam empregados que fossem optantes do FGTS.

A Constituição de 24-1-1967 estabeleceu um sistema alternativo entre estabilidade 
ou fundo de garantia, ou seja, havia um sistema optativo para o obreiro: “estabilidade, 
com indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente” (a rt 158, 
XHI). A EC na 1, de 1969, não modificou essa orientação: “estabilidade, com indeniza
ção ao trabalhador ou fundo de garantia equivalente” (art. 165, Xm). A Constituição de 
1988 alterou o sistema que até então vinha sendo seguido, pois extinguiu a estabilidade 
e a altematividade que existiam com o fundo de garantia, eliminando-as ao estabelecer, 
no inciso I do art. 72: “relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem 
justa causa, nos termos de lei complementa^ que preverá indenização compensatória, 
dentre outros direitos”. Nada impede, entretanto, o estabelecimento da estabilidade por 
meio da legislação ordinária ou até mesmo por intermédio da legislação complementar, 
que tratará da despedida arbitrária ou sem justa causa.

A Lei nfi 7.839, de 12-10-89, em seu art. 12, ressalvou o dirdto adquirido dos traba
lhadores que à data da promulgação da Constituição de 1988 já tinham direito à estabi
lidade no emprego. O atual art. 14 da Lei n2 8.036, de 11-5-90, que trata do FGTS, fez a 
mesma ressalva.
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A Súmula 26 do TST presumia obstativa à estabilidade a despedida, sem justo moti
vo, do empregado que alcançasse nove anos de serviço na empresa, pois estava às véspe
ras dos 10 anos. Essa súmula foi cancelada pela Resolução n2 121/2003 do TST.

2 Denominação

Estabilidade vem do latim stàbüitas, tatis, de stabilire (fazer firme). Num sentido 
genérico tem significado de solidez, firmeza, segurança.

Não se pode'dizer que exista uma estabilidade absoluta, pois ajusta causa, o motivo 
de força maior ou outras causas previstas em lei podem determinar o fim do contrato de 
trabalho.

É daro que a estabilidade econômica é um objetivo a ser conseguido por toda pessoa, 
não só o trabalhador, mas também o empresário. A estabilidade econômica diz respeito 
aos meios indispensáveis para que o trabalhador possa subsistir, podendo dizer respeito 
até mesmo ao salário-mínimo.

Estabilidade jurídica diz respeito à impossibilidade de dispensa do empregado, salvo 
nas hipóteses indicadas na lei.

Há que se distinguir a estabilidade da garantia de emprego. A garantia de emprego é 
o gênero que compreende medidas tendentes ao trabalhador obter o primeiro emprego, 
a manutenção do emprego conseguido e, até mesmo, de maneira ampla, a colocação do 
trabalhador em novo serviço. Está, portanto, a garantia de emprego ligada à política de 
emprego. Uma forma de garantia de emprego é o art. 429 da CLT, ao assegurar o emprego 
a menores aprendizes na indústria. O art. 93 da Lei na 8.213/91 também pode ser consi
derado còmo hipótese de garantia de emprego, ao estabelecer que as empresas com 100 
ou mais empregados estão obrigadas a ter de 2 a 5% dos seus cargos preenchidos com be- 
nefidários reabilitados ou pessoas portadoras de defidênda. Outra hipótese seria de uma 
lei que viesse à determinar a admissão de trabalhadores que fossem mutilados de guerra.

Difere a garantia no emprego da garantia de emprego. Esta está ligada à política de 
emprego do govemo.

3 Conceito

A estabilidade a analisar é a jurídica, prevista na legislação, é a estabilidade que 
impede a dispensa do empregado. Pode ser a estabilidade decorrente de norma coleti
va, do regulamento de empresa ou do próprio contrato de trabalho, se as partes àssim 
dispuserem, como ocorre com a estabilidade do menor em época de serviço militar do 
empregado às vésperas de sua aposentadoria etc.

Estabilidade é o direito do empregado de continuar no emprego, mesmo contra a 
vontade do empregador, desde que inexista uma causa objetiva a determinar sua despe
dida. Tem, assim, o empregado o direito ao emprego, de não ser despedido, salvo deter
minação de lei em sentido contrário.
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Para o empregador, é a proibição de dispensar o trabalhador, exceto se houver algu
ma causa prevista em lei que permita a dispensa. O empregador incorre numa obrigação 
de não fazer, de manter o emprego do obreiro.

A verdadeira estabilidade é a jurídica, prevista na legislação. É a estabilidade que 
impede a dispensa do empregado. Implica a aplicação do princípio da continuidade do 
contrato de trabalho.

É a estabilidade uma forma não só de garantia de emprego, mas de dificultar a des
pedida por parte do empregador.

O exercício do direito potestativo do empregador quanto à rescisão contratual não 
se pode dar na estabilidade, ainda que pòr razõès técnicas ou econômico-financeiras. Ao 
contrário, quando se fala em garantia de emprego, a dispensa pòde ser feita, salvo a árbi- 
trária, ou seja, aquela que não se fundar em motivos disdplinares, técnicos, econômicos 
e financeiros. Na estabilidade, o empregador somente poderá dispensar o empregado 
havendo justa causa ou encerramento de atividades.

A estabilidade implica garantia de emprego, porém a gárantia de emprego hãò im
porta estabilidade, justamente por ser temporária.

Distingue-se a estabilidade da vitalidèdade. Esta aplica-se aos fundonários públicos, 
que necessitam de garantias para permanecer no cargo, tendo natureza excepdonal. E o 
que ocorre com os magistrados (art. 9 5 ,1, da Constituição), com os membros do Minis
tério Público (art. 128, § 52,1, a, da Lei Magna) etc. Somente poderá haver a dispensa 
em caso de sentença transitada em julgado. A estabilidade contida na CLT diz respeito à 
relação contratual estabeledda entre empregado e empregador. A vitalidedade é prevista 
na Constituição, enquanto a estabilidade é disdplinada na CLT.

Diferenda-se também á estabilidade dà mamovibilidade. Esta é prevista pára que 
certos fimdonáriòs públicos possam désempenhar suas atividades. O juiz só pódé: ser 
removido por interesse público, por dedsão de dois terços de votos do respectivo tribu
nal, assegurada ampla defesa (art. 95, n, ç/c art. 93, VIII, dá Lei Magna)' Os mèmbrós 
do Ministério Público não podem ser transferidos, salvo por motivo de interesse público, 
mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de dois 
terços de seus membros, assegurada ampla defesa (art. 128, § 5S, I, b, da Léi Maior). A es
tabilidade refere-se ao fato de que o empregado não pode ser dispensado. O trabalhador 
estável pode ser mudado de cargo, desde que seja garantido seu emprego. Será possível 
mudar o empregado estável de local de trabalho, transferindo-o para outra localidáde. 
A mamovibilidade diz respeito à impossibilidade de mudança do local de trabalho, de 
movimentação do trabalhador. Decorre a mamovibilidade de questão de ordem pública, 
prevista na Constituição, dirigida ao fúndonário público. A estabilidade tem previsão na 
CLT, compreendendo a rdação de emprego. A estabilidade é garantia pessoal do traba
lhador, enquanto a vitalidedade diz respeito ao cargo, para que a pessoa possa exercê-lo.

Difere a estabilidade no setor privado da estabilidade nó setor público. Ambàs im
pedem a dispensa do trabalhador. A estabilidade no setor privado era adquirida com 10 
anos de serviço na empresa, sendo prevista nos arts. 492 a 500 da CLT. O fúndonário 
público é considerado estável após três anos de efetivo exerddo, em decorrênda de 
nomeação para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. A previsão
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da estabilidade do funcionário público é contida no art. 41 da Constituição. Enquanto a 
estabilidade no setor privado é prevista em norma de Direito Privado, de Direito do Tra
balho, a estabilidade no serviço público é disciplinada pela Constituição, constituindo-se 
em regra de Direito Administrativo.

A estabilidade é a antítese de outros institutos, como o aviso-prévio e a indenização, 
que partem do pressuposto de que o empregado pode ser dispensado. A estabilidade afir
ma o direito ao emprego. O aviso-prévio e a indenização negam esse direito.

Não implica a estabilidade que o trabalhador terá um emprego vitalício, tanto que o 
estável pode ser transferido em caso de necessidade de serviço, mas apenas não poderá 
ser dispensado, salvo mediante inquérito para apurar a falta grave cometida. É uma ga
rantia da manutenção de seu posto de trabalho.

4 Classificação

A estabilidade pode ser classificada como: a) constitucional, em que são exemplos 
a do dirigente sindical, do cipeiro, da grávida; b) legal, prevista na legislação ordinária; 
c) contratual: prevista no contrato de trabalho, no regulamento de empresa, em conven
ções ou acordos coletivos.

O legislador constituinte usa a expressão é vedada a dispensa no inciso VIII do art. 8% 
e nos incisos do art. 10 do ADCT.

A estabilidade legal é a prevista nos arts. 492 a 500 da CLT. Estabilidade conven
cional, na verdade, é garantia de emprego, que é disciplinada em convenção ou acordo 
coletivo.

Estabilidade voluntária é a que tem origem no contrato de trabalho, no regulamento 
de empresa ou em qualquer outro ato do empregador.

Pôde também ser bilateral, quando há consenso para o estabelecimento da estabili
dade. Teoricamente, poderia ocorrer por ato unilateral do empregador, porém dificilmen
te iria acontecer, pois ficaria impossibilitado posteriormente de dispensar o empregado.

A garantia de emprego também poderia ser coletiva, beneficiando vários emprega
dos ao mesmo tempo, porém, nesse caso, irá decorrer de norma coletiva.

Estabilidade própria ou absoluta ocorre quando o empregador não pode dispensar 
o empregado, salvo nas hipóteses previstas na lei. Não há, portanto, uma estabilidade 
absoluta, pois a lei peimite a dispensa em certos casos. Fora destes, o trabalhador teria 
direito de ser reintegrado, com o pagamento de todos os salários do período trabalhado, 
sem que o empregador possa se opor. O direito é ao emprego, sem que haja o pagamento 
de indenização substitutiva. A exceção seria a hipótese do art. 496 da CLT, que permite a 
conversão da reintegração em indenização em dobro, no caso de o empregador ser pes
soa física, sendo desaconselhável a reintegração em face do grau de incompatibilidade 
resultante do dissídio.

A estabilidade imprópria ou relativa permite a dispensa do empregado, porém há ne
cessidade do pagamento de indenização, de acordo com a previsão legal. Na verdade, não
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há estabilidade relativa, mas um meio temporário de garantia de emprego. Dependendo 
da hipótese, o trabalhador pode até não ser reintegrado.

A estabilidade poderia ser classificada como absoluta ou definitiva, que ocorre quan
do o empregado não pode ser dispensado, como na hipótese em que tem 10 anos de casa 
e não era optante do FGTS. Pode ser relativa ou provisória, como ocorre nas hipóteses em 
que o trabalhador não pode ser dispensado erá certo período de tempo, como os dpeiros, 
grávidas, dirigente sindical, addentado.

5 Fundamentos

A estabilidade tem fundamento no princípio da justiça sodal, sendo decorrente do 
direito ao trabalho. O direito ao emprego importa na continuidade do contrato de traba
lho, que é consubstandado pela estabilidade, mantendo os direitos do trabalhador.

Há a impossibilidade de o empregado ser dispensado sem uma causa objetiva, fazen
do jus o obreiro a pennanecer no emprego.

Impede a estabilidade a dispensa do empregado. Impossibilita o exerddo do direito 
potestativo de dispensa do empregador. A estabilidade não é exatamente uma limitação 
econômica ao poder de despedir do empregado^ mas o direito de não dispensar o obreiro 
sem causa justificada. É um obstáculo à dispensa.

Restringe a estabilidade a possibilidade da dispensa do empregado a motivos de 
força maior e por justa causa. Seria uma fórma de aplicabilidade prática do prindpio da 
continuidade do contrato de trabalho.

A segurança sodal é a aspiração de todos, indusive do Estado, sendo consectária “à 
segurança no emprego”.1 A estabilidade importa a segurança que o trabalhador predsa 
ter para trabalhai; de não ser dispensado a qualquer momento sem justificativa por parte 
do empregador, de não implicar a perda de seu meio de sustento de uma hora para ou
tra e de suas necessidades pessoais e familiares. Visa, por conseguinte, evitar dispensas 
arbitrárias, sem justificativas, por mero capricho do empregador A estabilidade implica 
segurança no trabalho, a continuidade do contrato de trabalho por tempo indetermina
do, a manutenção do percebimento de salário, para que o trabalhador possa sobrevivei; 
juntamente com sua família. A segurança no trabalho é a base para o bem-estar do tra
balhador e da paz sodal.

Garante a estabilidade o emprego. Este garante o salário do empregado. O salário é 
a forma que o empregado tem para subsistir e também sua família. Representa, portanto, 
a garantia econômica de o trabalhador poder continuar recebendo seus salários, para 
poder subsistir e poder honrar os compromissos assumidos^ istó é, passa a ter segurança 
econômica.

Influi a estabilidade na moral do trabalhadoi; justamente pela insegurança que o 
empregado instável tem em pennanecer no emprego, podendo ser dispensado a qualquer 
momento pelo patrão, sem qualquer justificativa. A empresa passaria a tratar o trabalha
dor de forma impardal.

1 DEVEALI, Mario. Lineamimtos de derecho dei trabajo. Buenos Aires: TEA, 1956. p. 315-316.
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A segurança material acaba sendo um incentivo para o trabalhador. O empregado 
quando tem problemas financeiros não se preocupa adequadamente com o seu trabalho. 
Quando há estabilidade, sabe que seu emprego está garantido. O obreiro ficaria mais 
satisfeito e teria mais prazer em trabalhar. A estabilidade pode, portanto, influenciar na 
produtividade, no sentido de que o trabalhador tem o incentivo de permanecer emprega
do, continuando a sustentar a sua família.

Muitas vezes, o empregado não se sentia seguro no emprego, pois sabia que poderia 
ser dispensado a qualquer momento, perdendo a estabilidade futura. Assim, acabava não 
trabalhando a contento ou não produzindo a contento. Acabava sendo índisdplmado.

Quando o trabalhador tem certa idade, a segurança no emprego também é fundamen
tal, pois sabe que, se for dispensado; dificilmente conseguirá-nova colocação, em razão de 
que o mercado faz restrição quanto a contratação de trabalhadores depois dos 35 anos.

Na velhice, a estabilidade é fundamental, pois o trabalhador sabe que, se for dispen
sado, dificilmente irá encontrar novo emprego. Sem estabilidade, o empregado ficava 
vários anos na empresa, sendo dispensado antes de adquirir o referido direito, depois de 
ter passado boa parte de sua vida prestando serviços ao empregadon

Acaba a estabilidade implementando a própria previdência social, pois, dependendo 
do caso, o trabalhador não tem direito a benefício se ficar desempregado, como ocorre se 
perder a qualidade de segurado.

Seria a estabilidade uma forma de o empregado conservar o emprego durante todã 
sua vida de trabalho, até que viesse a falecer ou obtivesse aposentadoria. Presumir-se-ia 
que, a partir da aposentadoria, o empregado não teria mais condições de trabalhar, pas
sando à inatividade e a receber remuneração da Previdência Social, sob a fòrma de be
nefício. Nem sempre é isso o que ocorre, pois o empregado pode continuar a trabalhar, 
embora aposentado. Outras vezes precisa continuar a trabalhar, em razão de que: o 'valor 
do benefício da aposentadoria é muito baixo e hão corresponde a seii antigo salário, de 
modo que tem de continuar a prestar serviços para sustentar sua família.

A estabilidade pode proporcionar a integração do trabalhador na vida e no desen
volvimento da empresa. Pode o empregado ser um efetivo colaborador do empresário, 
passando a ser membro da empresa, objetivando com que esta prospere, tenha lucros. 
Pode ficar incentivado a produzir mais para que também haja a continuidade da empre
sa no tempo. A empresa, como instituição, para aqueles que assim a entendem, deve 
durar no tempo. A continuidade da empresa implica a manutenção do posto de traba
lho. O trabalhador passa a ter maior interesse na empresa, podendo até ter interesse 
na própria administração da empresa e de que ela tenha lucros. Há a aproximação do 
contrato de trabalho com o contrato de sociedade. Contribuiria a estabilidade para a 
democratização da empresa. O trabalhador passaria a ser participante do destino e dos 
resultados da empresa.

Seria a estabilidade uma das formas de verificar a função sodal da empresa, que é 
também dar empregos e mantê-los no decorrer do tempo.

Muitas vezes, o descontentamento do empregado diminui com o tempo, printípal- 
mente quando seu emprego está garantido. No decorrer dos anos, o empregado tem 
maiores possibilidades de promoção, passando também a ter mais responsabilidade no 
emprego.
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Enquanto a empresa existir, o empregado deveria ter direito ao emprego. Haveria, 
assim, uma perspectiva de que no futuro o obreiro continuaria empregado.

A mera instituição de um fundo ou de indenização pela dispensa não substitui a esta
bilidade, pois não garante o emprego,, a continuidade do contrato de trabalho, permitindo 
a dispensa do trabalhador. Para o trabalhador é muito melhor estar empregado do que não 
estar, inexistindo indenização que pague a pèrda do emprego. O empregado dispensado 
com certa idade, mesmo recebendo indenização, dificilmente consegue novo emprego e o 
valor recebido pode não ser suficiente para se manter pelo restante de sua vida.

Com a estabilidade, o empregado tem mais segurança de pleitear judicialmente di
reitos sonegados pelo empregadoi; pois não teme ser dispensado.

6 Crítica

Constatàva-se que a estabilidade, em vez de proteger o empregado, prejudicava-o, 
pois normalmente ele era dispensado antes de atingir os 10 anos de empresa, justamente 
para não adquiri-la. Nesse sentido o TST, verificando tal situação, editou a Súmula 26, 
que presumia “obstativa à estabilidade a despedida, sem justo motivo, do empregado 
que alcançar 9 (nove) anos de serviços na empresa”. Entretanto, não se podia dizer que 
a dispensa era obstativa, pois o empregado ainda não adquirira o direito a estabilidade, o 
que somente ocorria quando tivesse 10 anos de empresa. Verificava-se que muitas vezes o 
empregado acabava transacionando o tempo de serviço na empresa quando necessitava 
de dinheiro. O èmpregador dispensava o empregado, pagando a indenização prevista na 
CLT, o que provocava rotatividade de mão de obra, impedindo o trabalhador de adquirir 
estabilidade. Tinha o empregador vantagem com o sistema quando o empregado ainda 
não tinha um ano de tempo de serviço, pois não precisava pagar indenização de antigui
dade, que só era devida quando o obreiro completasse um ano de serviço (§ 1B, do art. 
478 da CLT). Dificilmente, porém, o empregado ficàva 10 anos na empresa porque era 
dispensado antes desse período.

A dispensa obstativa é que trazia desembolsos desnecessários à empresa, encare
cendo a produção, desde que o funcionário fosse bom empregado. As dispensas determi
nadas nesse sentido é que causavam insegurança ao trabalhador. O empregador muitas 
vezes queria dispensar o empregado para contratar outro com salário inferior.

Na prática, a estabilidade representava a existência de dois tipos de empregados: os 
que tinham segurança no emprego com a estabilidade e os que não tinham.

Há afirmações de que a estabilidade impediria o desenvolvimento econômico. Esse 
argumento não é verdadeiro, pois o Brasil teve um desenvolvimento muito grandé no 
período do chamado “milagre econômico” e a estabilidade ainda estava em vigor. A Ale
manha, que concede a estabilidade ao trabalhador com seis meses de emprego, é um dos 
países mais desenvolvidos do mundo.

A estabilidade atentaria contra o direito de liberdade do empregador. Entretanto, 
o empregador é livre para contratar o trabalhador quando quiser e no número que ne
cessitar. O fato de a lei deixar de estabelecer direitos aos trabalhadores não implica que 
haveria maiores contratações.
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Declarava-se que as empresas reduziriam as vagas a jovens, com o objetivo de não 
contratá-los, caso tivesse o trabalhador direito a estabilidade. Os jovens já têm problemas 
para admissão no mercado de trabalho, independentemente da existência de estabilida
de. Entretanto, por esse motivo, não foram admitidas pessoas idosas, que, por sua idade, 
não poderiam obter estabilidade. Ao contrário, evidencia-se que pessoas a partir de 40 
anos já são consideradas velhas para o mercado de trabalho e sãó por ele rejeitadas.

Para evitar a estabilidade era comum a empresa acordar com o empregado a rescisão 
do contrato de trabalho, pagando a indenização pertinente, porém o obreiro continuava 
laborando na empresa ou era em curto prazo readmitido. O objetivo, para o empregador, 
era evitar que o empregado somasse o tempo de serviço para efeito de atingir a estabili
dade no emprego."Â jurisprudência coibiu as fraudes à continuidade do cóntratç de tra
balho. A Súmula 20 do TST estabeleceu a presunção de que “não obstante o pàgáméiito 
da indenização de antiguidade, presume-se em fraude à lei á resilição contratual, sé o 
empregado permaneceu prestando serviços, ou tiver sido, em curto prazo, readmitido”. 
O verbete do TST indicava a presunção de fraude à lei se o empregado continuasse prés- 
tando serviços ou fosse em curto prazo readmitido. O empregado deveria mesmo ficar 
sem trabalhar na empresa para que não houvesse a presunção de fraudei Essa presunção, 
contudo, era relativa e não absoluta, permitindo ao empregador fazer prova em sentido 
contrário. Posteriormente, a empresa só admitia a mesma pessoa se ela fizesse a opção 
pelo FGTS, para futuramente não ter direito à estabilidade,

Com a estabilidade, a empresa contava com um empregado experiente, não pre
cisando ficar treinando novos trabalhadores para se adaptar à empresa ou mostrar seu 
potencial.

O emprego do trabalhador deveria ser mantido enquanto não houvèsse motivo para a 
dispensa. A estabilidade, porém, não significa ser o emprego eterno, nem a garantia abso
luta do emprego, mas relativa, pois o trabalhador poderia ser dispensado por justa causa.

O ideal seria que, enquanto subsistisse a empresa, deveria ser assegurado emprego 
ao trabalhador ou enquanto ele tivesse condições físicas de trabalhar.

Entretanto, a estabilidade no emprego não pode ser absolutâ, tomando extrema
mente rígida a possibilidade da rescisão do contrato de trabalho, principalmente quando 
há necessidade de o empregador dispensar empregados, por motivos econômicos e finan
ceiros ou em razão da conjuntura econômica, da globalização, da incapacidade técnica 
do próprio obreiro, de modo inclusive a poder exercitar a livre iniciativa de que trata o 
art. 170 da Constituição.

O direito do trabalhador ao emprego é um direito pessoal è não um direito real, 
sobre uma coisa. O emprego não é, portanto, etemo, para toda a vida. O pedido de de
missão, por exemplo, extingue o direito à estabilidade.

7 Vantagens e desvantagens

Roberto Santos informa que a estabilidade importa: redução do desperdício com ho
ras perdidas de trabalhadores em busca de emprego; produtividade decorrente dos novos 
sentimentos de segurança e do processo vinculativo de habilidades individuais no mesmo 
emprego; induz a empresa a intensificar o treinamento e a readaptação do operário; di
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minui a taxa de odosidade dos bens de capital; a sodedade não precisaria gastar recursos 
com os desocupados; aumento do tempo médio do empregado na empresa, aumentando 
também a confiança no empregador, gerando efeitos positivos sobre a produtividade.2

Certos empregados ficam melhores com o passar do tempo, em decorrência da esta
bilidade, pois têm segurança para poder trabalhar. Há um incentivo para continuarem a 
trabalhai; pois sabem que não podem ser dispensados ao talante do empregador. Pode 
a estabilidade implicar maior produtividade do trabalhado^ a partir do momento que 
tem a segurança de não poder ser dispensado pelo empregador.

Asseverava-se que o empregado estável reduzia seu rendimento no trabalho e pas
sava a ter mau comportamento. Alguns emprégados realmente ficam piores ao obter a 
estabilidade, em razão da segurança que passam a ter no emprego, pois sabem que não 
podem ser dispensados. Deixam de ter produtividade adequada, fazendo “corpo mole” 
no trabalho, porque têm conhecimento que só podem ser dispensados por justa causa ou 
passam a ser insubordinados ou indisdplinados. O obreiro sabe que, se produzir ou não, 
tem seu salário garantido no fim do mês, bem como seu emprego. Entretanto, pode ser 
dispensado por justa causa.

Representa desídia o trabalhador prestar serviços propositadamente com baixa pro
dutividade, que é hipótese de justa causa para a dispensa do empregado (art. 482, e, da 
CLT, sendo que o empregador tem condições de fazer prova nesse sentido. Nesse caso, 
deve propor inquérito para a apuração de falta grave, com a dispensa do empregado, sem 
o pagamento de qualquer indenização. O empregado também poderia ser advertido para 
que não procedesse com desídia e voltasse a ter produção adequada.

Na maioria das vezes, o trabalhador só tem dedinada sua produção em razão de 
idade, de doença, de addenté do trabalho.

A indisciplina e a insubordinação do trabalhador também são punidas como hipóte
ses de justa causa para a dispensa (art. 482, ft, da CLT). Qualquer outro mau procedimen
to também é hipótese de dispensa motivada (art. 482, b, da CLT).

O mau trabalhadoi; portanto, pode ser punido com a dispensa motivada.
Se o empregador tem certeza de que o empregado é mau funtionário, deve dis

pensá-lo com justa causa, mediante inquérito para apuração de falta grave, perdendo o 
obreiro a sua estabilidade.

Bem orientado, o empregador dispensaria o trabalhador por justa causa ou então 
aplicaria penalidades para o obreiro enquadrar-se nas determinações da empresa.

Alguns maus empregados também provocavam o empregador para serem dispensa
dos, com o pagamento de indenização, ficando prejudicada a obtenção da estabilidade.

O empregador, às vezes, preferia não dar qualquer tarefa ao empregado ou dar-lhe 
serviços menores, do que ter o risco de sabotagem na empresa. O mais correto seria 
dispensá-lo por justa causa se a empresa tem certeza de seu procedimento.

Em certas oportunidades, o empregado, por razões econômicas, preferia receber a in
denização, ficando prejudicada sua estabilidade ou até fazendo opção retroativa do FGTS.

2 SANTOS, Roberto. Estabilidade e FGTS no Brasil: repercussões econômicas e sodais. In: Estabilidade e fundo 
de garantia, São Paulo: LTr; 1979, p. 64.
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Com a estabilidade, o empregado ficava sem garantia do tempo de serviço quando se 
aposentava ou quando pedia demissão, pois não fazia jus a indenização.

Para a empresa, a estabilidade traz um papel muito importante a seu departamento 
de pessoal ou de recursos humanos. A escolha do trabalhador errado pode trazer-lhé pre
juízos, pois, com a estabilidade, não poderá dispensar o obreiro.

Reduz a estabilidade a rotatividade da mão de obra. Acaba, nesse ponto, implicando 
menores custos para recrutamento ou treinamento do empregado.

Com a automação, há maiores garantias ao empregado de não ser dispensado para 
ser substituído por uma máquina.

8 Estabilidade por tempo de serviço

A estabilidade por tempo de serviço era garantida pelo art. 492 da CLT ao empre
gado que tivesse mais de 10 anos de serviço na mesma empresa, que não poderia ser 
dispensado a não ser por motivo de falta grave ou força maior, devidamente comprova
das. Os 10 anos de serviço na empresa poderiam ser contados em razão do trabalho do 
empregado no grupo de empresas.

No sistema da EC n2 1, de 1969, estabelecia-se a estabilidade, com indenização ao 
trabalhador ou fundo de garantia equivalènté (art. 165, XIII). A jurisprudência esclare
ceu que “a equivalência entre os regimes do FGTS è da estabilidade da CLT é meramente 
jurídica e não econômica, sendo indevidos quaisquer valores a título de reposição de 
diferença” (S. 98 ,1, do TST).

A estabilidade prevista nos arts. 492 a 500 da CLT fica prejudicada com o inciso I 
do art. 7S da Constituição, que determina que a dispensa arbitrária ou sem justa causa 
será objeto de lei complementar O indso m  do art. 7a da Lei Maior, ao tratar de FGTS, 
não mendonou o sistema alternativo de estabilidade ou fundo dè garantia equivalente 
que existia na Constituição anterioi; com o que a estabilidade decenal prevista na CLT foi 
extinta. Apenas aquelas pessoas que já  tinham direito adquirido antes de 5-10-88 é que 
ainda a possuem, e são poucas, normalmente empregados que trábalham para o Éstado 
sob o regime da CLT. O a r t 12 da Lei n2 7.839/89 e o art. 14 da Lei n2 8.036/90 ressalva
ram expressamente o direito à estabilidade em relação às pessoas que já o possüíam, ou 
seja, que tinham 10 anos de empresa em 5-10-88 e não eram optantes do FGTS.

Para que o empregado possa, hoje, ser despedido, basta que a empresa pague as 
verbas rescisórias (aviso-prévio, férias, 132 salário etc.). A indenização que seria devida 
consistiu no aumento do porcentual sobre os depósitos do FGTS, que passou de 10% para 
40% (art. 10 ,1, do ADCT).

O pedido de demissão do empregado estável só será válido quando feito com a assis
tênda do sindicato da categoria e, se não o houver, perante a autoridade local do Minis
tério do Trabalho ou da Justiça do Ttabalho (art. 500 da CLT).

Define o art. 501 da CLT como força maior todo acontecimento inevitável em rela
ção à vontade do empregadoi; e para a realização do qual este não concorreu, direta ou 
indiretamente.
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No caso de força maior a dispensa do estável é autorizada (art. 492 da CLT), tendo 
direito a indenização simples (art. 502,1, da CLT). Caso houver encerramento das ativi
dades da empresa, sem que haja motivo de força maior, a indenização será dobrada (art.
497 da CLT). Havendo fechamento do estabelecimento, filial ou agência, assim como 
nos casos de supressão da atividade, os estáveis têm direito a indenização dobrada (art.
498 da CLT). \

A CLT assegura, porém, estabilidade, que implica o direito ao emprego. Não se trata 
de estabilidade funcional, na função. Importa que o empregador não pode dispensar o 
empregado, porém não impede que seja transferido de uma localidade para outra (art. 
469 da CLT) ou então mudado de função, respeitado o art. 468 da CLT.

9 Exclusão do direito à estabilidade

Os domésticos já não tinham direito à estabilidade por tempo de serviço, pois a Lei 
na 5.859/72 assim não determinou.

O art. 499 da CLT reza que não haverá estabilidade no exercício de cargos de dire
toria, gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvando-se apenas o 
cômputo do tempo de serviço para todos os efeitos legais. Ao empregado garantido pela 
estabilidade que deixar de exercer cargo de confiança assegura-se, salvo no caso de falta 
grave, a reversão ao cargo efetivo que haja anteriormente ocupado.

O art. 507 da CLT reza que as disposições do Capítulo VII do Título IV não serão apli
cáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais liberais. O artigo 
refere-se ao fato de que os profissionais liberais não adquirem estabilidade no emprego 
(Capítulo VII). Não havia justificativa para essa exclusão. Talvez o argumento seria de 
que o profissional liberal não é uma empresa e não tem por objetivo continuidade no 
tempo, como ocorre com a empresa. Diz respeito também exclusivamente a profissionais 
liberais, que são os que prestam serviços por conta própria, assumindo os riscos de sua 
atividade, trabalhando com liberdade. Esse dispositivo, entretanto, perdeu a validade 
para os empregados que forem admitidos a partir de 5 de outubro de 1988, diante dos 
incisos I e II do art. 7S da Constituição, que não mais preveem estabilidade no emprego. 
Parece que o intuito do legislador foi de que o profissional liberal é um trabalhador como 
outro qualquer, que não pode equiparar-se a empresa. Não tem a mesmã capacidade eco
nômica do que a' empresa. Seria um escritório de pequeno porte, com poucos empregados 
e não um grande escritório.

10 Art. 19 do ADCT

Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na 
data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados e que não 
tenham prestado concurso público, são considerados estáveis no serviço público (art. 19 
do ADCT).

Os servidores que não prestaram concurso público foram os contratados! pelo regime 
da CLT. A regra constitucional não abrange os militares, mas apenas os servidores civis.
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Se tinham cinco anos de trabalho antes da promulgação da Constituição de 1988, farão 
jus a estabilidade no serviço público.

Com a Lei nfi 8.112/90, todos os servidores da União, indusive os celetistas,1 passa
ram a ser regidos pelo regime jurídico único: o estatutário.

11 Garantias de emprego

A verdadeira estabilidade era aquela por tempo de serviço, em que se considerava 
estável o empregado que tivesse 10 anos na empresa. As demais estabilidades podem ser 
chamadas de provisórias, pois fieam-eircunseritas-a determinado período, normalmente 
de 12 meses após o término do mandato.

A garantia de emprego restringe o direito potestativo do empregador de dispensar 
o empregado sem que haja motivo relevante ou causa justificada durante certo período. 
Estabilidade é o direito que tem o empregado de não ser despedido unilateralmente, 
salvo as exceções legais (justa causa, encerramento da atividade). A estabilidade proíbe 
o direito potestativo de dispensa por parte do empregador, ainda que este queira pagar 
indenizações. ■ :í,. ; .

Garantia de emprego é, porém, o nome adequado para o que se chama estabilidade 
provisória, pois, se há estabilidade, ela não pode ser provisória. Não se harmonizam os 
conceitos de estabilidade e provisoriedade, daí por que garantia de emprego. É a impossi
bilidade temporária da dispensa do empregado, salvo as hipóteses previstas em lei, como 
ocorre com o dirigente sindical, o dpeiro, a grávida etc. Difere a garantia no emprego da 
garantia de emprego. Esta está ligada à política de emprego do govemo.

As hipóteses de garantia de emprego podem ser dassificadas em:

a) constitudonais: dpeiro, gestante, dirigente sindical (art. 8 V VIII);
b) legais: addentado, empregado eleito para o Conselho Curador do FGTS, em

pregado eleito para participar do CNPS, dirigente dé cooperativa, membros 
dos empregados nas Comissões de Conciliação Prévia;

c) contratuais: contrato de trabalho ou norma coletiva.

A garantia de emprego do dpeiro e do dirigente sindical visa benefidar a coletivida
de representada pelos referidos trabalhadores. A garantia da gestante e do addentado é 
individual e sodal, diante das circunstândas em que se insere.

A redação do § 4a, do art. I a, da Lei na 9.601/98 não é bem dara. O que quer dizer 
é que os empregados que tiverem garantia de emprego (e não “estabilidade provisória”), 
como da gestante, do dirigente sindical, do dpeiro, do empregado addentado, não podem 
ser dispensados antes do termo final da contratação. Assim, o contrato de trabalho não po
derá ser rescindido antes do tempo se o empregado gòzar de garantia de emprego, mesmo 
com o pagamento da indenização prevista no inciso I, do § I a, do art. I a. Terminádo o pra
zo do contrato, não há que se falar em garantia de emprego, pois as partes sábiaiii desde o 
inído do pacto quando este iria terminar. Logo, depois da cessação do contráto por tempo 
determinado, o empregador não estará obrigado a manter no emprego o trabalhador 
portador de garantia de emprego. As partes sabiam desde o inído que o contrato era por
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tempo determinado e que terminaria no último dia o prazo, inexistindo direito à garantia 
de emprego. A existência de garantia de emprego obtida no curso do contrato de trabalho 
não transforma o pacto em tempo indeterminado. Assim, se a empregada ficar grávida, 
se o empregado for eleito membro da Cipa, o pacto laboral terminará na data acordada, 
sem se falar em direito à garantia de emprego. É a orientação anterior à Lei n2 9.601/98 
de que nos contratos por tempo determinado não cabe garantia de emprego.

O empregado detentor de garantia de emprego poderá ser dispensado por falta gra
ve, caso cometa um ato de justa causa previsto no art. 482 da CLT.

11.1 Dirigente sindical

Em países de língua espanhola usa-se a expressão fuero sindical, para denominar a 
garantia de emprego dq dirigente sindical.

José Luiz Ferreira Prunes emprega a expressão imunidade sindical (1975:83). Hoje, 
até pode-se falar em imunidade sindical, pois tem a questão previsão constitudonal (art. 
8a, Vm). Quando o tema é previsto na Constituição, fala-se em imunidade, como imuni
dade tributária (art. 150, VT), imunidade parlamentar (§ 2a do art. 53) etc.

A Convenção na 98, de 1949, já mencionava que “os trabalhadores deverão gozar de 
adequada proteção contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria 
de emprego” (art I a). A referida proteção deverá aplicar-se a atos destinados a “dispen
sar um trabalhador ou prejudicá-lo, por qualquer modo, em virtude de sua filiação a um 
sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, fora das horas de trabalho ou 
com o consentimento do empregador, durante as mesmas horas” (art. 1.2, b). A referida 
Convenção foi aprovada pelo Brasil no Decreto Legislativo ns 49, de 27-8-52, e promul
gada pelo Decreto n2 33.196, de 29-6-53.

O objetivo da garantia de emprego do dirigente sindical é evitar represálias por par
te do empregador pelo fato de o dirigente postular direitos para a categoria. A garantia 
também é, num sentido amplo, da categoria, de que uma pessoa possa negociar com o 
empregador, sem ser, por exemplo, dispensada.

A Lei na 5.107, de 13-9-66, já  previa a impossibilidade; da dispensa do empregado 
sindicalizado, “a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção 
ou representação sindical, até o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como 
suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos da Consolidação 
das Leis do Trabalho” (art. 25). :

Tinha, assim, o dirigente sindical estabilidade provisória no emprego, a partir do 
registro de sua candidatura até o final do seu mandato, se eleito, indusive como suplente.

A Lei n2 5.911, de 27-8-73, deu nova redação ao § 32 do art. 543 da CLT, dizendo que 
o empregado sindicalizado não poderia ser despedido, aumentando a garantia de empre
go, que era desde o momento do registro de sua candidatura até um ano após o término 
do mandato, caso eleito, indusive como suplente.

O TST vinha entendendo que os membros de assodação profissional também deve-, 
riam ter a mesma garantia: “os dirigentes de assodações profissionais, legalmente regis
tradas, gozam de estabilidade provisória no emprego” (S. 222).
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A Lei na 7.543, de 2-10-86, alterou novamente a redação do § 3a do art. 543 da CLT 
para estender a garantia aos dirigentes de assodação profissional, de acordo com o que 
já vinha fazendo a Súmula 222 do TST:

“é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatu
ra a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 
um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei”.

Vedou o inciso Vm do art. 8a da Constituição “a dispensa do empregado sindicali
zado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical 
e, se eleito, ainda, que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer 
falta grave nos termos-da lei”. O § 3° do art_543 da CLT passou, assim, para o âmbito 
constitucional.

A Resolução Administrativa na 84/1998 do TST cancelou a Súmula 222. Dá a enten
der o TST que o dirigente de associação profissional não tem garantia de emprego, em 
razão de que o inciso VÜI do art. 8a da Constituição só faz referência ao dirigente sindi
cal e não de associação profissional. Entretanto, nada impede que a lei ordinária trate 
do tema, pois não se conflita com a norma constitucional, que não impede a garantia do 
dirigente de assodação profissional.

Encerra o mandamento constitudonal em exame norma constitudonal de eficáda 
plena, exceto quanto à falta grave que será apurada “nos termos da lei”, que é norma de 
eficáda limitada. A expressão “nos termos da lei” refere-se a falta grave e já  está norma- 
tizada pelo art. 482 da CLT, que prevê quais as faltas que ensejarão o despedimento do 
obreiro. Ressalta, contudo, o dispositivo constitudonal que a garantia de emprego é para 
o empregado sindicalizado. Nada impede, portanto, que a lei ordinária estenda a estabili
dade ao assodado que se candidata a cargo de direção ou de representação de assodação 
profissional, como mendona o § 3a do art. 543 da CLT, visto que é livre a assodação para 
fins lídtos (art. 5a, XVII, da Constituição).

Não há incompatibilidade entre a norma constitudonal e o § 3a do art. 543 da CLT, 
quando este assegura estabilidade ao dirigente de associação profissional. Embora a 
Constituição não tenha previsto a estabilidade para o dirigente dos obreiros perante o 
Conselho Nadonal de Previdênda Sodal (CNPS) e dos representantes dos empregados 
que partidpam do Conselho Curador do FGTS, nada impede que a lei ordinária o faça 
(art. 3a, § 7a da Lei na 8.213/91 e art. 3a, § 9a, da Lei na 8.036/90). O § 3a do art. 543 da 
CLT não é incompatível com a Norma Ápice, inexistindo revogação da lei ordinária pèla 
Constituição quanto a este aspecto.

A garantia de emprego abrange a manutenção do emprego do trabalhador e a pres- 
táção de serviços no mesmo local de trabalho (art. 543 da CLT).

Serão benefidadas com a garantia de emprego as pessoas eleitas para cargo de dire
ção ou representação sindical, tanto os titulares como os suplentes, que são os diretores 
do sindicato. O membro do Conselho Consultivo ou Fiscal não goza da garantia (OJ 365 
da SBDI-1 do TST), pois não é eleito para cargo de direção, mas fiscaliza a gestão finan
ceira do sindicato. Mero colaborador também não goza da garantia, pelo mesmo motivo.

O delegado sindical não goza da garantia, pois a eleição não é prevista em lei.
Não faz jus à garantia de emprego o dirigente de entidade fiscalizadora de exerddo 

de profissão liberal, como OAB, CRC, CREA, CRM etc., pois a garantia de emprego é para
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o empregado sindicalizado que concorre a cargo de direção ou representação sindical 
(art. 8a, VIII, da Constituição). A ligação que aquela pessoa mantém com o órgão de 
classe não depende do vínculo empregatício para representar na empresa o órgão fiscali- 
zador, que não é sindicato.

Tem direito à garantia de emprego o dirigente de categoria profissional diferenciada, 
desde que a função exercida junto ao empregador corresponda à da categoria do sindica
to em que era diretor. Se, no entanto, o empregado não exerce na empresa a atividade da 
categoria profissional, não será beneficiário da estabilidade (S. 369, III, do TST). Já se en
tendeu que o empregado que labora em empresa pertencente à categoria da construção 
civil e é tesoureiro da Associação dos Metalúrgicos, não estando incluído em categoria 
diferenciada, não-tem direito à-estabilidade.

Uma pessoa que foi eleita para representar os metalúrgicos de São Paüío nãb pode 
querer garantia de emprego na cidade de Santos. O empregado de uma padaria, que fosse 
sócio de uma mecânica, sendo eleito diretor do sindicato das empresas metalúrgicas, não 
goza de estabilidade na padaria. O empregado bancário que também trabalhassè numa 
empresa jornalística, eleito para dirigente sindical do sindicato dos jomalistás, não teria 
estabilidade nos dois empregos.

O dirigente sindical que é destituído de suas funções também não pode gozar de 
garantia de emprego, pois esta seria devida em razão de o empregado poder exercer a 
atividade sindical de representação perante a empresa.

Se o empregado é eleito como diretor de sindicato patronal, representante da cate
goria econômica a que pertence a empresa empregadora, não terá direito.a.estabilidade, 
pois a norma conduz o intérprete a que a garantia de emprego é apenas para a represen
tação dos interesses dos trabalhadores. O STF, porém, entendeu que o inciso VIII do art. 
8a da Constituição não faz distinção entre o dirigente sindical patronal e o dos trabalha-; 
dores, desde que sejam eleitos. Se o empregado é eleito para dirigente sindical patronal 
também tem direito a garantia de emprego (STF, RE 217.355-5-MG, Ac. 2a T., 29-8-2000, 
Rei. Min. Maurício Corrêa, LTr 65-02/180).

Sendo extinta a empresa, há o encerramento da atividade sindical e da garantia de 
emprego (S. 369, IVi do TST).

Não há garantia de emprego do dirigente sindical após a falência da empresa. Não 
existem empregados a serem representados no local dé trabalho. O empregado não faz 
jus à indenização da garantia de emprego do tempo restante após a falênda...............

É certo que se houver a cessação do contrato de trabalho do empregado, estatuído 
por prazo determinado, não haverá direito à estabilidade, porque aqui não há despedida 
injusta, mas término do pacto laboral.

O mandato do membro da diretoria é de três anos (art. 515, b, da CLT).

11.2 Membro da Cipa

Anteriormente a dezembro de 1977, não havia obrigatoriedade de as empresas pos
suírem Comissão Interna de Prevenção de Addentes (Cipa). Esta funcionava facultativa
mente no âmago das empresas, como se fosse mera “comissão de fábrica”. A instalação
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compulsória da Cipa foi determinada pela Lei na 6.514, de 22-12-77, que deu nova reda
ção à Seção m  (“Dos órgãos de Segurança e Medicina do Trabalho nas Empresas”), do 
Capítulo V (“Da Segurança e da Medicina do Trabalho”), do Título n  (“Das Normas Gerais 
de Tbtela do Trabalho”) da CLT, em especial pelo art. 163 da norma consolidada.

Reza o art. 165 da CLT que os titulares da representação dos empregados na Cipa 
não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em 
motivo disciplinai; técnico, econômico ou financeiro. Essa disposição já estava prevista no 
art. 2S da Recomendação na 119/63.

O objetivo da garantia de emprego do cipeiro é que o empregador rião venha a pre
judicar ou dispensar o trabalhador pelo fato de que este está cuidando de interesses de 
prevenção de acidentes na empresa, desagradando ao patrão.

O art. 165 da CLT dispõe, ainda, que a estabilidade provisória do cipeiro é destinada 
apenas ao titular da representação dos empregados na Cipa, não se fazendo menção ao 
suplente.

A Constituição de 1988 prevê estabilidade para o empregado “eleito para o cargo de 
direção” da Cipa, “até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7a, 
F, da Lei Maior (art. 10, n, a, do ADCT). Esta estabilidade é assegurada desde o registro 
da candidatura ao cargo de dirigente da Cipa até um ano após o final de seu maindato. A 
Constituição delimitou, inclusive, o interregno de tempo de estabilidade para o cipeiro, 
que não era feito pelo art. 165 da CLT, equiparando aquela hipótese ao indso VIII do art. 
8a da CLT) quanto ao respectivo tempo.

Veda-se a dispensa arbitrária ou sem justa causa do dpeiro. Logo, a dispensa com 
justa causa (art. 482 da CLT) não é proibida. Considera-se como dispensa arbitrária a que 
não se fundar em motivo disdplinar, técnico, econômico ou financeiro, nos termos do 
disposto na parte final do art. 165 da CLT.

A regra de estabilidade prevista nas disposições transitórias da Constituição (art. 10, 
n, a) não faz distinção entre membro titular ou suplente da Cipa. Assim, na partè em que 
o legislador não distinguiu, não cabe ao intérprete fazê-lo. Na verdade, não houve revo
gação ou derrogação do art. 165 da CLT pela Lei Maioi; mormente pelo fato do art. 10, n, 
a, do ADCT ser uma norma transitória, pois quando for promulgada a lei complementar 
de que trata o art. 7a, I, da Lei Fundamental, tal comando legal perderá vigênda.

O suplente tem estabilidade quando no exerddo continuado ou esporádico da fun
ção de dpeiro, pois nas ausêndas ou nos impedimentos do titular irá substituí-lo. Visa-se 
garantir também o émprego ao dpeiro nessas condições, para evitar qualquer represália 
do empregador em relação ao dpeiro suplente.

O processo de eleição do titular e do suplente da Cipa, em verdade, é o mesmo, 
porque não se faz distinção quanto a este aspecto no § 2a do art. 164 da CLT, Quando o 
suplente for chamado, irá exercer o cargo de direção. A Constituição só faz referênda à 
necessidade de a pessoa ter sido eleita para cargo de direção, e não no que diz respeito 
à questão de ser o empregado titular ou suplente da Cipa.

Cargos todos os membros da Cipa têm, até mesmo o suplente. A acepção da palavra 
direção deve ser examinada no sentido de que a Cipa é um colegiado em que todos detêm 
cargo de direção. Os cargos não são escolhidos, mas há eleição, sendo que apenas a con
dução de alguns trabalhos é determinada ao presidente da Cipa. Os demais encargos são
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fiscalizados no dia a dia por todos os funcionários, com o intuito de prevenir acidentes no 
local de trabalho. O vice-presidente da Cipa exerce mero cargo decorativo, pois, caso tal 
cargo fosse de direção no sentido estrito da palavra, deveria ele naturalmente assumir a 
presidência, na hipótese de o presidente da Cipa ser dispensado da empresa, ao passo que 
tal fato não ocorre, visto que o presidente deve ser novamente indicado pelo empregador 
(§ 5S do art. 164 da CLT). Mostra-se, assim,,que todos têm poderes de direção, não só o 
presidente da Cipa, mas também os demais componentes daquele órgão.

O que o legislador constituinte pretendeu coibir foi a dispensa imotivada do empre
gado eleito para o cargo da Cipa, pois o despedimento faz cessar o mandato do dpeiro e 
o empregado deve ter maiores condições de exercê-lo, livre de pressões ou represálias do 
empregador, para zelar pela diminuição de addentes do trabalho na empresa. Na verda
de, a Lei Magna tem o escopo de assegurar a garantia do mandato, para que o empregado 
dirigente da Cipa possa melhor desempenhar suas funções naquele órgão.

A Súmula 339 ,1, do TST esdareceu que “o suplente da Cipa goza da garantia de 
emprego prevista no art. 10, inciso II, alínea a, do ADCT da Constituição da República 
de 1988”. No mesmo sen tido, a Súmula 676 do STF.

O representante do empregador não precisa, em prindpio, ter garantia de emprego, 
pois defende os interesses do empregador.

A garantia de emprego do dpeiro se estende, porém, ao representante do emprega- 
doi; desde que este tenha sido eleito para o cargo de direção da Cipa, como já  deddiu o 
TRT da 17a R. (RO 3.065/81, Rela. designada Juíza Regina Uchoa da Silva, j. 24-3-92, 
DJ ES 12-5-92, p. 61.) Nesse caso, se houve eleição para a escolha do representante do 
empregador, haverá também estabilidade para o presidente da Cipa, pois é atraída a apli
cação da disposição contida na alínea a, do inciso H, do art. 10 do ADCT. O representante 
do empregador (presidente) é também empregado e foi “eleito para cargo de direção” da 
Cipa. Logo, se foi eleito o representante do empregador na Cipa, deve também ser bene- 
fidário da estabilidade provisória prevista na Lei Maior.

Ocorrendo a dispensa do trabalhador que era detentor da estabilidade provisória, 
o empregador, na hipótese de propositura de ação trabalhista pelo obreiro, deverá com
provar que a despedida não foi arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar 
em motivo técnico, disdplinar, econômico ou financeiro, sob pena de ser condenado a 
reintegrar o empregado ao trabalho (parágrafo único do art. 165 da CLT). Se por acaso 
a estabilidade já se houver findado, ou for incompatível a reintegração (art. 496 da CLT, 
aplicado por analogia), a determinação legal converte-se de obrigação de fozer em obri
gação de pagar: indenização das verbas correspondentes ao período estabilitário.

A estabilidade provisória do dpeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia 
para as atividades dos membros da Cipa, que somente têm razão de ser quando em ativi
dade a empresa. Extinto o estabelecimento, não se verifica a despedida arbitrária, sendo 
impossível a reintegração. É indevida a indenização do período de garantia de emprego 
(S. 339, n, do TST). Com a extinção do local de trabalho, não existe dispensa arbitrária, 
nem há onde reintegrar o empregado.

A extinção do estabelecimento da empresa pela decretação de falênda extingue o 
direito da garantia de emprego do dpeiro. A indenização do período remanescente é 
indevida.
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A Cipa visa verificar o cumprimento das normas relativas à segurança do trabalho. 
Se o estabelecimento foi extinto, não há mais necessidade de Cipa, deixando de existir a 
vedação para a dispensa.

11.3 Gestante

A gravidez não é doença. Assim, não se pode tratar a gestante como doente ou como 
incapaz.

Quanto à garantia de emprego, justifica-se essa discriminação no período em que a 
empregada esteja grávida, ou no período_pós-parto,-pois com certeza não iria encontrar 
outro serviço no referido lapso de tempo.

A gestante deve ter direito ao emprego em razão da proteção do nasdturo, para que 
possa se recuperar do parto e cuidar da criança nos primeiros meses de vida.

Dispõe a alínea b do inciso n  do a r t 10 do Ato das Disposições Constitudonais Tran
sitórias que, até que seja promulgada lei complementai; fica vedada a dispensa arbitrária 
ou sem justa causa da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto. Não havia previsão nesse sentido em normas constitudonais ou le
gais anteriores, porém já  era encontrado algo semelhante em normas coletivas. O certo é 
que, a partir de 5-10-1988, a gestante tem garantido o seu emprego até 150 dias depois 
do parto.

O Brasil, aprovou a Convenção na 103 da OIT, de 1952, conforme o Decreto Legis
lativo ns 20, de 30-4-65, que estabelece proibição da dispensa da empregada durante a 
licença-matemidade ou seu prolongamento.

São várias as teorias que informam a garantia de emprego da gestante, podendo ser 
destacadas as teorias da responsabilidade objetiva e subjetiva.

A teoria da responsabilidade objetiva considera que o importante é a confirmação 
da gravidez para a própria empregada e nãó para o empregador. A garantia de emprego 
independe da comprovação da gravidez perante o empregado^ mas da sua confirmação, 
sendo responsabilidade objetiva do empregador, que visa garantir o nasdturo. O STF já 
entendeu que a responsabilidade é objetiva (RE 259.3218/RS, Rei. Min. Ellen Grade).

Confirmação quer dizer o ato ou efeito de confirmar; segurança expressa e nova que 
toma uma coisa certa; ratificação (Houaiss, 1980:217). É o ato de comprovai; demons
trai; certificai: - ■

O TST tem jurisprudênda padfica no sentido de que à empregadá não predsa com
provar a sua gravidez perante o empregador, bastando haver a sua confirmação (S. 244,1).

A teoria da responsabilidade subjetiva entende que a empregada deve comprovar a 
gravidez perante o empregador.

A palavra “confirmação” deve ser entendida no sentido de a empregada demonstrar 
a gravidez para o empregadoi; deve confirmá-la perante o empregador A trabalhadora 
predsa dar dêndà ao empregador de que está grávida, o que é feito pela apresentação 
do atestado médico ou exame laboratorial, quer dizer por ato formal, até dentifícando 
por escrito que está grávida, pois do contrário o empregador não tem como saber: se a 
empregada está grávida. Somente a partir do momento em que a empregada demonstrar
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a gravidez ao empregador é que estará protegida. A empregada tanto poderá apresentar 
atestado médico, como também será possível constatar seu estado físico externo, de
monstrado pela gravidez.

Desconhecendo a empregada a sua gravidez quando da dispensa, menos ainda teria 
condições de saber o empregador.

O empregador não tem como ser responsabilizado se a empregada não o avisa de 
que está grávida. Não se pode imputar a alguém uma consequência a quem não deu 
causa. Na data da dispensa não havia qualquer óbice à dispensa da trabalhadora, pois 
naquele momento não estava comprovada a gravidez ou era impossível constatá-la. Logo, 
não houve dispensa arbitrária com o objetivo de obstar o direito à garantia de emprego 
da gestante.

Prevê o § l s do art. 487 da CLT que o aviso-prévio integra o tempo de serviço do 
empregado para tòdos os fins. Indica o § 6S do art. 487 da CLT que se o rèajustamento 
salarial coletivo for concedido no curso do aviso-prévio, ainda que indenizado) tem o 
empregado direito ao referido benefício. Esclarece a Súmula na 182 do TST que o tempo 
do aviso-prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização adicional do art. 
9a da Lei na 6.708/79.

Como o aviso-prévio indenizado projeta os efeitos do contrato de trabalho por mais 
30 dias para todos os fins, deve-se observar essa regra para a comprovação da gravidez 
durante o aviso-prévio indenizado, pois o trabalho é pago sob a forma de saláriò.

A comprovação da gravidez deve ser feita durante a vigência do contrato de trabalho 
ou do aviso-prévio indenizado, pois do contrário o empregador não tem ciência da gravi
dez da empregada quando da dispensa.

Provando a empregada gestante que, durante o aviso-prévio, está grávida, mesmo 
recebendo aviso-prévio indenizado, fará jus à garantia de emprego, em razão de que o 
contrato de trabalho só termina no último dia do aviso-prévio indenizado.

Ocorrendo a gestação durante o aviso-prévio, mesmo indenizado, porém a empre
gada não a comprova perante o empregador, entendo que não há direito à garantia de 
emprego, pois o empregador desconhecia á gravidez da empregada quándo da dispensa.

A mãe de aluguel terá garantia de emprego, porque houve gestação. A fornecedora 
do óvulo não terá garantia de emprego, porque não teve gestação.

Se houve parto, mesmo que a criança tenha nascido morta, há garantia de emprego, 
porque houve gestação e parto. A Constituição não faz distinção. Tanto a empregada neces
sita de proteção, visando à recuperação do seu corpo, como seu filho.

A Constituição .assegura o emprego à gestante (art. 79, XVffl) e não indenização 
como costumam pedir na prática, nas ações trabalhistas. Pedindo a empregada apenas 
indenização, demonstra seu interesse em não retomar ao emprego, o que revela que não 
tem direito à garantia de emprego.

O pedido de indenização só é devido no caso de não mais ser possível a reintegração, 
pelo término da garantia de emprego, é desde que a empresa tivesse ciência da gravidez 
da empregada.

Há entendimento que se a empregada ajuíza a ação depois de expirado o prazo da 
garantia de emprego, ainda assim faz jus a esse direito, em razão de que o prazo prescri-
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cional é de dois anos a contar da cessação do contrato de trabalho Cart. 7a, XXK, a, da 
Constituição).

Entretanto, passados alguns meses após a dispensa e pedindo a empregada reinte
gração, entendo que deve ser desconsiderado o período que vai da dispensa até a data 
do ajuizamento da ação, em razão da inércia da empregada na sua proposição e de ter 
direito ao emprego e não a receber sem trabalhar.

No caso de a empregada deixar terminar o período de garantia de emprego e só 
depois ajuizar a ação, penso que não faz jus nem a reintegração, muito menos a indeni
zação, pois o seu ato impediu o empregador de reintegrá-la no emprego, mostrando seu 
desinteresse em yoltar a trabalhar na empresa. O direito previsto na Constituição é ao 
emprego e não à indenização.

O TST entende que o ajuizamento de ação trabalhista após decorrido o período de 
garantia de emprego não configura abuso do exercício do direito de ação, pois este está 
submetido apenas ao prazo prescridonal inscrito no art. 7S, XXIX, da Constituição de 
1988, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término dó; período 
estabilitário (OJ 399 da SBDI-1).

Na hipótese de a empregada afirmar categoricamente que não tem interesse em re
tomar a trabalhar na empresa, quando esta lhe coloca à disposição o emprego, renuncia 
ao direito à garantia de emprego, pois, do mesmo modo, a Constituição assegura o direito 
ao emprego e não à indenização. Não querendo a empregada trabalhar na empresa, resta 
indevido o direito à garantia de emprego prevista na Constituição.

Com a determinação do ADCT o constituinte assegurou efetivamente o emprego à 
gestante, conferindo-lhe garantia de emprego desde a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto (art. 10, n, b, do ADCT). Assim, a gestante tem direito a ser reintegra
da no emprego, e não a indenização, como era a anterior orientação da jurisprudência.

Esclarece a Súmula 244, n, do TST que “a garantia de emprego da gestante sò autori
za a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia 
restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período de estabilidade”.

No contrato de trabalho por tempo determinado as partes sabem desde o início quan
do o pacto irá terminar. Assim, se a empregada ficar grávida no curso do ajuste laboral, 
será indevida a garantia de emprego, pois não está havendo dispensa arbitrária ou sem 
justa causa. Há apenas o decurso do prazo do pacto de trabalho celebrado entre as partes. 
Situações que ocorram no curso do pacto laboral de prazo determinado não podem ser 
opostas para modificar a sua cessação, salvo se houver ajuste entre as partes.

Não há direito à garantia de emprego à gestante no contrato de trabalho por tem
po determinado, inclusive no contrato de experiência (S. 244, III, TST), de safra, de 
obra certa.

É devida a garantia de emprego à empregada doméstica desde a confirmação da 
gravidez até cinco meses após o parto (art. 4S-A da Lei na 5.859/72).

A empregada gestante tem direito a garantia de emprego mesmo com o encerramento 
das atividades da empresa. O encerramento das atividades da empresa é risco do empreen
dimento (art 2- da CLT). O objetivo da lei é proteger não só a empregada, mas também a 
criança, para que a primeira possa gozar da licença maternidade para amamentar o filho.
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O fechamento da empresa não prejudica a garantia de emprego da gestante, pois a 
norma visa tutelar a gestante e o nasdturo. O risco do empreendimento é do empregador 
(art. 2a da CLT).

Há certas normas coletivas que estendem a garantia de emprego à gestante por mais 
60 dias após o término da previsão constitucional. Nesse caso, a norma coletiva é mais be
néfica para a empregada, devendo ser observada.

Algumas normas coletivas estabelecem que a empregada tem de comunicar ao em
pregador dentro do período de 30 dias após o término do contrato de.trabalho, para ter 
direito ao emprego. Decorrido o referido prazo, há a perda do direito. Essa determinação 
da norma coletiva não viola a Constituição, que não é dara sobre o significado da palavra 
“confirmação", que-pode, portanto, ser interpretada e complementada pela via negodal.

Pode-se entender que as partes são livres nà estipulação de regras trabalhistas, con
forme o art. 444 da CLT, desde que não contrariem as normas de proteção ao trabalho. 
No caso, não se está contrariando qualquer norma de proteção ao trabalho, pois há 
controvérsia sobre a palavra “confirmação” contida no ADCT, além do que traz maior 
segurança à relação jurídica entre empregado e empregador. O STF tem entendido em 
sentido contrário.

Não há direito a garantia de emprego em caso de aborto, por falta de previsão consti
tudonal ou legal. A proteção ao nasdturo não existe, a partir do momento em que ele não 
nasceu com vida. Tem direito a mulher apenas a duas semanas de licença remunerada, 
prevista no art. 395 da CLT.

A mãe adotiva não tem direito a garantia de emprego, pois a alínea b ido indso n  do 
art. 10 do ADCT dispõe que a garantia da gestante é desde a confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto. O dispositivo faz referênda à gestante e não à adotante. Mostra 
que só diz respeito à gestante, que é a pessoa que tem confirmada a gravidez e que faz 
parto. A adotante não tem tais características, nem predsa de prazo para a recuperação 
de seu corpo. Logo, não tem garantia de emprego.

11.4 Acidentado

O art. 118 da Lei na 8.213/91 prevê outra forma de garantia de emprego: “o segura
do que sofreu addente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, .a 
manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio-doença 
addentário, independentemente da percepção de auxílio-addente”.

A estabilidade do addentado vinha sendo prevista em normas coletivas, como ocorre 
com os metalúrgicos, assegurando-se estabilidade à pessoa com moléstia profissional ou 
em virtude de addente do trabalho, desde que atenda a determinadas condições cumula
tivas. Esta estabilidade, entretanto, é muito mais ampla que a do art. 118 da Lei n2 8.213, 
pois não mendona 12 meses de garantia de emprego, mandando reintegrar o empregado 
addentado.

É certo que o próprio TST, por meio do antigo Precedente em dissídios coletivos de 
na 30, já vinha garantindo “ao trabalhador vítima de addente de trabalho 180 (cento e 
oitenta) dias de estabilidade no emprego, contados após a alta do órgão previdendário”. 
Essa orientação teve validade até a edição da Lei na 8.213/91, que criou a garantia de 
emprego ao addentado (art. 118). Indaga-se, porém, se o art. 118 da Ld n2 8.213/91



Estabilidade 4 4 9

seria constitudonal. Argumentam os defensores da inconstitudonalidade de tal manda
mento legal que só a lei complementar prevista no indso I do art. 7a da Constituição é 
que poderá prever outros tipos de estabilidade, sendo impossível fazê-lo por meio de lei 
ordinária (Lei na 8.213/91).

O art. 118 da Lei n2 8.213/91 é constitucional.
Fazendo-se a interpretação histórica dos textos legais da Assembleia Nadonal Consti

tuinte, que deram origem ao indso I do art. 7a da Lei Fundamental, chega-se à condusão 
de que não era proibida à  concessão de estabilidade por intermédio de lei ordinária.

O inciso XIII do art. 2a do projeto da Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores 
previa estabilidade desde a admissão no emprego, exceto na ocorrênda de falta grave 
comprovada judidalmente, observando-se a possibilidade de se firmar contrato de expe
riênda de 90 dias. Vê-se que não havia nenhum impedimento de se determinar estabili
dade por meio de lei ordinária.

No projeto da Comissão da Ordem Sodal garantia-se relação de emprego estável, 
salvo a ocorrênda de falta grave e contrato a termo, indusive de experiênda. Não era, 
portanto, vedada a concessão de estabilidade por lei ordinária.

No projeto da Comissão de Sistematização, assegurava-se o emprego contra despe
dida imotivada, salvo se verificada a ocoirênda de falta grave cometida pelo empregado, 
ou de justa causa para a dispensa, baseada em fato econômico intransponível, fato tecno
lógico ou infortúnio da empresa, sendo lídta a contratação a termo. Como se vê, era lídto 
estabelecer a garantia provisória do emprego mediante lei ordinária.

Afinal, prevaleceu a possibilidade da despedida imotivada, desde que houvesse uma 
indenização compensatória para tanto, que seria determinada em lèi complementar (art. 
7a, I, da Constituição). Provisoriamente, essa indenização compensatória consistiu no 
aumento da indenização do FGTS de 10% para 40% (art. 10,1, do ADCT).

A interpretação literal do inciso I do art. 7a da Lei Fundamental não revda que a 
estabilidade somente pode ser prevista em lei complementar. Ao se escrever naquele ar
tigo “relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos 
termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros di
reitos”, não se determinou em nenhum momento que a estabilidade, em casos espedais, 
não pudesse ser instituída por lei ordinária.

A Norma Ápice apenas assegurou a proteção contra a despedida arbitrária ou sem 
justa causa. A lei complementar que estabelecer essa proteção preverá indenização com
pensatória para tal despedida, mas também poderá disdplinar outros direitos. A proteção 
contra a despedida arbitrária ou sem justa causa é que será prevista ná lei complementar, 
mediante indenização compensatória; porém, não mendona estabilidade, que pode até 
ser albergada por essa norma espedal, mas não necessariamente o será. Nada impede, 
por consequênda, que a lei ordinária crie estabilidade para o addente do trabalho, como 
o fez o art. 118 da Lei na 8.213/91.

Procedendo-se à interpretação sistemática do inciso I do art. 7a do Estatuto Supremo 
com outros dispositivos deste, não se chega à condusão de que é defeso ao legislador 
ordinário estatuir garantia de emprego.

O caput do a r t 7a da Lei Magna dispõe que “são direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição sodal...”. Ao se empregar
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a expressão além de outros direitos, mostra-se que a relação contida nos incisos I a XXXIV 
do art. 7a da Constituição está apenas outorgando ao empregado um mínimo de direitos 
trabalhistas. Não há enumeração taxativa ou exaustiva (numerus clausus) dos direitos tra
balhistas na Lei Maior, mas exemplificativa, sendo que outros direitos podem ser previstos 
pela lei ordinária, indusivè a estabilidade preconizada pelo art. 118 da Lei na 8.213/91. 
Tanto é assim que não se faz menção no referido art. 7a ao trabalhador temporário, o que 
nem por isso toma inconstitudonal a Lei ns 6.019/74.

Reza o § 2a do art. 5a da Lei Fundamental que não se exduem outros direitos e garan
tias decorrentes do regime e dos prindpios por ela adotados, até mesmo pelos tratados 
intemadonais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Qüanto aos referidos 
tratados, a Convenção na 98 da OIT, ratificada pelo Brasil, assegura proteção àdequada 
aos trabalhadores contra quaisquer atos atentatórios a liberdade sindical èm matéria de 
emprego (art; I a). A lei ordinária, seguindo essa orientação, assegurou estabilidade hão 
só ao dirigente sindical, mas também ao dirigente de assodação profissional (§ 3“'dó‘art 
543 da CLT).

O fato de a Constituição só conceder garantia de emprego ao dirigente sindical (àrt.: 
8a, Vm), ao dpeiro (art. 10, n, a, do ADCT) e à gestante (art. 10, n, b, do ADCT), não 
obsta a que a lei ordinária estabeleça outras garantias de emprego, pois a Lei Magna traz 
em seu bojo um mínimo de direitos a serem observados pelo empregador, até porque as 
constituições anteriores nunca tinham versado sobre garantia de emprego, o que não im
pedia de estabelecê-la via lei ordinária, como o foi (arts. 165 e 543, § 3®, da CLT).,

Logo, inexiste inconstitudonalidade do comando legal em comentário, podendo per
feitamente a lei ordinária veicular matéria sobre garantia de emprego, como ocorre com 
a do representante dos trabalhadores no CNPS (§ 7a do art. 3a da Lei na 8.213/91), do 
representante dos empregados no Conselho Curador do FGTS (§ 9a do art. 3a da Lei na 
8.036/90), do dpeiro (art. 165 da CLTD, do dirigente de cooperativa dé empregados (Lei 
na 5.764/71), nas leis eleitorais e futuramente pode também haver estabilidade para o 
delegado sindical ou representante dos empregados na empresa (art. 11 da Constituição). 
Nada impede, portanto, que a lei ordinária estabeleça garantia de emprego parà atender à 
situação peculiar -  decorrente de addente do trabalho -  que merece tutela espedal:':  ■

O STF rejeitou Ação Direta de Inconstitudonalidade que pedia a incohsüáidoààlida- 
de do art. 118 da Lei na 8.213/91, por não se atritar com o indsò I do art. 7a da Consti
tuição (ADIn639-8-DF,j. 2.6.05, Rei. Min. Joaquim Barbosa, DJU 9-11-05).

A Súmula 378,1, do TST entende constitudonal o art. 118 da Lei na 8.213/91.
A garantia de emprego de 12 meses ao empregado addentado no trabalho somente 

ocorre após a cessação do auxüio-doença addentário, independentemente da percepção 
de auxílio-addente, pois antes disso o empregado não poderia ser, à primeira vista’ dis
pensado, porque a partir do décimo sexto dia do afastamento do obrèiro o contrato de 
trabalho estaria suspenso. Assim, não havendo a concessão de auxüio-doença addéntá- 
rio, o empregado não faz jus à garantia de emprego do a r t 118 da Lei na 8.213/91. Se 0 
empregado se afasta apenas por até 15 dias da empresa, não há a concessão dò àuxílio- 
-doença e, não sendo concedido este, não haverá garantia de emprego.

Esdarece o inciso II da Súmula 378 do TST que são pressupostos para a concessão 
da garantia de emprego do addentado o afastamento superior a 15 dias è a conseqüente 
percepção do auxüio-doença addentário, salvo se constatada, após a dispensa, dôença 
profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.
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A lei não dispõe que, para fazer jus a garantia de emprego, o autor deva ter sofrido 
seqüela, mas apenas que tenha havido o addente do trabalho. A lei também não prevê 
que haja necessidade de redução da capacidade laborativa.

O art. 118 da Lei na 8.213 também não exige que tenha sido concedido auxfliò-adden- 
te, pois menciona expressamente “independentemente da concessão de auxílio-atídente”. 
Se a lei é expressa, não pode o intérprete querer fazer interpretação diversa.

Não fez a norma legal qualquer distinção entre o tipo de acidente se leve ou grave, 
mas apenas que seja decorrente de acidente do trabalho. Inexiste violação ao princípio da 
isonomia, pois uma pessoa acidentada precisa ser tratada de forma diferenciada de outra 
sadia, como o faz o art. 118 da Lei na 8.213.

O art. 118 da Lei na 8.213 também não determinou que a garantia de emprego é 
devida apenas a quem sofreu habilitação ou reabilitação profissional. Nada menciona 
nesse sentido.

Se no decorrer do ajuizamento da ação trabalhista tiver-se expirado o prazo de 12 
meses para a garantia de emprego ao acidentado, o empregado não mais poderá sér rein
tegrado, apenas será paga a indenização do período respectivo.

O art. 118 da Lei ns 8.213/91, na verdade, mantém por mais 12 meses ,o contrato de 
trabalho do empregado acidentado e não a função, devendo o trabalhador reassumir seu 
mister no trabalho ou outra função compatível com seu estado após o acidente.

O dispositivo em comentário dificulta a possibilidade da dispensa do operário, pois 
raramente o trabalhador addentado encontraria outro emprego nessas condições. O que 
vai ocorrer na prática é a dispensa do obreiro, preferindo a empresa pagar a indeniza
ção do período de estabilidade a reintegrar o addentado, ficando prejudicado o intuito 
do legislador, que era o de garantir efetivamente o emprego ao trabalhador addentado. 
Preferível teria sido a reintegração do trabalhador no emprego, como ocorre ém certas 
normas coletivas.

Á regra do art. 118 da Lei na 8.213/91 é aplicada a contratos de trabalho de prazo 
indeterminado.

No contrato de prazo determinado ou de experiênda não há direito à garantia de 
emprego prevista no art. 118 da Lei n9 8.213/91, pois as partes conhecem antedpada- 
mente a data do término do contrato, e não há despedida arbitrária ou sem justa causa, 
mas o fim nonnal do pacto laboral. Se houver justa causa, a garantia de emprego é inde
vida. O empregador não visa impedir a garantia de emprego do addentado no contrato 
de prazo determinado. ■ ■

O contrato a termo, induindo o contrato de trabalho temporário (Lei na 6.019/74), 
traz em seu bojo o pleno conhecimento de ambas as. partes contratantes do final da exis- 
tênda da relação jurídica que as vincula. Não há como reconhecer direito à garantia de 
emprego (grávida, dirigente sindical, dpeiro, addentado) no seu curso, vez que esta é 
assegurada nos casos de contratação por prazo indeterminado, não se aplicando de,forma 
extensiva aos contratos por prazo determinado.

Reza o § 2a do art. 472 da CLT que, nos contratos por prazo determinado, ò tempó 
de afastamento (fator de suspensão ou de interrupção do trabalho), se assim acordarem 
as partes interessadas, não será computado na contagem do;prazo para a respectiva ter
minação. Logo, diante da literaüdade do texto legal, os períodos de afastamento, salvo
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dáusula contratual expressa em contrário, são computados na fluência do termo final do 
contrato temporário. O fato de ter sofrido acidente de trabalho não transmuda o pacto 
laboral, impossibilitando a aplicação do art. 118 da Lei na 8.213/91 ou de qualquer outra 
garantia de emprego, pois não existe dispensa arbitrária ou sem justa causa, mas término
do contrato de trabalho de prazo determinado.

' i
O afastamento do empregado por motivo de acidente do trabalho, com recebimento 

do auxüio-doença acidentário correspondente a interrupção dos efeitos do contrato de 
trabalho, pois o empregador é obrigado a depositar o FGTS (§ 5a do art. 15 da Lei na 
8.036/90). No caso do afastamento do empregado por motivo de doença, que não é re
lacionada com o trabalho, os efeitos do contrato de trabalho ficam suspensos, não tendo 
o empregador de pagar salários ou contar tempo de serviço no período em que o INSS 
paga o benefício. Entretanto, nos pactos de prazo determinado, gênero no qual se inclui o 
contrato de trabalho temporário, o tempo de afastamento é computado na contagem do 
prazo para a sua respectiva terminação.

O § 4a do art. l s da Lei n2 9.601/98 é claro no sentido de que no contrato de prazo 
determinado celebrado mediante convenção ou acordo coletivo são asseguradas as ga
rantias provisórias da gestante, do dirigente sindical, ainda que suplente, do empregado 
eleito para cargo da CIPA, do empregado acidentado durante a vigência do contrato de 
prazo determinado, que não poderá ser rescindido antes do prazo estipulado pelâspartes. 
Não há regra semelhante para os demais contratos de trabalho de prazo determinado, 
aplicando-se a determinação do § 2a do art. 472 da CLT. O prazo flui normalmente até o 
término do contrato, mesmo que o empregado esteja afastado por acidente do trabalho.

O contrato por prazo determinado é incompátivel com o instituto da garantia de 
emprego do acidentado. Logo, a ocorrência de acidente, no curso do pacto, não confere 
ao trabalhador o direito à garantia de emprego prevista no art. 118 da Lei na 8.213/91. 
O contrato de trabalho de prazo determinado ou o temporário tem termo final prefixado, 
resolvendo-se naturalmente com o advento deste.

Em situação análoga o TST já  decidiu que “não há direito da empregada gestante à 
estabilidade provisória na hipótese de admissão mediante contrato de experiênda, visto 
que a extinção da relação de emprego, em face do término do prazo, não constitui dis
pensa arbitrária ou sem justa causa” (S. 244, HO-

A Orientação Jurisprudendal 375 da SBDI-1 do TST mostra que a suspensão do 
contrato de trabalho, em virtude da percepção de auxüio-doença ou da aposentadoria 
por invalidez, não impede a fiuênda da prescrição qüinqüenal, ressalvada á hipótese dé 
absoluta impossibilidade de acesso ao Judidário. Isso indica que o prazo dé prescrição 
flui normalmente na suspensão do contrato de trabalho por motivo de auxüio-doença oú 
de aposentadoria por invalidez.

Ttatao inciso XXVM do art. 7° da Constituição de seguro contra addentes do traba
lho e indenização a ser paga pelo empregador em caso de dolo ou culpa. Não versa sobre 
a garantia de emprego do addentado.

Dispõe o indso XXII do art. 7a da Lei Maior sobre as normas de saúde e higiene rio 
trabalho, mas também não trata de garantia de emprego do addentado, nem mesmò em 
contratos de trabalho de prazo determinado.

Há jurisprudênda que entende que o contrato não cessa da data prefixada pelas 
partes, mas o contrato fica prorrogado até o final do afastamento, sendo acresddo pelo 
tempo que falta para o término do contrato de trabalho.
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Se o empregado com garantia de emprego pede demissão no contrato de trabalho de 
prazo determinado, renuncia à referida garantia, não havendo que se falar em reintegra
ção ou indenização substitutiva.

O aposentado não tem direito a prestações de acidente do trabalho, se houver o aci
dente, em razão de já receber aposentadoria. Não há direito a auxílio-doença acidentário 
(art. 124 da Lei na 8.213/91). Logo, não faz jus a garantia de emprego do acidentado 
(art. 118 da Lei nB 8.213/91).

O tempo de serviço correspondente ao aviso-prévio, ainda que indenizado, será com
putado como tempo de serviço para todos os efeitos legais (art. 487, § 1® da CLT). Assim, 
o acidente do trabalho ocorrido no curso do aviso-prévio, com o afastamento compulsório 
do obreiro, confere ao empregado a garantia de emprego. No caso de ocorrer que ps 15 
dias a cargo da empresa recaiam fora da projeção do aviso-prévio, não será devida a ga
rantia do emprego, visto que o contrato estaria interrompido e não suspenso.

Pode ocorrer que o empregado se afaste com periodicidade para tratamento médico, 
com percepção de auxílio-doença acidentário, sendo que a garantia de emprego de 12 
meses será computada a partir do retomo do empregado ao trabalho, quando da cessação 
definitiva do auxílio-doença acidentário, o que poderá prolongar o contrato de trabalho 
do operário por muito tempo.

O encerramento das atividades da empresa não é óbice ao pagamento da indeniza
ção do art. 118 da Lei na 8.213/91. O risco do empreendimento é do empregador (art. 
2a da CLT). A condição deixou de ser implementada por ato do empregador (art. 129 
do Código Civil). Assim, a garantia de emprego é devida. Deve ser feito o pagamento da 
indenização correspondente aos 12 meses após a cessação do auxílio-doença acidentário.

O empregado pode ser reintegrado em outra empresa do grupo, pois o grupo é o 
empregador único.

Se o empregado pede demissão, perde direito a garantia de emprego, pois dá causa 
à cessação do contrato de trabalho.

A adesão do empregado a plano de demissão voluntária da empresa também implica 
a perda do direito à garantia de emprego, pois é incompatível com a reintegração no em
prego. O empregado teve interesse em se desligar da empresa para receber a indenização 
compensatória.

11.5 Membro do Conselho Curador dó FGTS

Os representantes dos trabalhadores no Conselho Curador do FGTS, efetivos e suplen
tes, têm direito à garantia de emprego, desde a nomeação até um ano após o término do 
mandato de representação, somente podendo ser dispensados por motivo de falta grave, 
devidamente apurada por meio de processo sindical (§ 9a do a r t 3a da Lei na 8.036/90).

11.6 Membro do CNPS

Os representantes dos trabalhadores, que estiverem em atividade, titulares e suplen
tes, no Conselho Nacional de Previdência Social, terão direito a garantia de emprego,
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desde a nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente 
podendo ser dispensados por motivo de falta grave, regularmente comprovada por inter
médio de processo judicial (§ 7- do art. 3a da Lei na 8.213/91).

21.7 Reabilitados

A empresa com 100 ou mais empregados , está obrigada a preencher de 2 a 5% dos 
seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência (art. 93 
da Lei na 8.213).

A dispensa de trabalhador reabilitado ou dè deficiente habilitado ao finál de contra
to por prazo determinado de mais de 90 dias só poderá ocorrer após a contratação de 
substituto de condição semelhante (§ I a do art. 93 da Lei nB 8.213). O art. 93 da Lei n° 
8.213 não trata da garantia de emprego para umá pessoa específica. O § I a do art. 93 da 
Lei na 8,213/91 estabeleceu situação compreendendo condição suspensiva: admissão de 
empregado de condição semelhante. Trata-se de hipótese de garantia de emprego em que 
não há prazo certo. A dispensa do. trabalhador reabilitado, ou dos defidentes só poderá 
ser feita se a empresa tiver o, número mínimo estabeleddo pelo art. 93 da Lei na 8ê213. 
Enquanto a empresa não atinge o número mínimo previsto em lei, hayerá garantia de 
emprego para as referidas pessoas. Admitindo a empresa defidentes ou reabilitados em 
porcentual superior ao previsto no art. 93 da Lei ns 8.213, poderá a empresa demitir ou
tras pessoas em iguais condições até atingir o referido limite. Poderá, porém, a empresa 
dispensar os reabilitados ou defidentes por justa caúsa.

O portador de deficiência deve ser habilitado. Se não houver habilitados no merca
do, não há como a empresa os admitir e cumprir a regra do art. 93 da Lei na 8.213/91.

A regra do art. 93 da Lei n* 8.213 não é uma garantia individual, mas pará um grupo 
de pessoas defidentes. Compreende garantia de emprego, sem prazo definido.

A lei faz referênda a empregádo reabilitado oú deficiente contratado por prazo de
terminado de mais de 90 dias. Assim, se o contrato de prazo determinado for de até 90 
dias, como no contrato de experiênda, não há dirèito a garantia de emprego.

11.8 Doente de Aids

Argumentam alguns que o doente de Aids não pode ser despedido pelo empregador, 
devendo ser reintegrado no emprego. Em que pese a relevante questão sodal debatida, 
há necessidade de se evitar qualquer posição emodonal sobre a matéria, devendo a lide 
ser deddida em consonânda com a lei e a prova dos autos. Ponderam os defensores da 
estabilidade do soroposiüvo a afronta ao prindpio da igualdade, se não se concedesse a 
reintegração no emprego ao referido trabalhador.

Discriminar tem o sentido de diferentíar, discerni^ distinguii; estabelecer diferença.
A Constituição prescreve, no art. 5a, caput, que “todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza”, garantindo-se “a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Consagra-se, portanto, o prindpio 
da igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. O dispositivo 
constitudonal em foco destina-se, porém, ao legislador ordinário. .v
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Haveria discriminação ou desigualdade flagrante se o legislador ordinário viesse a tra
tar com igualdade pessoas desiguais. Segundo Rui Barbosa, na célebre Oração aos Moços: 
“a regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na 
medida em que sejam desiguais. Nessa desigualdade social, proporcionada à desigualdade 
natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. Tratar como desiguais a iguais, ou a 
desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real”. (8. ed., Rio 
de Janeiro: Ediouro, 1997. p. 55).

Não há lei que determine a reintegração do soropositivo de Aids no emprego. Assim, 
não há como dizer da existência de violação ao princípio da igualdade, pois como leciona 
Themístodes Brandão Cavalcante (:198) “todos têm o mesmo direito, mas não o direito 
às mesmas coisas”.

Assegura, ainda, o indso XU do art. 5S da Lei Maior que “a lei punirá qualquer 
discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais”. No entanto, a norma 
disdplinadora dos atos atentatórios dos direitos e das liberdades fundamentais inexiste 
até o presente momento. Trata-se de norma constitudonal de eficáda limitada, que só 
produzirá efeito quando da edição da lei ordinária que vier a versar sobre o tema. Logo, 
não há impossibilidade do despedimento do soropositivo de Aids com fundamento nesse 
mandamento legal, que não é autoaplicável.

Consagra o indso I do art. 7S da Lei Fundamental a proteção contra a despedida 
arbitrária ou sem justa causa, nos termos que forem previstos em lei complementar, que 
preverá indenização compensatória, entre outros direitos. Até a presente data não existe 
essa lei complementar. A única sanção para o despedimento do obreiro é o aumento da 
indenização do FGTS de 10% para 40%, conforme está explídto no inciso I do art. 10 do 
ADCT. O § l fi do art. 18 da Lei na 8.036/90 (Lei do FGTS) adotou o mesmo porcentual 
de indenização inddente sobre os depósitos do FGTS, quando do despedimento sem 
justa causa do empregado. Caso a empresa cumpra a lei, pagando a indenização de 40% 
sobre os depósitos fundiários, por ocasião da dispensa, não haverá nenhum óbice para 
o desligamento do soropositivo de Aids do emprego. O empregador, assim procedendo, 
estará exerdtando livremente o poder potestativo de dispensar o empregado, sem a con- 
sequênda de ser condenado a reintegrá-lo no emprego, devendo, apenas, pagar as verbas 
rescisórias correspondentes.

A dispensa, entretanto, não poderá ocorrer se o doente de AIDS estiver sob os cui
dados do INSS, percebendo auxüio-doença ou outro benefído previdendário ou se o em
pregador impedir o doente de obter o último. Nestas hipóteses, os efeitos do contrato de 
trabalho estarão suspensos (art. 476 da CLT), pois o empregado tem o direito a licença não 
remunerada, não produzindo qualquer efeito a dispensa, pois terá por objetivo impedir o 
direito do trabalhador de receber seus salários na continuidade da relação de emprego 
(art 9a da CLT), de manter sua condição de segurado da Previdênda Sodal e de obter os 
benefídos previdendários. Assim, nessa hipótese deve ser reintegrado o obreiro no empre
go. E o que ocorre se for obstado o dirdto de licença para tratamento de saúde do doente 
de AIDS (art. I a, I, da Lei n2 7.670).

O doente de Aids tem direito a auxüio-doença ou aposentadoria, independentemente 
do período de carênda, desde que a doença se manifeste após a filiação à Previdênda 
Sodal, bem como pensão por morte aos seus dependentes (Lei na 7.670/88, art. I a, I, e). 
Enquanto a doença não se manifestai; não haverá direito a qualquer benefído previden-
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ciário. Poderá, entretanto, haver prejuízo ao soropositivo se a empresa o impedir de fazer 
jus ao benefído previdendário.

É possível afirmar que se a doença ainda não se manifestou e a pessoa apenas é 
portadora do vírus HRÍ não se pode falar em reintegração, pois o empregador, com a dis
pensa, não está obstando o direito do obreiro ao recebimento do benefído previdendário. 
Dessa forma, pode o empregador exercer livremente o seu direito potestativo de dispensa 
do trabalhador, bastando pagar os consectários legais decorrentes da rescisão do contrato 
de trabalho, entre eles, a indenização de 40% sobre os depósitos do FGTS.

A legislação concede garantia de emprego apenas em certas circunstândas, como ém 
relação: ao membro da Cipa (art. 10, II, a, do ADCT e art. 165 da CLT), a gestante (art. 
10, n, b, do ADCT), ao dirigente sindical (art. 8a, vm, da Norma Magna) e de assodação 
profissional (§ 3S do art. 543 da CLT), ao addentado (art. 118 da Lei na 8.213/91), ao 
empregado membro do Conselho Nadonal da Previdênda Sodal (§ 7a do art. 3® da Lei 
na 8.213/91) e aos empregados eleitos diretores de sodedades cooperativas (art. 55 da 
Lei na 5.764/71).

Fora dessas hipóteses não há direito a estabilidade, salvo se houver previsão em nor
ma coletiva da categoria. Lembre-se que alguém só é obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa em virtude de lei (art. 5a, II, do Estatuto Supremo). Inexistindo mandamen
to que determine a reintegração no emprego do doente de Aids, não há como fazê-lo.

. A Lei na 9.029/95, que versa sobre a proibição de exigênda de atestados de gravidez 
e esterilização, entre outras regras, não poderá ser utilizada por analogia para reintegra
ção de doente de Aids, pois refere-se apenas a exames relativos à esterilização (art. 2a, I e 
D, a), a estado de gravidez (art. 2a, I) ou a controle de natalidade (art. 2a, n, b), preceitos 
que dizem respeito à mulher e não a determinada doença; ou em relação a sexo, origem, 
raça, cor, estado dvil, situação familiar ou idade (art. I a). Isso mostra que a lei é dirigida 
prindpalmente à proteção das mulheres e não a doentes. Entretanto, se a discriminação 
for realizada em virtude de sexo, por exemplo: do homem, preterindo-se algum direito 
deste por discriminação, será possível ser aplicado o art. 4a da Lei na 9.029, que deve Ser 
interpretado em consonânda com o art. I a da referida norma, tendo dirdto o empregado 
à faculdade prevista no art. 4a: indenização em dobro ou readmissão.

Não havendo lacuna na lei, apenas inexistindo comando legal a prever garantia de 
emprego ao soropositivo, hão poderá o juiz investir-se na função de legislador e mandar 
reintegrar o portador de vírus no emprego, sob pena de estar desvirtuando â função do 
Poder Judidário, que é julgar e não legislai; violando o prindpio da separação dos Pode
res (art, 2a da Lei Magna).

A Convenção 111 da OIT, ratificada pelo Brasil, veda atos de discriminação no acesso 
à formação profissional, à admissão no emprego e às condições de trabalho por mótivo 
de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendênda nadonal ou origem sodal (art. 
I a). Não trata especificamente da reintegração de empregado em decorrênda de doença, 
prindpalmente de AIDS.

A Convenção 142 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, trata do desenvolvimènto de 
recursos humanos. Foi complementada pela Recomendação 150. Não versa especifica
mente sobre reintegração no emprego dos portadores de doenças.

Inexiste norma injusta a ser aplicada pelo juiz, para que este atenda aos fins sodais 
a que a lei se dirige e às exigêndas do bem comum (art. 5a da UCC), pois não se verifica
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a hipótese de serem corrigidos os rigores da lei. Não há lei determinando estabilidade ao 
soropositivo e, por consequência, o direito de ser reintegrado em sua anterior função na 
empresa. Caso se entenda de modo diverso, qualquer trabalhador doente poderá se julgar 
no direito de ser reintegrado no emprego, mesmo não havendo suspensão do contrato de 
trabalho, com o argumento de ser estável, bastando para tanto ter sido dispensado pelo 
empregador.

Entendo, portanto, que não faz jus o doente de AIDS a garantia de emprego e a 
retomar a exercer o seu mister na empresa, salvo quando está sendo impedido o obreiro 
de gozar de benefício previdenciáiio e estão suspensos os efeitos de seu contrato de tra
balho, por falta de pressuposto legal que ampare tal pretensão.

O despedimento feito pelo empregador não pode-ser-sempre-presumido no sentido 
de que foi realizado de forma obstativa de direitos. Esta condição deve ser provada pelo 
empregado. Seria a mesma coisa que presumir sempre a existência de fraude. Esta deve 
ser provada. A dispensa normal se presume. A anormal e fraudulenta deve ser provada 
pelo empregado.

Não vejo ato abusivo do empregador que dispensa o empregado doente de AIDS, 
pois ele exerce seu direito constitucional de dispensar o empregado, devendo apenas pa
gar as verbas rescisórias, pois não existe no momento lei determinando a impossibilidade 
da dispensa do doente de AIDS. A única hipótese seria o fato de o empregador impedir o 
empregado de poder requerer benefício previdendário.

Os incisos HI e IV do art. 1® da Lei Maior, que tratam da dignidade da pessoa huma
na e dos valores sociais do trabalho, não versam especificamente sobre reintegração no 
emprego do doente de AIDS.

Não se pode criar garantia de emprego, que é uma exceção, transformando-a em 
regra, quando não existe previsão legal para tanto. Estabelecer garantia de emprego por 
decisão judicial para o doente de AIDS implicaria discriminação e violação ao princípio 
da igualdade em não o fazer em relação a outras doenças.

11.9 Empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas

A  Lei na 5.764, de 16 de dezembro de 1971, trata da política nacional de cooperati- 
vismo, instituindo o regime jurídico das sociedades cooperativas.

Em seu art. 55 ficou estatuído que “os empregados de empresas que sejam eleitos 
diretores de sociedades cooperativas pelos mesmos criados gozarão das garantias assegu
radas aos dirigentes sindicais pelo art. 543 da CLT”.

O referido preceito remete ao art. 543 da CLT, que estabelece que o dirigente sindical 
não pode ser impedido do exercício de suas funções nem transferido para lugar ou mister 
que lhe dificulte ou tome impossível o desempenho de suas atribuições sindicais.

Determina o § 3® do art. 543 da CLT que “fica vedada a dispensa do empregado sin
dicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de 
direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até um ano 
após o final de seu mandato, caso seja eleito, indusivè como suplente, salvo se cometer 
falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação”.
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Verifica-se que o art. 55 da Lei nB 5.764/71 estabelece outra modalidade de garantia 
de emprego.

Se fosse admitida a dispensa do dirigente, toda a cooperativa ficaria prejudicada no 
trabalho coletivo que vinha sendo desenvolvido pelo referido obreiro em prol de todos os 
cooperados, a qual tem também característica social. Deixaria, ainda, de haver continui
dade da gestão administrativa.

Não havendo a garantia de emprego, os diretores ficariam receosos de ser eleitos 
para essa função, pois, a partir do momento qüe a assumissem, poderiam ser dispensa
dos, como represália do empregador.

Para o desempenho das atividades diretivas, o empregado poderá diminuir o tra
balho para a empresa ou então não trabalhar, o que seria um dos fundamentos para o 
empregador dispensá-lo.

O diretor de sociedade cooperativa não poderá ser dispensado desde o momento do 
registro de sua candidatura ao cargo de direção até um ano após o final de seu mandato, 
caso seja eleito.

O mandato do dirigente da cooperativa será definido no estatuto (art. 21, V, da Lei ns 
5.764), não podendo ser superior a quatro anos (art. 47 da Lei na 5.764).

Para que o trabalhador possa gozar da garantia de emprego, a cooperativa deverá 
informar ao empregador que o empregado se candidatou ao cargo. Como o art. 55 da Lei 
na 5.764 faz referência ao art. 543 da CLT, é o caso de se observar o § 5a do último dispo
sitivo, que exige que a entidade comunique a empresa da candidatura.

Na verdade, outros meios idôneos podem não demonstrar formalmente que o diri
gente se candidatou e o empregador poderá dizer que não teve conhecimento da candi
datura. Assim, é melhor a comunicação expressa da cooperativa ao empregador da exis
tência da candidatura, visando, inclusive, a evitar a represália de o empregador dispensar 
o empregado, daí por que ser imprescindível a comunicação, como se verifica da Súmula 
369,1, do TST: “Dirigente sindical. Estabilidade provisória. É indispensável a comunica
ção, pela entidade sindical, ao empregadoi; na forma do § 5a do art. 543 da CLT.”

O número de dirigentes não foi fixado na Lei na 5.764.
O art. 55 da Lei na 5.764 não faz referência ao art. 522 da CLT, que trata do número 

de dirigentes do sindicato.
Ficará, assim, a cargo do estatuto da cooperativa definir quantos diretores terá a 

cooperativa.
O número de dirigentes que gozarão da garantia de emprego ficará, porém, adstrito 

ao critério da razoabilidade, sob pena de ser eleita toda a categoria de trabalhadores para 
fazer jus ao citado benefício. Nesse caso, haverá abuso de direito, que será coibido pelo 
Poder Judiciário.

As pessoas que gozam da garantia de emprego são apenas os diretores de sociedades 
cooperativas criadas pelos empregados de uma empresa e não a outros tipos de coope
rativas.

Nem a doutrina, muito menos a jurisprudência, são unânimes no sentido de que a 
garantia de emprego se estende ao suplente do dirigente da sociedade cooperativa. ;
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Nei Cano Martins afirma que o art. 55 da Lei na 5.764 faz referênda ao art. 543 da 
CLT, sendo que a garantia de emprego se estende a tudo aquilo que está disposto no último 
comando legal. Assevera que “não era de mister que o legislador expressasse, no indigita- 
do art. 55, essa extensão, pois já  estava fazendo menção ao art. 543 consolidado, onde ela 
estava indubitavelmente consignada” (1995:159).

Concedem garantia de emprego ao suplente o inciso Vm do art. 89 da Constituição 
e o § 3a do art. 543 da CLT; porém, tratam do dirigente sindical e não do membro da 
sociedade cooperativa.

O suplente não goza da garantia de emprego, ainda que venha a substituir o titular 
em seus impedimentos. Não deveria poder sofrer qualquer represália por parte do em- 
pregadoi;_pois pode assumir o encargo do titular e deveria gozar de proteção contra a 
dispensa para poder desempenhar tranquilamente seu mister. Ocorre, contudo, que o art. 
55 da Lei na 5.764/71 não dispõe que a garantia de emprego será deferida na forma e 
nas condições contidas no art. 543 da CLT, o que incluiria o suplente. Reza apenas que 
os dirigentes da cooperativa gozam da garantia contida no art. 543 da CLT. O art. 55 da 
Lei nfi 5.764/71 não faz menção ao suplente, apenas à garantia de emprego. Logo, onde 
o legislador não distinguiu expressamente, não cabe ao intérprete fazê-lo. Assim, resta 
indevida a garantia de emprego ao suplente do dirigente da cooperativa. No mesmo sen
tido a Orientação Jurisprudencial nB 253 da SBDI-1 do TST.

Há dúvida sobre se o membro do Conselho de Administração gozará da garantia de 
emprego. Não há dúvida de que o diretor da cooperativa tem o referido benefício.

Dispõe o art. 47 da Lei na 5.764/71 que a cooperativa será administrada por uma 
diretoria ou um conselho de administração.

Há argumentos de que o membro do Conselho de Administração goza da garantia 
de emprego porque dirige a sociedade. Da forma como está escrito no art. 47 da Lei ns 
5.764/71, a cooperativa pode também ser dirigida pelo Conselho de Administração, pois 
é empregada a conjunção alternativa “ou”. Tanto pode ser dirigida pela Diretoria como 
pelo Conselho de Administração.

Prevê, por exemplo, o art. 138 da Lei ns 6.404, que trata das sociedades por ações, 
que a administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao Conse
lho de Administração e à Diretoria, ou somente à Diretoria. Nesse caso, é o estatuto que 
vai definir a hipótese. Isso mostra que o Conselho de Administração das sociedades tem 
função de administrar a sociedade. Indica o art. 142 da mesma norma que compete ao 
Conselho de Administração: fixar a orientação geral dos negócios da companhia (í), fis
calizar a gestão dos diretores (DI), manifestar-se sobre o relatório da administração e as 
contas da diretoria (V).

O art. 55 da Lei na 5.764 é expresso, porém, em determinar que a garantia de em
prego é conferida apenas ao dirigente da cooperativa e não ao membro do Conselho de 
Administração.

Em regras restritivas não se pode fazer interpretação extensiva ou ampliativa. Sendo 
assim, não goza de garantia de emprego o membro do Conselho de Administração da 
sociedade cooperativa.

A SDI do TST já decidiu que a garantia de emprego não alcança “os demais exer- 
centes de quaisquer outros órgãos criados para administração da sociedade” (SDI, E-RR
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4.958/89, Ac. SDI1186/91, j. 20-8-91, Rei. Min. José Carlos da Fonseca, DJU120-9-91, 
p. 12.952, inLTr 56-07/870).

Os membros do Conselho Fiscal gozam da garantia de emprego?
A corrente que responde positivamente à pergunta esclarece que a cooperativa não 

poderia funcionar sem o Conselho Fiscal, que é o órgão indicado para fiscalizar os atos da 
administração. Assim, o membro do Conselho Fiscal deveria ter a garantia de emprego, 
pois, do contrário, a empresa estaria interferindo indiretamente na cooperativa, dispen
sando o trabalhador pertencente ao citado conselho.

Os membros do Conselho Fiscal não gozam da garantia dé emprego, pois não são 
diretores, nem há previsão na lei nesse sentido. Seus suplentes também hão gozarão do 
benefício legal.

O art. 55 da Lei ns 5.764 é expresso ho sentido de que a garantia de emprego diz 
respeito aos empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas.

O citado dispositivo legal está na Seção IV (Dos órgãos de administração). Essa seção 
abrange os arts. 47 a 55. O art. 47 menciona que a sociedade será administrada por unia 
Diretoria ou Conselho de Administração e não pelo Conselho Fiscal. Este, inclusive, está 
contido na Seção V (Do Conselho Fiscal), no art. 56. Logo, o art. 55 da Lei nfi 5.764 não 
diz respeito ao membro do Conselho Fiscal, que não goza da garantia de emprego. No 
mesmo sentido, acórdão da SDI do TST (SDI, AR 22/84, j. 6-12-89, Rei. Min. Fernando 
Villar, DJU124-8-90, p. 8.292). -

Não se admite a extensão da garantia de emprego a diretores de outros órgãos, pois a 
garantia de emprego é só para o empregado eleito para cargo de diretor de sociedade co
operativa. No TST, há acórdão no mesmo sentido (SDI, E-RR 4.958/89, Ac, SDI 1186/91, 
j. 20-8-91, Rei. Min. José Carlos da Fonseca, DJU 120-9-91, p. 12.952, LTr 56-07/870).

A garantia de emprego compreende os empregados de empresas eleitos diretores 
de sociedades cooperativas, ainda que sejam de mais de uma empresa, abrangendo toda 
a categoria e não apenas as relativas àquelas empresas em que cada trabalhador presta 
serviços.

A orientação reflete a ideia de que o dirigente da cooperativa irá representar todos 
os cooperados da categoria e não apenas os de uma empresa. Logo, a garantia deve 
ser ampla.

Não se pode estabelecer distinção em relação a cooperativas criadas com base em 
entidade sindical e outras criadas de forma isolada, pelos próprios trabalhadores da em
presa, em que a diretoria é composta de trabalhadores diversos.

11.10 Membros da comissão de conciliação prévia

É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de 
Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até um ano após o final do mandato, salvo se 
cometerem falta grave, nos termos da lei (§ l 2 do art. 625-B da CLT).

A norma veda a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão. 
É, portanto, hipótese de garantia de emprego. O objetivo é evitar que o empregador dis
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pense os trabalhadores por terem entendimentos contrários aos do patrão, como forma 
de represália.

Apenas os membros oriundos dos empregados terão garantia de emprego e não os do 
empregador, pois estes são indicados. A norma refere-se apenas aos representantes dos 
empregados e não aos representantes dos empregadores.

A garantia dé emprego não se inicia com a candidatura, mas desde a eleição, pois a 
lei nada menciona nesse sentido, como ocorre, por exemplo, com o § 3S do art. 543 da 
CLT, no que diz respeito aos dirigentes sindicais. Só se pode falar em membros perten
centes aos empregados quando eles forem eleitos. A garantia diz respeito tanto ao titular 
como aos suplentes dos membros dos empregados.

A falta grarve do empregado será a prevista no art. 482 da CLT.
O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, 

afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliadoi; 
sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade (§ 2- do 
art. 625-B da CLT).

O período em que o empregado estiver desempenhando a atividade conciliatória 
será de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho, sendo contado como tempo de 
serviço e pago o respectivo salário. Em relação ao membro do empregadoi; também será 
período de interrupção, pois estará obedecendo ordens do empregador, representando 
tempo à disposição deste.

11.11 Período eleitoral

É proibido ao agente público, servidor ou não, nomear, contratar ou de qualquer for
ma admitir, dispensar sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidor público, 
na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos efeitos, sob 
pena de nulidade, ressalvada a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e desig
nação ou dispensa de funções de confiança (art. 73, V, da Lei nB 9.504/97).

12 Extinção da estabilidade

Cessa a estabilidade do empregado com sua morte, com a aposentadoria espon
tânea, com a ocorrênda de força maior; falta grave praticada pelo obreiro ou com seu 
pedido de demissão. Com a morte do empregado não há que se falar em transferência 
da estabilidade pára seus herdeiros, pois ela era pessoal, dizia respeito apenas ao traba
lhador. O empregado, ao se aposentar ou pedir demissão, renunda ao direito de estabi
lidade que detinha.

Exaurido o período de garantia de emprego, são devidos ao empregado apenas os sa
lários do período compreendido entre a data da dispensa e o final do período da garantia, 
não lhe sendo assegurada a reintegração no emprego (S. 396,1, do TST).
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Prevê o inciso I do art. 7° da Constituição, como direito do trabalhador urbano e 
rural, “relação, de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, 
nos termos de lei complementai; que preverá indenização compensatória, dentre outros 
direitos”;- !

Ná evoluçãò da legislação sobre despedida verificà-sé á eüstência de dois sistemas: 
o impeditivo da despedida e o de reparação econômica, que prevê o pagamento de um 
valor pecuniário ao obreiro despedido. O sistema impeditivo diz respeito à estabilidade, 
que nasceu na Lei Eloy Chaves, em 1923, permanecendo até a edição da Lei n2 5.107/66, 
que instituiu o sistema alternativo do FGTS, sendo que este passou à ser um direito do 
trabalhador a partir de 5-10-88, desaparecendo o anterior sistema alternativo. Já o siste- 
ínadê rèpàraçãó êconômicáíem pòr base â indenização, visafldó dificultar o despèdimen- 
tó, impondo o pagamento de uma importância ao empregador com ô objetivo deevitar â 
rotação de mão de òbra, du sejã, um óbice econômico para sua cpiicretizaçãp.

Mister se faz verificar quaí era o sentido que o legislador, constituinte pretendia dar 
ao inciso I do art. 72 da Lei Maior. Vários foram os textos que deram origem a esse inci
so I do art. 7- da Constituição. O inciso XIII do art. 22 da Subcomissão dos Direitos dos 
Trabalhadores previa “estabilidade desde a admissão no emprego, salyo o eometimento 
de falta grave comprovada judicialmente, facultado o contrato de experiência de noventa 
dias”. A Comissão de Ordem Social especificou a “garantia de direito ao trabalho me- 
diante reiáçãò dé eiiiprégó estável; ressalvados: à) ocorrência de falta grave comprovada 
jüdidálménté; b) contrato a termo, não superior à dois anos, nos casos de trahsitóriedade 
dos sèrviços ou da atividade da empresa; c) prazos definidos em contrátos de experiênda, 
não âüperiofes a noventa dias, atendidas as peculiaridades dò trabalho a ser executado”.

Â Comissão de Sistematização versou sobre a “garantia de emprego, protegida con
tra despedida imotivada, assim entendida a que não se fundar em: a) contrato â termo, 
assim conceituado eiii lei; b) falta grave, assim conceituada em lei; c) justa causa, ba- 
sieada em fato econômico intransponível, fato tecnológico ou infortúnio dá empresa, de 
acordo com os critérios estabèleddos na legislàçãó do trabalho”.

Ao final prevaleceu uma redação fruto de entendimento das várias correntes existen
tes na Assembleia Constituinte, entendendo ser possível a despedida, havendo, porém, o
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pagamento de uma indenização compensatória prevista em lei complementar. Nota-se, 
portanto, que o sistema adotado pela Constituição de 1988 é o da possibilidade do des
pedimento, mediante reparação econômica, ou seja, pelo pagamento de uma indenização 
compensatória pela perda do emprego.

O inciso I do art. 7a do Estatuto Supremo versa sobre indenização e não sobre es
tabilidade, ou seja: indenização compensatória pela despedida do empregado. O texto 
constitucional é daro ao mendonar que se trata de indenização compensatória a ser 
estabeledda em lei complementar. Logo, somente mediante lei complementar, que exige 
quorum espedal de votação (art. 69 da Lei Maior), é que poderá ser disdplinada a inde
nização compensatória, como forma de impedir que a lei ordinária, que tem quorum de 
votação inferior, possa ser modificada constantemente.

Enquanto não for editada a lei complementai; o constituinte estabeleceu uma regra 
provisória, contida no inciso I do art. 10 do ADCT, prevendo que a indenização do FGTS 
prevista na revogada Lei na 5.107/66 fica aumentada de 10% para 40%. Logo, o consti
tuinte já tratou da previsão de uma forma de indenização compensatória para a despedi
da, antevendo eventual inérda do legislador complementai; que até agora não editou o 
referido comando legal.

Entende-se como despedida arbitrária a que não se fundar em motivo econômico, fi
nanceiro, técnico ou disdplinar, aplicando-se por analogia o art. 165 da CLT, que trata da 
dispensa nessas condições do empregado membro titular da Cipa. A despedida com justa 
causa seria aquela elencada no art. 482 da CLT, dependente de certa conduta negativa 
do empregado. Já a despedida sem justa causa, ao contrário, seria a que decorresse de 
motivo econômico, técnico ou financeiro em relação à empresa.

2 Conceito

A indenização trabalhista também vem a ser um pagamento realizado pelo emprega
dor ao empregado quando este é dispensado sem justa causa, visando recompensá-lo da 
perda do emprego e devendo corresponder ao tempo de serviço prestado aó empregador.

Distingue-se a indenização do Direito do Trabalho da indenização do Direito Civil. 
Esta decorre da existênda de dano ou prejuízo causado a outrem por dolo ou culpa, cor
respondendo ao ressarcimento que deve ser feito pelo causador do dano, No Direito do 
Trabalho, não se discute a existênda de prejuízo, de dolo ou culpa, mas se o empregado 
foi dispensado sem justa causa. A indenização trabalhista visa compensar o tempo de 
serviço do empregado na empresa.

3 Fundamentos

Antes de 1966 a indenização era a única forma de compensação que o empregado 
recebia pela perda do emprego. Com a instituição do FGTS, com a Lei na 5.107/66, os 
empregadores somente passaram a admitir trabalhadores que optassem pelo novo siste
ma, com a finalidade de que o empregado não adquirisse a estabilidade no emprego aos
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10 anos de serviço. Com isso, desapareceu também a indenização pelo período anterior 
à opção do FGTS, que foi substituída pelos depósitos fundiários. Somente uns poucos 
trabalhadores ainda possuem tempo de serviço anterior ao FGTS ou são estáveis.

Aqueles trabalhadores que não optaram pelo FGTS até 5-10-88, ou que optaram pelo 
FGTS, mas têm tempo anterior ao da opção, ,é que terão direito à indenização,

Não há que se falar que deverá haver uma equivalência entre a indenização e o 
FGTS, pois o TST decidiu que “a equivalência entre os regimes do FGTS e da estabilidade 
da CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevidos quaisquer valores a título 
de reposição da diferença” (S. 9 8 ,1, do TST).

O indso I do art. 7a da Constituição prevê que a lei complementar estabelecerá uma 
indenização compensatória pela despedida arbitrária ou sem justa causa, entre outros 
direitos. Entretanto, até o momento essa lei não existe. Enquanto não vém a referida 
norma, a indenização do FGTS passou a ser de 40% (art. 10 ,1, do ADCT).

4 Natureza jurídica

Várias teorias procuram justificar a natureza jurídica da indenização. É possível dtar 
as seguintes: teoria do abuso de direito, do crédito, do risco, do salário diferido, do prê
mio, da pena, do dano, entre outras menos importantes.

A teoria do abuso de direito foi criada na França com base no Código Civil francês 
(art. 1.382). Seu fundamento era o de que o empregado^ ao rescindir o contrato de .tra
balho do empregado, cometia um abuso de direito, salvo se houvesse motivo justificado 
para a mendonada resdsão. Esse era o entendimento da jurisprudênda francesa. Não ha
vendo motivos plausíveis para a rescisão, o empregado deveria ser indenizado. No Brasil 
a teoria do abuso de direito é fundamentada no inciso I do art. 188 do Código Civil, que 
determina que não se constitui em ato ilídto o exerddo regular de direito, o que importa 
dizer que 0 áto será ilídto se praticado abusivamente ou contrariamente ao direito.

A teoria do crédito tem por base uma lei italiana de 1919.0  empregado tem direito a 
uma compensação, consistente num crédito acumulado, na forma de indénização, quan
do for despedido. O créditó diria respeito à ajuda que o empregado deu ao empregador 
para o aumento de seu fundo de comérdo è seria relativo ao tempo de serviço prestado 
à empresa. Na verdade, o empregado não tem direito a nenhum crédito em relação ao 
empregador, pois alei não o prevê. Ressalte-se que, quando o empregado pede demissão, 
perderia também direito ao suposto crédito, que, se realmente existisse, lhe deveria ser 
pago na rescisão do contrato de trabalho em qualquer hipótese.

A teoria do risco informa que não se deveria verificar se houve ou não culpa na 
resdsão do contrato de trabalho, apenas quem suporta o risco correspondente. Como o 
empregador é quem assume os riscos de sua atividade econômica (art. 2a da CLT), de
veria pagar uma indenização pelo despedimento, indusivè por justa causa, em razão da 
responsabilidade objetiva. Essa teoria não pode ser observada, pois, se o empregado pe
disse demissão, também teria direito à indenização em razão do risco que o empregador 
deve suportai; o que não tem fundamento, pois a indenização é devida na dispensa sem 
justa causa efetuada pelo empregador.



Indenização 4 6 5

A teoria do salário diferido diz respeito ao valor que seria devido ao empregado quan
do da rescisão de seu contrato de trabalho. Seria aplicada em todos os casos, até mesmo 
quando pedisse demissão. Poder-se-ia dizer que seria um valor correspondente ao número 
de anos que o trabalhador prestou serviços na empresa, que lhe seria entregue ao término 
do pacto laboral. Essa teoria também não tem respaldo em nossa legislação, pois a inde
nização só é devida quando da despedida pelo empregador ou na rescisão indireta, nunca 
em caso de pedido de demissão do empregado. ,

A teoria do prêmio não se refere ao tempo de serviço prestado pelo empregado ao 
empregador, nem à despedida, mas ao fato de o empregado ter colaborado com o em
pregador em suas atividades empresariais. A crítica que se faz a essa teoria é que, por se 
tratar de prêmio, haveria uma espéde de doação, uma dádiva paga pelo empregador ao 
empregado em sua despedida, o que mostraria o caráter facultativo de tal pagamento. 
Contudo, a indenização é determinada pela lei e nada tem de facultativa ou de dádiva, 
mas de obrigação, se ocorrido seu fato gerador: despedida sem justa causa do empregado 
com mais de um ano de casa.

A teoria da pena compreende uma sanção, um castigo, por um ato ilícito praticado, 
até mesmo em razão de um crime. A indenização não vem a ser uma penalidade, pois não 
é crime dispensar o empregado.

A teoria do dano caracteriza o pagamento de um valor pelo prejuízo que o empre
gador causa ao empregado que perde o emprego. Por se tratar de dano causado pelo 
empregador, há necessidade da existênda de culpa. Entretanto, não se pode dizer que 
haja culpa do empregador quando despede o empregado, porque está exerdtando um 
direito seu, decorrente do poder de direção que possui, devendo apenas pagar as verbas 
previstas na lei.

A teoria da assistênda sodal entende que, com a dispensa injusta, há o pagamento 
de uma indenização, que é uma espéde de sistema de previdênda sodal a cargo do em
pregador. Se a indenização fosse um benefído de assistênda sodal, o empregado teria 
direito a tal pagamento caso pedisse demissão ou fosse dispensado com justa causa. De 
outro modo, se fosse uma prestação de assistênda sodal, deveria ser paga pela Segurida
de Sodal, e não é.

O fundamento da indenização é o fato de o empregado perder o emprego e a conta
gem do tempo de serviço na empresa. Não se trata de um dano causado ao èmprégado, 
como já vimos, nem de abuso de dirdto, pois o empregador exerdta um direito previsto 
na lei, que apenas ampara o empregado com uma compensação pela despedida abrupta 
em decorrênda de seu tempo de serviço.

5 Contratos por tempo indeterminado

Com a Constituição de 1988 o FGTS não é mais uma opção do empregado, mas um 
direito, desaparecendo o sistema de estabilidade. O inciso I do art. 10 do ADCT trata da 
indenização de 40% do FGTS, enquanto não seja editada a lei complementar que preverá 
indenização compensatória, entre outros dirdtos, para o empregado dispensado arbitra
riamente ou sem justa causa.
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O tempo de serviço do trabalhador não optante do FGTS anterior a 5-10-88 será 
indenizado na forma do art. 477 da CLT, caso seja dispensado sem justa causa pelo em
pregador. Essa ressalva é feita pelo § I a do art. 14 da Lei nB 8.036/90.

A indenização devida pela rescisão do contrato por tempo indeterminado que for 
feita pelo empregador será de um mês de remuneração por ano de serviço efetivo, ou por 
ano e fração igual ou superior a seis meses (art. 478 da CLT). A indenização será paga 
na importância da maior remuneração que tenha percebido o empregado na empresa 
(art. 477 da CLT), mesmo se o empregado estivesse exercendo cargo, de confiança. Se o 
salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base 30 dias. Se pago por hora, 
a indenização será apurada na base de 240 horas por mês (que era o número de horas 
máximas trabalhadas no mês no período anterior a 5-10-88), hoje 220 hòras. Para os 
comissioriistas ou aqueles que recebem percentagens, a indenização será calculada pela 
média das comissões ou percentagens percebidas nos últimos 12 mesés de serviço. Para 
os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a indenização será calculáda 
na base média do tempo costumeiramenté gasto pelo interessado para realização de seú 
serviço, tomando-se em conta o valor do que seria feito durante 30 dias, No cálculo da 
indenização será computável a gratificação de Natal à razão de 1/12 por ano (S. 148 do 
TST). A gratificação periódica contratual também irá ser computada para o cálculo da 
indenização (S. 207 do STF), assim como as horas extras prestadas habitualmente (S. 24 
do TST), o adicional de periculosidade (S. 132,1, do TST) e o adicional de insalubridade 
pagos em caráter permanente (S. 139 do TST). Para efeito da contagem do tempo de 
serviço para a indenização, consideram-se tempo à disposição do empregador os períodos 
em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo 
de acidente do trabalho (parágrafo único do art. 4a da CLT).

Se o empregado for readmitido, serão computados como tempo deseraço Os perío
dos, ainda que descontínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo sè 
foi despedido por falta grave, recebeu mdenização legal ou se aposentou espontaneamen
te (art. 453 da CLT). Mesmo se o empregado tiver pedido demissão, na hipótese de read
missão conta-se o período de serviço anterior encerrado com sua saída espontânea (S. 138 
do TST). Não se presume em fraude à lei a rescisão contratual se o empregado permane
ceu prestando serviços, ou foi readmitido em curto prazo, devendo a fraude ser provada.

Há que se ressaltar, porém, que o primeiro ano de duração do contrato de trabalho 
por tempo indeterminado é considerado como período de experiência e, antes que se 
complete, nenhuma indenização é devida (§ I a do art. 478 da CLT).

Admitindo-se que o empregado percebesse $ 120,00 e tivesse sete anos de casa, so
mam-se $ 120,00 com o duodédmo do 132 salário (S. 148 do TST), totalizando $ 130,00, 
e multiplica-se pelo número de anos trabalhados (sete). O total é $ 910,00.

A gratificação semestral repercute pelo duodédmo no cálculo da indenização por 
antiguidade (S. 253 do TST).

6 Contratos por tempo determinado

O art. 479 da CLT assegura ao empregado dispensado sem justa causa, antes do tér
mino do contrato por tempo determinado, uma mdenização, que é calculada pela metade 
do valor da remuneração que seria devida ao obreiro até a cessação do referido pactó.
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Assim, se o empregado tinha direito de receber uma remuneração de $ 100,00 até o tér
mino do pacto laboral por tempo determinado, irá receber metade dessa remuneração a 
título de indenização, ou seja, $ 50,00.

O Decreto na 59.820, de 1966, que regulamentava a Lei na 5.107/66 (FGTS) asse
gurava o direito do empregador de pagar a indenização do art. 479 da CLT mediante a 
utilização dos depósitos do FGTS do empregado optante (§ 3a do art. 30). A orientação 
da jurisprudência era a mesma (S. 125 do TST). Se houvesse diferença, ficaria a cargo 
do empregadon

Na extinção normal do contrato a termo, o empregado optante do FGTS poderá 
sacá-lo (art. 20, IX, da Lei na 8.036/90). Se a rescisão do contrato a prazo for feita antes 
do tempo pelo empregador, terá este de pagar a indenização pela metade do art. 479 da 
CLT. O art. 14 do Decreto na 99.684/90 dá a entender que a regra que foi prevista ante
riormente no Decreto na 59.820/66 continua a ser aplicada, ou seja, é possível utilizar 
o FGTS depositado para abater a indenização devida pela metade, preconizada pelo art. 
479 da CLT. Entendo que o art. 479 da CLT foi revogado a partir de 5-10-88, pois o FGTS 
passa a ser um direito do trabalhador, deixando de existir o regime alternativo de estabi
lidade com indenização ou FGTS equivalente.

O cálculo da parte variável ou incerta da indenização em comentário será feito da 
mesma forma como se procede em relação à indenização dos contratos por tempo inde
terminado.

O empregado também é obrigado a pagar uma indenização ao empregador se sair 
da empresa antes do término do contrato por tempo determinado, desde que ocasione 
prejuízo ao empregador (art. 480 da CLT) . A indenização, contudo, não poderá exceder 
àquela a que teria direito o empregado em idênticas condições.

No contrato de aprendizagem não são observados òs artigos 479 e 480 da CLT (§ 2a 
do art. 433 da CLT).

Nos contratos por tempo determinado, que contiverem cláusula assecurátória do 
direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja 
exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem à rescisão dos con
tratos por tempo indetérminado (art. 481 dá CLT). Nesse caso, a indenização a ser paga 
será a prevista para os contratos por tempo indeterminado.

No contrato de safra, expirado normalmente o pacto, a empresa pagará ao safrista, 
a título de indenização do tempo de serviço, a importância de 1/12 do salário mensal, 
por mês de serviço ou fração superior a 14 dias (art. 14 da Lei n- 5.889/73). O empre
gado rural passou a ter direito ao FGTS em 5-10-88, sendo que este substitui a referida 
indenização.

Nos contratos de trabalhadores na construção civil realizados por obra certa, res
cindido o contrato em face do término da obra ou serviço, tendo o empregado mais de 
12 meses de serviço, terá direito a indenização por tempo de trabalho, na forma do àrt.
478 da CLT, com 30% de redução (art. 2a da Lei ns 2.959/56). Aqui nota-se também que 
o legislador prestigiou a regra de que o primeiro ano de duração do contratos conside
rado período de experiência, não sendo devida qualquer indenização, como ocorre nos 
contratos por tempo indeterminado. O FGTS substituirá a referida indenização a partir 
de 5-10-88. Os trabalhadores temporários também tinham direito a tuna indenização
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por dispensa sem justa causa ou término normal do contrato, correspondente a 1/12 
do pagamento recebido (art. 12,/, da Lei na 6.019/74). Como o trabalhador temporário 
passou a ter direito ao FGTS (§ 2a do art. 15 da Lei na 8.036/90), não é mais devida a 
referida indenização.

Todo empregado demitido antes do tempo previsto para o término do contrato por 
tempo determinado tem direito a uma indenização, inclusive no contrato de obra certa. 
É possível analisar o direito à indenização sob três aspectos: (a) tendo o contrato mais 
de um ano; (b) tendo o contrato menos de um ano; (c) na rescisão antecipada do pacto.

Dispõe o art. 2a da Lei na 2.959/56 que, se o contrato de obra certa é rescindido em 
razão do término da obra, o empregado tem direito a indenização desde que o obreiro 
tenha mais de 12 meses na empresa. Essa mdenização será a prevista no art. 478 da CLX 
ou seja: de um mês de remuneração para cada ano de serviço na empresa. Há, contudo, 
redução de 30% da indenização mencionada. Àssim, o empregado terá direito a uma 
indenização de 70% sobre um mês de remuneração. Como, porém, o FGTS é um direito 
do trabalhador, este instituto substitui a indenização.

Na hipótese de o contrato ser rescindido em razão do término da obra ou dos servi
ços contratados, mas não tendo o obreiro trabalhado um ano na empresa, não será dévida 
nenhuma indenização (interpretando-se a contrario sensu o art. 2a da Lei na 2.959/56).

Por ultimo, há a situação de o trabalhador ser dispensado antes do término dá obra 
ou dos serviços para os quais foi contratado. O difícil é provar que o contrato foi résdn- 
dido antecipadamente. Mostrar que o contrato foi rescindido antes do término da obra 
é fácil, mas o contrato de obra certa também é celebrado para a consecução de certos 
serviços. Logo, nada impede que a empresa dispense o empregado que foi contratado 
para a execução de certa obra ou de determinados serviços quando o trabalho do operário 
não mais seja necessário, em decorrência do término de uma das fases da obra. É o que 
ocorre quando são dispensados pedreiros no curso da obra. Ocorre que os serviços dessas 
pessoas já não são necessários, em razão do término de uma etapa da obra. Daí, não há 
que se falar em indenização.

Provado, contudo, que houve a rescisão antecipada do contrato, sem que seja o caso 
do término da obra ou de certos serviços especificados, tem direito o trabalhador a inde
nização pela metade da remuneração a que faria jus até o término da obra ou dos servi
ços, nos termos do a r t 479 da CLT. O citado mandamento legal é também aplicável ao 
contrato por obra certá, pois este é espécie do gênero contrato por tempo determinado. 
O TST já entendeu da mesma forma: “tratando-se de contrato por obra certa, rescindi
do ante tempus pela empresa, devida a mdenização do art. 479 da CLT” (3a Hirma, RR 
1.333/79, íilDJU 8-2-80, p. 555, conforme Saad 1990:324). O feto de o empregado ser 
optante do FGTS não exclui a aplicação do art. 479 da CLT, nos termos do art, 14 do Re
gulamento do FGTS e da Súmula 125 do TST. Entendo, porém, que o art. 479 da CLT foi 
revogado pelo indso III do art. 7° da Constituição, pois o FGTS passou a ser um direito do 
trabalhadoi; desaparecendo a opção ao fundo e o regime alternativo de estabilidade, com 
indenização ou FGTS equivalente, vigentes antes de 5-10-88. Será paga a indenização 
ao empregado na forma como determinava o § 3a do art. 30 do Decreto na 59.820/66: a 
diferença entrè o valor da indenização prevista no art. 479 da CLT e o saldo da conta vin
culada do FGTS. Na rescisão antedpada do contrato de obra certa, além da mdenização 
do art. 479 da CLT, será devida também a indenização de 40% do FGTS, nos termos do
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art. 14 do RFGTS. Ocorrendo motivo de força maior ou culpa recíproca, a indemzação do 
art. 479 da CLT será devida pela metade (art. 502, III, da CLT), assim como a indenização 
do FGTS, que passará a ser de 20% (art. 14 do RFGTS).

O art. 479 da CLT só será observado para o contrato por obra certa em se tratando 
de resdsão contratual feita antes do tempo próprio, e não quando há o término da obra, 
ocasião em que o empregado terá direito à indenização do art. 478 da CLT, se tiver mais 
de 12 meses de trabalho na empresa, substituída pelo pagamento do FGTS.

O § l 2 do art. l s da Lei na 9.601/98 é impositivo no sentido de que as partes “esta
belecerão” na negociação coletiva a indenização pela ruptura antes do tempo do contrato 
por tempo determinado. Não se aplicam os arts. 479 e 480 da CLT ao contrato por tempo 
determinado, por expressa exclusão do inciso n, do § l s, do art. I a, da Lei nfi 9.601/98. 
Isso quer dizer que, se o empregador desejar rescindir o contrato por tempo determinado 
antes do tempo, não pagará a indenização de metade dos salários pelo tempo que faltar. 
Da mesma forma, o empregado não precisará pagar ao empregador a indenização dos 
prejuízos que lhe causar pela resdsão antecipada do pacto.

O art. 479 da CLT foi revogado pela legislação do FGTS, pois este substitui o anterior 
sistema de estabilidade ou indenização equivalente existente até 4-10-1988.

A indenização será, porém, especificada na convenção ou no acordo coletivo e não 
no contrato de trabalho. O § l 2, do a r t I a, dispõe expressamente que a contratação é 
feita mediante convenção ou acordo coletivo. Não usa a expressão acordo ou convenção 
coletiva, que poderia indicar que o acordo é individual. Nesse caso, o acordo é coletivo 
e não individual. É no acordo coletivo ou na convenção coletiva que será especificada a 
indenização.

Provavelmente, na contratação coletiva as partes pretenderão estabelecer uma in
denização igual à prevista nos arts. 479 e 480 da CLT, que seria de metade dos salários 
devidos até o término do contrato. Nada impediria, contudo, o estabelecimento de in
denização inferior a essa ou até superior, pois a autonomia privada coletiva nesse caso 
deverá ser observada. A lei não estabelece qualquer limite a essa indenização. Poderia 
ser estabelecida indenização de uma remuneração do empregado ou mais de uma, caso 
o empregador rescindisse antecipadamente o contrato, dependendo do número de meses 
ou dias em que a rescisão foi antecipada.

Não prevista a indenização na contratação coletiva, haverá nulidade da contratação 
por tempo determinado.

7 Estabilidade

O empregado com mais de 10 anos na empresa não poderia ser dispensado, a não 
ser na ocorrência de feita grave devidamente apurada mediante inquérito judicial (art. 
492 c/c art. 853 da CLT).

Quando se verificar que o empregado não cometeu a falta grave, o empregador deve 
readmiti-lo no serviço; porém, se for desaconselhável a reintegração do estável, em razão 
de incompatibilidade, o tribunal do trabalho poderá converter a obrigação de reintegrar 
na obrigação de o empregador pagar uma indenização em dobro (art. 496 da CLT).
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Na Itália, a Lei n2 1.08, de 11-5-90, prevê que o juiz pode ordenar a reintegração do 
empregado. O art. I a estabelece que, sem prejuízo do direito à indenização pelo dano pre
visto no § 42, o trabalhador pode solicitar ao empregador que, em lugar da reintegração 
no emprego, lhe pague indenização equivalente a 15 salários.

Os empregados estáveis que forem dispensados em caso de fechamento de estabele
cimento, filial ou agência, ou supressão necessária de atividade, têm direito a indenização 
em dobro, salvo motivo de força maior (art. 498 da CLT).

O empregador que dispensasse o empregado com o objetivo de que não viesse a 
adquirir estabilidade deveria pagar em dobro a indenização (§ 3a do art. 499 da CLT).

8 Culpa recíproca

Havendo culpa recíproca para a dispensa, pois tanto empregado como empregador 
cometeram faltas que deram origem à rescisão, a indenização será devida pela metade 
(art. 484 da CLT). Se o empregado era estável, a indenização será simples. Se não era, a 
indenização simples será devida pela metade.

O artigo mencionado faz referência à culpa recíproca, mas diz respeito apenas à in
denização por tempo de serviço e não a aviso-prévio, férias e 13a salário. Logo, não ppde 
ser aplicado por analogia nessas hipóteses, prindpalmente pelo fato de que cada instituto 
tem regras específicas sobre o tema.

O indso n  do art. 502 da CLT também não pode ser empregado como fundamento 
para a edição da nova redação da Súmula 14 do TST, pois diz respeito à cessação do 
contrato de trabalho em caso de força maior quanto a pessoa que não tem estabilidade, 
hipótese em que a indenização será devida pela metade. A referida regra traz orientação 
no mesmo sentido do art. 484 da CLT, que trata também de indenização.

9 Força maior

Em caso de força maior, que é aquele acontecimento inevitável a que o empregador 
não deu causa, por ter afetado substandalmente sua atividade econômica ou financeira, 
decorrente de extinção da empresa ou de um éstabeledmento, o empregado estável terá 
direito a indenização simples, na forma dos arts. 477 e 478 da CLT; o empregado sérii 
direito a estabilidade terá metade da indenização que seria devida na rescisão sem justa 
causa, ou seja, metade da indenização dos arts. 477 e 478 da CLT; se o contrato for por 
prazo determinado, a indenização será metade da prevista no art. 479 da CLT, òu seja, 
1/4 da remuneração que seria devida até o termo do pacto (art. 502 da CLT).

10 Factum principis

No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada poir atô de 
autoridade munidpal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que 
impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
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que ficará a cargo do govemo responsável (art. 486 da CLT). Isso vem a ser o factumprin- 
cipis para efeitos trabalhistas. Se o Estado provoca a paralisação temporária ou definitiva 
do trabalho, deve responder pelo pagamento de indenização aos trabalhadores. O exem
plo que poderíamos dar ocorreu em São Paulo, mais precisamente na Rua das Palmeiras, 
que foi fechada para a construção do Metrô. Não passavam veículos no mencionado 
logradouro e os pedestres, para utilizarem a referida yia, tinham certas dificuldades para 
andar, dados os tapumes, buracos, terra, que enfrentavam. O comércio naquele local pra
ticamente ficou inutilizado, sendo que muitas empresas fecharam. Eis aqui uma hipótese 
do fato do príncipe, que poderia dar ensejo ao pagamento de indenização pélõ govemo 
aos trabalhadores daquelas empresas.

11 Morte do empregador

Sé o empregador era pessoa física e vem a falèceç a indenização devida ao empre
gado será simples ou em dobro, dependendo de o empregado ser ou não estável (art. 
485 da CLT).

12 Aposentadoria

Se o empregado é que pede a aposentadoria, não há que se falar em pagamento de 
indenização. A cessação do contrato de trabalho em razão da aposentadoria espontânea 
do empregado exclui o direito ao recebimento de indenização relativa ao período anterior 
à opção do FGTS. A realização do depósito na conta do FGTS, de que trata o § 32 dó art. 
14 da Lei n2 8.036/90, é faculdade'atribuída ao émpregãdor (S. 295 do TST). Todavia, 
se o requerimento da aposentadoria é feito pelo empregadoi; pelo fato de o empregado 
ter 70 anos ou a empregada 65 anos (art. 51 da Lei na 8.213/91), a empresa deverá res- 
ponder pela indenização.

13 Indenização adicional

A indenização adicional foi criada pelo art. 99 da Lei n2 6.708, de 30-10-79. Seria 
devida a indenização adicional quando o empregado fosse dispensado, sem justá caúsa, 
no período de 30 dias que antecedesse a data-base de sua correção salarial, equivaléndo 
a um salário mensal do obreiro. A instituição da indenização adicional teve por objetivo 
impedir ou tomar mais onerosa a dispensa do empregado nos 30 dias que antecedessem 
sua data-base, pois os empregadores tinham por prática dispensar empregados com o 
objetivo de não pagar o salário reajustado, contratando logo a seguir outro empregado 
com salário inferior.

O Decreto-lei n2 2,045/83, que alterava alguns artigos dà Lei ns 6.708/79, foi rejei
tado pela Resolução ne 1 do Congresso Nadonal, de 20-10-83.0  Decreto-lei na 2.065/83 
não tratou exaustivamente da matéria, nem revogou o art. 92 da Lei na 6.708/79.
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A Lei na 7.238, de 29-10-84, reproduziu o mesmo art. 9B da Lei ns 6,708/79, em seu 
art. 9a, em que também se concede a indenização adicional.

Não foi revogada a Lei nB 7.238/84 pelos Decretos-leis n22 2.283/86 e 2.284/86 (Pla
no Cruzado), que tiveram por objeto a extinção da correção monetária è o congelamento 
de salários, pois não regularam inteiramente a matéria, nem eram incompatíveis com o 
citado art. 9a da Lei na 7.238/84, muito menois o revogaram expressamente (art. 2a e seus 
parágrafos do Decreto-lei na 4.657/42).

Despiciendo o argumento de que, revogados os aumentos semestrais, estaria revo
gado o art. 9a da Lei na 7.238/84. Os aumentos semestrais foram suprimidos pelo Plano 
Cruzado (Decreto-lei na 2.284/86), mas persiste, ainda, o reajuste anual na data-base, 
não impedindo a aplicação da indenização adicional.

Inexiste qualquer efeito repristinatório do art. 9a da Lei na 7.238/84, que continua 
em vigor. Assim, aquele que for dispensado sem justa causa nos 30 dias que antecedem a 
data-base de sua categoria terá direito a indenização adicional, consistente no pagamento 
de um salário.

A indenização adicional não é devida em si pela despedida arbitrária ou sem justa 
causa, mas pelo fato de o empregado ter sido despedido nos 30 dias que antecedem à cor
reção de seu salário determinada na data-base da categoria, norma essa que não se atrita 
com o inciso I do art. 72 da Constituição. Tal indenização adicional visa fazer com que 
haja um óbice econômico para que o empregador proceda à dispensa do empregado na 
data-base quando são corrigidos os salários dos trabalhadores, sem que se pague o salário 
corrigido a seu empregado, tendo também por objetivo indireto impedir a contratação de 
empregado por salário inferior ao do obreiro dispensado.

Não é devida a indenização adicional quando o empregado pede demissão, é de
mitido por justa causa, há o falecimento do empregado, em caso de culpa recíproca e 
aposentadoria.

No contrato de prazo determinado, inclusive no de experiência, não é devida in
denização adicional, pois não há dispensa sem justa causa, mas término do contrato de 
trabalho, em decorrência do advento do termo.

O aviso-prévio, mesmo indenizado, integra o tempo de serviço do empregado para 
todos os efeitos (§ I a do art. 487 da CLT), inclusive, fazendo-o para efeito da contagem 
de tempo para o pagamento da indenização adicional (S. 182 do TST). Dessa forma, se 
o empregado é dispensado e com o cômputo do aviso-prévio alcança o período de 30 
dias que antecede a data-base, terá direito de receber um salário a título de indenização 
adicional.

A indenização adicional corresponde à importância do salário mensal do operário, 
“no valor devido à data da comunicação do despedimento, integrado pelos adicionais 
legais ou convencionados, ligados à unidade de tempo mês, não sendo computável a 
gratificação natalina” (S. 242 do TST).

Não tem direito a indenização adidonal o empregado que recebe apenas comissões, 
pois não tem reajuste salarial na data-base. A lei visa evitar a dispensa na data-base para 
contratação de empregados com salário inferior o que não se observa cõm o comissio- 
nista puro.
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Se o empregador pagasse o salário do empregado já reajustado quando da despe
dida, não haveria que se falar em indenização adidonal, mesmo que o operário fosse 
dispensado nos 30 dias que antecedem a data-base, pois o objetivo da lei era coibir o 
pagamento do salário não reajustado. Entretanto, a Súmula 314 do TST entende que, se 
o empregado é despedido no período de 30 dias que antecede a data-base, já induído 
o aviso-prévio indenizado, mesmo que o empregador pague as verbas rescisórias com o 
salário já reajustado, não afasta o direito do obreiro à indenização adidonal.

É daro que se o empregado foi dispensado antes dos 30 dias que antecedem a data- 
-base, já computado o aviso-prévio indenizado, ou a partir da data-base, não se pode falar 
em direito à indenização adidonal.

O pagamentolda indenização adidonal não implica contagem de tempo de serviço, 
justamente por se tratar de indenização.



Fu nd o  d e  Garantia  
d o  Tem po  de 

Serviço  -  FGTS

1 História

Os constituintes de 1934 já  previam a adoção de um fimdo de reserva do trabalho, 
que visava assegurar o ordenado ou o salário de um ano, se por algum motivo a empresa 
desaparecesse (Projeto de Constituição enviado pelo Govemo Provisório à Assembleia 
Constituinte, art. 124, § 5S).

Criou-se, então, um fundo de indenizações trabalhistas pelo art. 46 da Lei ns 
3.470/58. Passou de uma faculdade a uma obrigação para as empresas, pessoas jurídicas 
contribuintes do imposto de renda. A cota inicial era de 3% sobre o total da remuneração 
mensal bmta, excluído o 13a salário.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado pela Lei na 5.107, de 
13-9-66, tendo sido alterado pelo Decreto-lei na 20, de 14-9-66. Foi regulamentado pelo 
Decreto na 59.820, de 20-12-66.

Segundo o art. I a da Lei na 5.107/66, visava o FGTS assegurar aos empregados uma 
garantia pelo tempo de serviço prestado às empresas, mediante opção do empregado. O 
referido sistema era compatível com a estabilidade decenal, porém o que ocorreu na prá
tica é que nenhuma empresa admitia empregado se não fosse optante do FGTS, visando, 
assim, a que o empregado não adquirisse a estabilidade.

A finalidade da instituição do FGTS foi proporcionar uma reserva de numerário ao 
empregado para quando fosse dispensado da empresa, podendo sacar o FGTS indusive 
em outras hipóteses previstas na lei. Ao mesmo tempo pretendia-se, com os recursos 
arrecadados, fmandar a aquisição de imóveis pelo Sistema Financeiro da Habitação. Na 
verdade, o objetivo prindpal do FGTS foi de propordonar a dispensa por parte do empre
gador, tendo este que pagar uma indenização sobre os depósitos do FGTS, liberando-os 
para o saque. Assim, a empresa não tinha mais o problema de ter empregado estável, que, 
para ser despedido, provocava ônus muito maior, em razão da indenização em dobro.

O indso XDI do art. 158 da Constituição de 1967 passou a prever “estabilidade, com 
indenização ao trabalhador despedido, ou fundo de garantia equivalente”. O indso XIII 
do art. 165 da Emenda Constitudonal na 1, de 1969, adotou a mesma expressão.

A discussão que se travou daí em diante era justamente a respeito dessa equivalênda 
entre a estabilidade ou o FGTS. Evidentemente, não havia igualdade nos sistemas, ou não
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correspondiam exatamente os depósitos do FGTS às importâncias que seriam devidas aò 
empregado caso este fosse estável e houvesse a dispensa. Assim, surgiu a interpretação da 
palavra equivalência pela Súmula 98 do TST, dizendo que “equivalência entre os regimes 
do FGTS e da estabilidade da CLT é meramente jurídica e não econômica, sendo indevi
dos quaisquer valores a título de reposição de diferença” (I).

A Lei na 5.958, de 10-12-73, determinou que o empregado poderia optar retrúáfi- 
. vãmente a l a-l-67 ou à data da admissão ao emprego se posterior àquela, desde que 
houvesse concordância por parte do empregador (art. I a). Dizia, ainda, o § 2a do art. I a 
que poderia ser feita a opção retroativa mesmo em relação aó empregado com 10 anos 
ou mais na empresa, porém retroagiria apenas até a data em que o obreiro completou 
o decênio na empresa, preservando, assim, a estabilidade do período anterior. Dessa 
forma, existiam empregados que eram optantes, mas tinham tempo de serviço anterior 
à opção. Se tivessem 10 anos, eram estáveis, caso contrário poderiam ser dispensados, 
pagando a empresa a indenização do art. 477 e seguintes da CLT, quanto ao período 
anterior à opção.

A Lei na 6.858, de 24-11-80, trata do pagamento do FGTS aos dependentes Ou suces
sores, tendo sido regulamentada pelo Decreto na 85.845, de 26-3-81.

Em 2-6-81, surgiu a Lei na 6.919, que facultou às empresas estenderem a seus di
retores não empregados o regime do FGTS (art. I a). O Decreto na 87.567, de 16-9-82, 
regulamentou o § 3a do art. I a da Lei na 6.919/81.

O Decreto-lei na 2.408, de 5-1-88, restabeleceu a vigência do art. 12 da Lei na 5.107 e 
deu outras providências. A Lei na 7.670, de 8-9-88, estende aos portadores da Aids certos 
benefícios relativos ao FGTS.

A Constituição de 1988 disciplinou o FGTS no inciso III do art. 7a, assegurando, 
assim, um direito do trabalhador. Desapareceu o sistema alternativo que vigorava até 
então: de estabilidade ou FGTS. . r

Surgiu a Lei na 7.839, de 12-10-89, que teve vida efêmera, pois durou poucos mèses. 
Essa lei foi regulamentada pelo Decreto na 98.813, de 10-1-90. A Lei na 7.839 dava ás 
regras gerais sobre o tema, especificando o assunto após a Constituição de 1988.

A Lei na 8.036, de 11-5-90, versou sobre o FGTS, revogando expressamente a  Lei 
na 7.839 (art. 32). Foi regulamentada pelo Decreto na 99.684, de 8-11-90. Essas, são as 
atuais disposições sobre o FGTS.

2 Conceito

O nome do instituto em estudo é Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 
porém este não garante o tempo de serviço, apenas uma poupança para o trabalhador, ao 
contrário do que ocorria com a indenização.

O FGTS é um depósito bancário destinado a formar uma poupança pára o traba
lhador, que poderá ser sacada nas hipóteses previstas na lei, principalmente quando é 
dispensado sem justa causa. Servem os depósitos como forma de financiamento para 
aquisição de moradia pelo Sistema Financeiro da Habitação. í  - :
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3 Opção

Com a Constituição de 1988 (art. 7a, III) desaparece o sistema de opção ao FGTS, 
passando este a ser um direito do trabalhador.

Passa o FGTS a ser devido não só aos' empregados urbanos, mas também aos em
pregados rurais. Estes passam a ter direito ào FGTS a partir de 5-10-88, data em que as 
empresas rurais deveriam começar a fazer os recolhimentos para seus trabalhadores.

É evidente que as pessoas que.tinham direito adquirido à estabilidade, pois já  con
tavam com mais de 10 anos no emprego em 4-10-88, não irão perdê-la com o direito ao 
FGTS a partir de 5-10-88. O próprio art. 14 da Lei na 8.036 ressalva essa questão.

Dispõe o § I a do art. 14 da Lei na 8.036/90 que o tempo de serviço anterior à opção 
do empregado ou antes de 5-10-88 será regido pelos arts. 477 e seguintes da CLT, ou seja: 
mediante o pagamento de indenização simples ou em dobro, dependendo se o emprega
do tinha mais ou menos ide 10 anos de serviço naquela data.

O tempo de serviço anterior à opção do empregado pelo FGTS poderia ser elidido 
desde que a empresa depositasse na conta vinculada do obreiro os valores pertinentes ao 
FGTS do período.

Há a possibilidade de empregado e empregador transacionarem o período anterior à 
opção, porém a indenização não poderá ser inferior ao mínimo de 60% da verba prevista 
(§ 2a do art. 14 da Lei na 8.036/90).

Havendo o empregado transacionado com o empregador o direito à indenização 
sobre o período anterior à opção, não terá direito à opção retroativa, assim pomo quando 
a indenização dó tempo anterior à opção já  tiver sido depositada na sua conta vinculada 
(art. 4 a, parágrafo único, à eb, dó Decreto ria 99.684/90).

Determina o.§ 4a do art. 14 da Lei na 8.036/90 que os trabalhadores poderão optar 
a qualquer momeritó pelo FGTS, com efeito rètroativo á l a-l-67 (época da vigênda do 
FGTS) óu à data de sua admissão, quando posterior àquela; Ocórre que a opçãó retroa
tiva esteve sempre subordinada à vontade do empregadoi; que era o detentor da conta 
vinculada, na qual fazia os depósitos, por isso é que na opção retroativa necessitava-se da 
concordânda do empregador, passando a conta de individualizada a vinculada. Assim, 
havia direito de propriedade do empregador sobre a conta, e direito adquirido, qúe não 
podia ser modificado com a Lei na 8.036/90. Logo, esta só pode ser observada quanto áos 
depósitos retroativos que ocorrerem a partir da data de sua vigênda.

A opção retroativa do FGTS não sé ãplica ào trabalhador rural, pois este, ahtes de 
5-10-88, não tinha direito ao FGTS, e a partir da referida datà não existe mais opção, mas 
direito ao FGTS.

Há entendimentos de que a homologação da opção retroativa pelo juiz não mais 
precisa ser feita. Não há previsão legal nesse sentido. Contudo, por se tratar de jurisdição 
voluntária e para maior segurança, tanto da empresa como do trabalhador, a homologa
ção.da opção retroativa deve continuar a ser feita.

4 Administração

O FGTS será regido segundo as determinações do Conselho Curador, integrado por 
representantes dos trabalhadores, dos empregadores e órgãos e entidades govemamen-
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tais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. As decisões do Conselho serão tomadas 
pela maioria simples de seus membros, tendo o Presidente voto de qualidade.

A presidência do Conselho Curador .do FGTS será exercida pelo representante do 
Ministério do Trabalho.

Os representantes dos trabalhadores e dos empregadores e seus respectivos suplen
tes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e no
meados pelo Ministro do Trabalho. Terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzi
dos uma única vez. Os membros efetivos e suplentes dos trabalhadores terão garantia de 
emprego, desde a nomeação até um ano após o término do mandato de representação, 
somente podendo ser dispensados por motivo de falta grave, apurada mediante processo 
sindical (§ 92 do art. 3B da Lei ns 8.036/90). As faltas ao trabalho dos representantes dos 
trabalhadores serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada 
para todos os fins.

A Caixa Econômica Federal (CEF) terá o papel de agente operador.
O Ministério do Planejamento é o agente gestor (art. 4S da Lei ns 8.036) em substi

tuição ao Ministério da Ação Social.
O Conselho Curador do FGTS irá determinar as diretrizes e os programas gerais para 

o sistema do FGTS.
Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico e infra- 

-estrutura urbana. As disponibilidades financeiras devem ser mantidas em volume que 
satisfaça às condições de liquidez e remuneração mínima necessária à preservação do 
poder aquisitivo da moeda.

No mínimo, 60% das aplicações serão destinadas ao financiamento de habitações 
populares. Os projetos de saneamento básico e infraestrutura urbana, financiados com 
recursos do FGTS, deverão ser complementares aos programas habitacionais.

A partir de 11-5-91, a Caixa Econômica Federal assumiu o controle de todas as con
tas vinculadas, passando os demais estabelecimentos bancários à condição de àgéntes 
recebedores e pagadores do FGTS, mediante o recebimento de remuneração a ser fixada 
pelo Conselho Curador.

Os depósitos do FGTS serão corrigidos pelo sistema das cadernetas de poupança, 
rendendo juros de 3% ao ano.

5 Natureza jurídica

A natureza jurídica do FGTS é controvertida. Ela deve ser diferenciada sob dois as
pectos: sob o ângulo do empregado e sob a ótica do empregadoi; daí por que se poderia 
dizer que sua natureza jurídica é híbrida.

a) Quanto ao empregado: no que diz respeito ao empregado, várias teorias poderiam 
ser lembradas para justificar a natureza jurídica do FGTS, como do salário diferido, do 
salário socializado, do salário atual, do prêmio etc.

Poderia a natureza jurídica do FGTS ser entendida como salário diferido. É um salá
rio adquirido no presente que será utilizado no futuro, uma poupança diferida, uma for
ma de pecúlio para o trabalhador. O empregado adquire o direito ao FGTS com o ingresso
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na empresa, decorrente do contrato de trabalho. Parte do salário do empregado não é 
paga diretamente ao obreiro, mas é destinada ao referido fundo, visando à formação de 
um somatório de recursos que futuramente irá prover a subsistência do operário, quando, 
pela ocorrênda de um evento (dispensa, aquisição de casa própria etc.), terá direito de 
levantar os valores depositados. O FGTS seria uma espéde de salário diferido, porque o 
benefício resultante não seria pago imediatamente ao trabalhador.

Para alguns, seria, ainda, um salário sodalizado, reladonando-se com o salário per
cebido pelo empregado, que seria devido pela Sodedade ao trabalhador. A causa do paga
mento do FGTS seria o contrato de trabalho firmado entre empregado e empregador. Tal 
como ocorre com o salário, o benefído, futuramente, seria uma obrigação certa de que 
parte do salário seria paga diretamente ao trabalhador e parte seria representada pelos 
depósitos na conta vinculada do FGTS calculados sobre o salário, que não se entregaria 
ao trabalhado^ mas se constituiria numa reserva futura, num fundo destinado a compen
sar o tempo de serviço na empresa, mas com um proveito geral. Tratar-se-ia de um fundo 
sodal. Seria uma aproximação da teoria defendida por Felix Pippi (1966:236). A crítica 
que pode ser feita é de que não existe relação de direito privado para o pagamento do 
FGTS, que seria decorrente do contrato de trabalho, mas de direito público, dé acordo 
com a previsão de lei. Não há ajuste de vontades quanto ao pagamento do FGTS. A con
tribuição indde porque está prevista em lei. Também não é salário, pois não é pago dire
tamente pelo empregador ao empregado (art. 457 da CL10, mas pelo órgão gestor; nem 
o empregado vai perceber necessariamente o mesmo valor que perceberia como salários 
no caso do levantamento dos depósitos.

Outros pretendem justificar a natureza jurídica do FGTS como salário atual, teoria 
semelhante à anterior. A contraprestação do empregado é retribuída pelo empregador 
mediante o pagamento de duas cotas: uma que é entregue diretamente ao operário, 
constituindo-se em retribuição pelos serviços prestados; outra que é imediata e  obriga
toriamente destinada ao FGTS, para seus fins. Essa cota visa garantir seu levantamento 
quando o empregado foi dispensado ou em outras hipóteses previstas na lei. Critica-se tal 
teoria, pois não há atualidade em tal salário, nem este é pago diretamente pelo empre
gador (art. 457 da CLT). Não pode o referido salário ser exigido de imediato, apenas se 
atendidas determinadas condições especificadas em lei, e não outras.

Orlando Gomes e Elson Gottschalk (1991:463) esdarecem que o FGTS tem natureza 
de um direito semipúblico, com a deslocação do campo do direito privado para o publico, 
não sendo uma indenização do tipo previdendário. A indenização do FGTS expressa uma 
responsabilidade objetiva do tipo risco sodal; é um crédito vinculado que só poderá ser 
liberado nas hipóteses previstas em lei. Afirmam, então, que é um direito subjetivo sodal 
(semipúblico). . . . . . .

Amaro Barreto (1974:48) explica que a natureza jurídica do FGTS é de prêmio pro- 
pordonal ao tempo de serviço do empregado.

Na verdade, o FGTS vem a ser um crédito feito na conta vinculada do trabalhadoç 
tuna espéde de poupança forçada feita em seu proveito. Visa esse depósito reparar a 
despedida injusta por parte do empregador relativo ao período de serviço do operário na 
empresa. Assim, sua natureza é compensar o tempo de serviço do empregado na empre
sa. Não se confunde, porém, com a indenização, pois esta visa apenas ao ressarcimento 
pelo “dano” causado pelo empregador ao empregado, pela perda do emprego deste. Além
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disso, o FGTS foi criado justamente para substituí-la. Servirá também o depósito para o 
caso em que o empregado venha a adquirir sua casa própria pelo Sistema Financeiro da 
Habitação, ocasião em que poderá utilizá-lo para amortização total ou parcial da dívida, 
ou nas outras hipóteses previstas na lei. Não se pode negai; contudo, que o FGTS é um 
instituto de natureza trabalhista, no concernente ao empregado, um direito do trabalha
dor, previsto inclusive na Constituição (art. 72, ED.

b) Quanto ao empregador: no tocante ao empregado^ três teorias poderiam ser ana
lisadas: teoria fiscal, parafiscal e da contribuição previdendária.

A contribuição do FGTS seria uma obrigação tributária, uma prestação pecuniária 
compulsória paga ao ente público, com a finalidade de constituir um fundo econômico 
para o finandamento do Sistema Financeiro da Habitação. Poderia ser considerado um 
imposto (art. 16 do CTN), pois independeria de uma atividade estatal específica relativa 
ao contribuinte. Seria um imposto de destinação espedal. Não seria uma taxa (art. 77 do 
CTN), visto que não há prestação de serviços por parte do Estado. Não seria contribuição 
de melhoria (art. 81 do CTN), porque nada tem a ver com obra pública. Critica-se essa 
teoria, pois o FGTS não seria nem taxa, nem contribuição de melhoria, e também não 
poderia ser considerado imposto, pois ficaria vinculado a um fundo destinado ao empre
gado quando este fosse despedido ou acontecesse outro evento previsto em lei que auto
rizasse o saque. Ressalte-se que o indso IV do art. 167 da Constituição veda a vinculação 
da receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Dessa forma, não se poderia considerar 
o FGTS como um imposto.

A teoria parafiscal é defendida pelos que fazem distinção entre tributos fiscais e pa- 
rafiscais. A contribuição parafiscal seria a que iria sustentar encargos do Estado que não 
lhe seriam próprios, como ocorre com a Seguridade Sodal. Não sendo imposto, taxa ou 
contribuição de melhoria, a exação destinada ao FGTS seria uma contribuição parafiscal. 
Destinar-se-ia a contribuição do FGTS a custear o Sistema Financeiro da Habitação.

São contribuições que ficam ao lado do Estado (da raiz grega para, com significado 
de “ao lado”, ou “junto a”). As características da contribuição parafiscal seriam o caráter 
compulsório da exigênda, e não facultativo; a não indusão da respectiva receita no orça
mento do Estado, mas num orçamento espedal; o destino do produto de sua arrecadação 
para o custeio de certas atividades estatais, visando atender a necessidades econômicas 
e sodais de certos grupos ou categorias; a administração da receita por uma entidade 
descentralizada, com delegação do Estado. Nesse contexto, seria inserida a contribuição 
do FGTS. Sua administração seria feita por um órgão (Caixa Econômica Federal), com 
a finalidade de arrecadar contribuições das categorias econômicas, descentralizando a 
atividade do Estado com vistas ao levantamento do FGTS nas hipóteses especificadas na 
lei. Essa teoria seria criticada sob o fundamento de que o fato de o sujeito ativo não ser 
a própria entidade estatal, mas outra pessoa especificada pela lei, que arrecada a contri
buição, em nada iria alterar o regime tributário, sendo que a contribuição continuaria a 
ter natureza de tributo.

A natureza previdendária seria explicada pelo fato de não ser um tributo, mas uma 
exação totalmente diferente, uma imposição estatal atípica, uma determinação legal, co- 
gente, prevista na legislação ordinária. Mais um argumento para caracterizar a natureza 
previdendária seria quanto ao prazo prescridonal. O art. 20 da antiga Lei nB 5.107/66 
já dizia que a cobrança administrativa e judidal seria feita pela mesma forma e com os
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mesmos privilégios das contribuições devidas à Previdência Social, ou seja, o prazo de 
prescrição seria de 30 anos previsto na Lei na 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência So
cial). Nessa mesma linha, está a Lei na 8.036/90, que esclarece que o prazo prescricional 
seria de 30 anos (§ 5a do art. 23).

No meu entendimento, a contribuição dp empregador é um tributo.
Tributo é o gênero, do qual são espécies o imposto, a taxa, a contribuição de melho

ria, as contribuições, ou até mesmo o empréstimo compulsório. Rubens Gomes de Souza 
(RDP17/317,1971) já entendia que o FGTS era uma contribuição, de índole tributária:

A Emenda Constitudonal ns 8, de 14-4-77, acrescentou o inciso X ao art. 43 da 
Emenda Constitudonal na 1, de 1969, prevendo expressamente as contribuições sotiais 
(inc. X), sendo que o FGTS não deixava de ser üma dessas contribuições.

A Constituição de 1988 consagra a natureza tributária da contribuição do. FGTS no 
art. 149, ao prever que compete exdusivamente à União instituir contribuições sodais, de 
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econô
micas. As contribuições sodais previstas neste artigo têm natureza tributária, pois estão 
induídas no Título VI, “Da Tributação e do Orçamento”, Capítulo I, do Sistema Tributário 
Nadonal. A Lei Maior de 1988 recebe o FGTS como uma contribuição sodal, pois se trata 
de uma contribuição de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias, 
profissionais, prindpalmente.

Segundo o art. 3a do CTN, tributo é “toda a prestação pecuniária compulsória, em 
moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilídto, insti
tuída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”, .

Tributo é uma prestação compulsória. A contribuição ao FGTS também é compulsó
ria, pois independe da vontade do contribuinte pagá-la ou não, além de ser instituída em 
lei (Lei n° 8.036/90).

A contribuição do FGTS é cobrada em moeda ou valor que nela se possa exprimii; ou 
seja, é paga em dinheiro.

Não se constitui a contribuição ao FGTS em sanção de ato ilídto. Não é uma penali
dade, mas uma determinação prevista em lei, que tem por fato gerador, por exemplo, a 
remuneração paga ou devida ao trabalhador (art. 15 da Lei na 8.036/90). ,

É cobrada a contribuição do FGTS mediante atividade administrativa plenamente 
vinculada. Há um lançamento para a constituição do crédito do FGTS, por meio de ativi
dade administrativa plenamente vinculada e obrigatória.

Logo, a contribuição ao FGTS é uma espéde do gênero tributo, contribuição (sódal), 
pois não pode ser enquadrada na definição de imposto, taxa ou contribuição de melhoria.

É de se destacar que “a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo 
fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la: I -  a denomina
ção e demais características formais adotadas pela lei; n  -  a destinação legal do produto 
da sua arrecadação” (art. 4a do CTN). ,

Pouco importam, portanto, a denominação e demais características formais adotadas 
pela lei que criou o FGTS, indusive a destinação legal do produto de sua arrecadação, 
pois o elemento determinante é seu fato gerador, que é o de uma contribuição sodal. ,
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Lembre-se, ainda, que o próprio Código Tributário Nadonal prevê, no art. 217, de 
acordo com a redação do Decreto-lei na 27, de 14-11-66, que os dispositivos nele conti
dos não exduem a inddênda e a exigibilidade de outras contribuições, entre as quais: “a 
contribuição destinada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, criado pelo art. 2- da 
Lei nB 5.107, de 13-9-66” (inc. IV).

Os arts. 6a e 7a do Código Tributário Nadonal permitem a delegação da arrecadação 
do tributo a outro órgão, distinto do Estado, que, no caso, é a CEF, em relação à contribui
ção do FGTS. O Estado, que é o titular da competênda fiscal, pode instituir o tributo, de
terminando que outra pessoa tenha a função de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Logo, por esse 
ângulo, não é inconstitudonal ou ilegal a atribuição da CEF de arrecadar a contribuição 
do FGTS, e sua centralização está adstrita ao Conselho Curador, que não desnatura sua 
natureza jurídica tributária.

De outro modo, os arts. 148 (empréstimo compulsório) e 149 (contribuições sodais) 
da Constituição teriam derrogado o art. 5a do Código Tributário Nadonal, que indicava 
serem espédes do gênero tributo apenas os impostos, as taxas e as contribuições de me
lhoria. Hoje, as espédes do gênero tributo são: imposto, taxa, contribuição de melhoria, 
contribuições sodais e empréstimos compulsórios, pois estão induídos no capítulo da Lei 
Maior que versa sobre o Sistema Tributário Nadonal.

É de se destacar que já não se usa a expressão depósito, como se verificava quando da 
instituição do FGTS. O próprio art. 217, I\£ do CTN já emprega a expressão contribuição.

Assim, para o empregador o FGTS vem a ser uma contribuição sodal, espéde do gê
nero tributo. Não se trata de outro tipo de contribuição ou de contribuição previdendária, 
pois esta tem natureza tributária, de contribuição sodal.

Nota-se, por conseguinte, a dificuldade de se especificar qual a real natureza jurídica 
do FGTS, qué é, portanto, múltipla ou híbrida, devendo ser analisada sob dois ângulos, 
do empregador e do empregado.

6 Contribuintes

São contribuintes do FGTS o empregador, seja pessoa física ou jurídica, de direito 
privado ou de direito público, da administração direta, indireta ou fundadonal de qual
quer dos Poderes da União, dòs Estados-membros, do Distrito Federal e dos Munidpios, 
que admitir trabalhadores regidos pela CLT a seu serviço. Os trabalhadores sujeitos a 
legislação espedal que não a de fundonários públicos, como a de trabalho temporário 
(Lei na 6.019/74), também serão contribuintes do sistema. A própria lei determina que se 
considera como empregador o fornecedor ou tomador de mão de obra.

7 Beneficiários

Terão direito aos depósitos os trabalhadores regidos pela CLT, os avulsos, os empre
gados rurais, ficando exduídos os autônomos, eventuais e os servidores públicos dvis e 
militares.



482 Direito do Trabalho • Martins

O trabalhador temporário somente passou a ter direito ao FGTS com a edição da 
Lei na 7.839, de 12-10-89, conforme art. 13 e seus §§ I a e 2a. Com a promulgação da Lei 
na 8.036, de 11-5-90, que revogou a Lei na 7.839/89, ficou mais dara a previsão legal 
do FGTS ao trabalhador temporário (art. 15 e seus §§ l s e 2a), inclusive.quanto à mo
vimentação da conta vinculada na extinção normal do contrato de trabalho temporário 
(art. 20, IX). Com a edição da Lei na 7.839/89, o trabalhador temporário perdeu direito 
à indenização de que trata a alínea/do art. 12 da Lei ns 6.019/74, pois o FGTS tem por 
objetivo substituir o pagamento de tal indemzação, deixando de existir a partir de 5-10- 
88 o regime alternativo de estabilidade com indemzação ou FGTS equivalente.

Prevê o art. 3a-A da Lei na 5.859/72 a faculdade dos empregadores domésticos de
positarem o FGTS para os empregados domésticos. Não há, portanto, obrigação-do em
pregador fazer o depósito.

As empresas poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais traba
lhadores sujeitos ao regime do FGTS. Considera-se diretor a pessoa que exerça cargo de 
administração previsto em lei, estatuto ou contrato social, independentemente da deno
minação do cargo (art. 16 da Lei na 8.036/90).

Os empregadores deverão comunicar mensalmente aos trabalhadores os valores re
colhidos ao FGTS, repassando ao obreiro as informações obtidas da CEF. Os trabalhado
res também terão acesso aos extratos dos depósitos fimdiários, que lhes serão remetidos 
pela CEF.

8 Depósitos

Os depósitos serão feitos na conta vinculada do trabalhador, que, se não a possuir, 
será aberta pelo empregador.

Os valores pertinentes aos depósitos não recolhidos deverão ser pagos e creditados 
na conta vinculada do empregado, sendo vedado o pagamento direto ao trabalhador. O 
art. 18 da Lei na 8.036/90 determina que a empresa deposite na conta vinculada do tra
balhador; na rescisão do contrato de trabalho, os valores relativos aos depósitos referentes 
ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior que ainda não houverem sido recolhidos.

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de tra
balho seja declarado nulo, por falta de concurso público (§ 2a do art. 37 da Constituição), 
quando mantido o direito ao salário.

O FGTS incidirá sobre a remuneração paga ao empregado, como os salários, as gorje
tas, as comissões, as percentagens, as gratificações, as diárias que excederem 50% do sa
lário e os abonos. O FGTS não incidirá sobre as ajudas de custo, pois elas não se integram 
ao salário (§ 2a do art. 457 da CLT). Incidirá também o FGTS sobre as parcelas in natura 
pagas ao empregado com habitualidade, como habitação, alimentação etc., porém haverá 
necessidade de se apurar o valor da utilidade. O FGTS incidirá também sobre o 13? salá
rio pago normalmente ao final de cada ano ou na rescisão do contrato de trabalho, pois 
o art. 15 da Lei na 8.036/90 é expresso nesse sentido.

O art. 15 da Lei na 8.036/90 menciona que a contribuição do FGTS terá por base a 
remuneração. Para o empregado receber remuneração, deverá ter trabalhado. Por esse
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motivo, o FGTS não indde sobre a indenização paga ao empregado, como a indenização 
adidonal prevista no art. 9a da Lei na 7.238/84, a multa por atraso no pagamento das 
verbas rescisórias (§ 8a do art. 477 da CLT), a indenização de antiguidade ou outra inde
nização paga ao empregado, as férias indenizadas e o aviso-prévio indenizado. Quanto 
a este último, haveria inddênda do FGTS quando o aviso-prévio é trabalhado, mas não 
quando é indenizado. No entanto, a jurisprudênda do TST firmou-se no sentido de que 
sobre o aviso-prévio indenizado indde o FGTS, pois o referido aviso se incorpora ao 
tempo de serviço para todos os efeitos (S. 305 do TST). O FGTS não indde sobre o valor 
correspondente à dobra da remuneração das férias.

Consideram-se remuneração as retiradas de diretores não empregados, quando haja 
deliberação da einpresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho 
(§ 4a do art. 15 da Lei na 8.036).

O FGTS também inddirá sobre as horas extras prestadas (S. 63 do TST) ou sobre 
outros adidonais pagos ao empregado, como adidonal de transferência, notumo, de in
salubridade, periculosidade etc.

O depósito será obrigatório no período em que o empregado estiver prestando ser
viço militar e em caso de licença decorrente de addente do trabalho (§ 5S do art. 15 da 
Lei na 8.036), pois tais períodos serão computados no tempo de serviço do empregado 
para efeito de indenização e estabilidade (parágrafo único do art. 4a da CLT). O depósito 
também será efetuado nos casos de licença-matemidade (inc. IV do art. 28 do Decreto na 
99.684/90), licença-patemidade (inc. n  do art. 28 do Decreto na 99.684/90) e também 
nos 15 primeiros dias de afastamento do empregado por doença (inc. II do art. 28 do 
Decreto na 99.684/90). Nesses casos, a base de cálculo será revista sempre que ocorrer 
aumento geral na empresa ou na categoria profissional a que pertencer o empregado. 
Estando o empregado licendado do emprego para exercer mandato sindical, e se o paga
mento do salário ficar a cargo do empregador, o depósito do FGTS será de responsabili
dade deste, sendo que o porcentual irá inddir sobre a remuneração que o obreiro estaria 
percebendo na empresa.

Não integram a base de cálculo para inddênda dos depósitos o vale-transporte e os 
gastos efetuados com bolsas de aprendizagem (parágrafo único do a r t 27 do Decreto na 
99.684/90).

Consideram-se como remuneração: o adidonal por tempo de serviço; o abono ou 
gratificação de férias, no valor que exceder a 20 dias do salário (art. 144 da CLT), conce
dido em virtude de dáusula contratual, regulamento de empresa, convenção ou acordo 
coletivo; o terço constitudonal das férias; as etapas dos marítimos; as gratificações ajus
tadas expressa ou tadtamente (tais como de produtividade, de balanço, de função ou 
cargo de confiança); licença-prêmio, indusive quando convertida em pecúnia; repouso 
semanal remunerado e pagamento dos dias feriados dvis e religiosos.

Não integram a remuneração para efeito da inddênda do FGTS: os abonos, quando 
expressamente desvinculados do salário; o abono ou gratificação de férias concedido em 
virtude do contrato de trabalho, regulamento de empresa, convenção ou acordo coletivo, 
de valor não excedente a 20 dias de salário (art. 144 da CLT); o auxílio-doença comple
mentar ao da Previdênda Sodal, pago pela empresa, por liberalidade, regulamento de 
empresa, convenção ou acordo coletivo; a ajuda de custo; as diárias para viagem que
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não excederem a 50% do salário do empregado; o valor da bolsa de aprendizagem; o 
salário-família; o valor correspondente à dobra da remuneração das férias; o valor da 
alimentação, quando paga pela empresa, em decorrência do Programa de Alimentação 
do Trabalhador (art. 3a da Lei ns 6.321/76). Durante o período em que o empregado èstá 
afastado por auxflio-doença não há depósito.’

Dispõe o § 6a do art. 15 da Lei na 8.036 que não se incluem na remuneração para 
efeito da incidência do FGTS as verbas descritas no § 9a do art. 28 da Lei na 8.212/91.

As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis 
(§ 2a do art. 2a da Lei na 8.036/90). Tais depósitos serão considerados como despesas 
operacionais da empresa, dedutíveis do lucro operacional para efeito da legislação do 
imposto de renda, sendo que as importâncias levantadas das contas pelos empregadores 
serão consideradas como receita tributável (art. 29 da Lei na 8.036).

A cessação do contrato de trabalho em razão de aposentadoria espontânea do em
pregado exclui o direito ao recebimento da indenização relativa ao período anterior à 
opção. A realização de depósito na conta do FGTS, de que trata o § 3a do art. 14 da Lei na 
8.036, é faculdade atribuída ao empregador (S. 295 do TST).

As entidades filantrópicas, na vigência da Lei na 5.107/66, não estavam obrigadas a 
fazer os depósitos do FGTS. Por ocasião da dispensa pagavam os valores diretamente ao 
empregado. A partir de 13-10-89, data da publicação da Lei ns 7.839/89, as entidades 
filantrópicas ficaram obrigadas a depositar o FGTS. O art. 27 do Decreto na 99.684/90 
determina que as entidades filantrópicas têm de depositar o FGTS.

A alíquota do FGTS é de 8%.
Os contratos de aprendizagem terão a alíquota de 2% (§ 7a do art. Í5 da Lei ns 

8.036).
Existirão pessoas que irão arguir a inconstitudonalidade da determinação acima, sob 

o argumento de ferir o prindpio da igualdade, no sentido de que todos os trabalhadores 
deveriam ter direito a mesma alíquota do FGTS. Existiria, assim, desigualdade.

A matéria é tributária e depende de lei para a fixação de alíquota (art. 97, I\? do 
CTN), de acordo com o prindpio da reserva legal em matéria tributária, pois o FGTS tem 
natureza de contribuição sodal de intervenção no domínio econômico (art. 149 da Cons
tituição). Logo, a alteração por lei de alíquota não pode ser considerada, em prindpio, 
inconstitudonal. Ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer algo a não ser em virtu
de de lei (art. 5a, D, da Constituição). É a lei que está determinando a alíquota do FGTS.

Não vejo inconstitudonalidade no dispositivo dtado, pois o aprendiz não é um tra
balhador igual a qualquer empregado. Seu contrato é dassificado pela própria lei como 
espedal (art. 428 da CLT). Logo, pode ter tratamento diferendado.

Haverá ponderações no sentido de que todos os contratos de trabalho de prazo de
terminado deveriam ter a mesma alíquota. Não poderiam existir alíquotas diferenda- 
das para a aprendizagem e para os demais contratos de prazo determinado. Entretanto, 
apesar de o contrato de trabalho do aprendiz ser de prazo determinado, é um contrato 
especial, em que se objetiva a aprendizagem. Logo, pode haver tratamento diferendado 
para esse fim, porque o aprendiz não é um empregado comum.
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A Lei na 10.097 apenas concede incentivo fiscal para a contratação de aprendiz. É 
uma forma de flexibilização das condições de trabalho, visando à contratação de apren
dizes. É o que ocorreu na Espanha e na Argentina, em que, em certo período, o legislador 
deu preferência para as contratações de prazo determinado ou fomentou certo tipo de 
contratação, mediante a concessão de incentivos fiscais.

O estabelecimento de alíquota diferenciada constitui incentivo para a contratação de 
aprendizes, pois o empregador irá se beneficiar de alíquota mais baixa do FGTS, tendo 
custo menor na contratação do aprendiz e, assim, talvez admita o aprendiz.

9 Prazo

O prazo para pagamento do FGTS era até o último dia útil de cada mês em relação à 
remuneração paga no mês anterior ao trabalhador (art. 9S da Lei nfi 5.107). O art. 13 da 
Lei na 7.839/89 dizia que o prazo era até o último dia previsto em lei para o pagamento 
de salários. De 13-10-89, data da vigênda da Lei na 7.839, até 24-10-89, a data do paga
mento do FGTS era o décimo dia do mês subsequente ao venddo. A partir de 25-10-89, 
data da publicação da Lei na 7.855, que deu nova redação ao § I a do art. 459 da CLT, o 
prazo passou a ser o quinto dia útil do mês subsequente ao venddo.

Com a edição da Lei na 8.036/90 o prazo passou a ser até o dia 7 do mês subsequente 
ao venddo. Não se fala, portanto, em 7° dia útil do mês, mas no dia 7 (art. 15 da Lei na 
8.036/90).

O empregador que não realizar os depósitos do FGTS, no prazo legal, responderá 
pela inddênda da Taxa Referendai (TR) sobre a importânda correspondente (art. 22 da 
Lei na 8.036/90). Sobre o valor dos depósitos, acresddo da TR, inddirão, ainda, juros de 
mora de 0,5% ao mês ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções 
previstas no Decreto-lei na 368/68. A inddênda da TR será cobrada por dia de atraso, 
tomando-se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS. A multa terá 
a seguinte gradação: (a) 5%, no mês de vencimento da obrigação; (b) 10%, a partir do 
mês seguinte ao do vencimento da obrigação. Na cobrança judidal dos créditos do FGTS 
inddirá encargo de 10%, que reverterá para o Fundo, para ressarcimento dos custos por 
ele incorridos, o qual será reduzido para 5%, se o pagamento se der antes do ajuizamento 
da cobrança.

10 Saques

O FGTS poderá ser sacado nas seguintes hipóteses:

a) dispensa sem justa causa por parte do empregador; nos casos de despedida indi
reta, de culpa reríproca e de força maior;

b) ffxtinçãn total da empresa, fechamento de quaisquer de seus estabelecimentos, 
filiais ou agêndas, supressão de parte de suas atividades, ou, ainda, falecimento do em
pregador pessoa física, sempre que qualquer dessas ocorrêndas implique a rescisão do 
contrato de trabalho, comprovada por dedaração escrita da empresa, suprida, quando for 
o caso, por decisão judidal transitada em julgado;
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c) aposentadoria concedida pela Previdência Social. Nesse caso, a autorização para 
o saque é feita pela Previdência Social, independentemente do fornecimento de guia por 
parte do empregador;

d) pagamento de parte das prestações decorrentes do financiamento habitacional 
concedido no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, desde que:

1. o mutuário conte com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime do FGTS 
na mesma empresa ou em empresas diferentes;

2. o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo de 12 meses;
3. o valor do abatimento atinja, no máximo, 80% do montante da prestação;
e) liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor de finandamento 

imobiliário, observadas as condições estabeleddas pelo Conselho Curador, entre elas a de 
que o finandamento seja concedido no âmbito do SEH e haja interstído mínimo de dois 
anos para cada movimentação;

f) pagamento total ou pardal do preço da aquisição de moradia própria ou lote ur
banizado de interesse sodal não construído, observadas as seguintes condições:

1. o mutuário deverá contar com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime do 
FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;

2. seja a operação finandável nas condições vigentes para o SFH;
g) quando o trabalhador pennanecer três anos ininterruptos, a partir de l 2-6-90, 

fora do regime do FGTS, podendo o saque, nesse caso, ser efetuado a partir do mês de 
aniversário do titular. A redação do indso Vm do art. 20 da Lei na 8.036/90 foi determina
da pela Lei na 8.678, de 13-6-93, pois a redação anterior previa o caso da inexistênda de 
depósitos na conta vinculada do empregado pelo prazo de três anos ininterruptos. Agora; 
há uma situação mais dara, quando se mendona a hipótese em que o trabalhador deixa .de 
ser empregado, a partir de l s-6-90, permanecendo sem vínculo de emprego por três anos 
ininterruptos, autorizando a lei o saque a partir do mês de aniversário do titular;

h) extinção normal do contrato a termo, indusive a dos trabalhadores temporários 
regidos péla Lei n2 6.019/74. Agora, a lei é explídta quanto ao levantamento. Essa hipó
tese não era prevista na Lei n® 5.107/66, muito menos na Lei ns 7.839/89. Ocorre que, 
com a extinção normal do contrato por prazo determinado ou do contrato de trabalho 
temporário, o FGTS deve ser levantado, pois se trata de uma rescisão do contrato dé tra
balho à qual o empregado não deu causa, pois não pediu demissão, nem foi dispensado 
por justa causa;

i) suspensão total do trabalho do avulso por período igual ou superior a 90 dias, 
comprovada mediante dedaração do sindicato da categoria. Essa hipótese também ine- 
xistia na legislação anterior, mas é justa, pois o trabalhador avulso que fica sem conseguir 
colocação deve poder levantar o FGTS para suprir suas necessidades;

j) falecimento do trabalhado^ sendo o saldo pago a seus dependentes, pára esse fim 
habilitados perante a Previdência Sodal, segundo critério adotado para a concessão de 
pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta 
vinculada seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judidal, expedido' ã 
requerimento do interessado, independentemente de inventário ou arrolamento. A Lei 
n2 6.858, de 24-11-80, estabelece que os valores devidos pelos empregadores aos em
pregados e os montantes das contas individuais do FGTS não recebidos em vida pelos
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respectivos titulares serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante 
a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, 
e, em sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, inde
pendentemente de inventário ou arrolamento. As quotas atribuídas a menores ficarão 
depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão 
disponíveis após o menor completar 18 anos, salvo autorização do juiz para aquisição do 
imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à 
subsistência e educação do menor. Inexistindo menores ou sucessores, os valores rever
terão ao FGTS;

k) quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neopla- 
sia maligna, isto á, tumor maligno. O inciso XI do art. 20 da Lei na 8.036/90 foi acrescen
tado pela Lei na 8.922, de 25-7-94. Verifica-se, aqui, que o levantamento será autorizado 
para o trabalhador se este ou qualquer dependente seu for acometido de tumor maligno. 
Nessa lei, é a primeira vez que o levantamento irá beneficiar também o dependente do 
empregado;

1) aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização, regidos pela Lei na 6.385, 
de 7-12-76, permitida a utilização máxima de 50% do saldo existente e disponível em 
sua conta vinculada do FGTS, na data em que exercer a opção. Os recursos aplicados em 
quotas de Fundos Mútuos de Privatização serão destinados a aquisições de valores mobi
liários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização e de programas estaduais de 
desestatização;

m) quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for portador do vírus HIV;
n) quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em estágio termi

nal, em razão de doença grave, nos termos do regulamento. É hipótese com característica 
social e humanitária;

o) quando o trabalhador tiver idade igual ou superior a 70 anos;
p) necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural cau

sado por chuvas ou inundações, observadas as seguintes condições: (1) o trabalhador 
deverá ser residente em áreas, comprovadamente atingidas, de municípios em situação 
de emergência ou de estado de calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo go
vemo federal; (2) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 
90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Govemo Federal, 
da situação de emergência ou de estado de calamidade pública; e (3) o valor máximo do 
saque da conta vinculada será definido na forma do regulamento (Lei ns 10.878, de 8-6- 
2004). O Decreto na 5.014, dè 12-3-2004, regulamentou a citada hipótese.

q) integralização das cotas de Fundo de Investimento -  FGTS, permitida a utilização 
máxima de 30% do saldo existente e disponível na data em que exercer a opção.

As movimentações autorizadas nos itens “d” e “e” serão estendidas aos contratos 
de participação de grupo de consórcio para aquisição de imóvel residencial, cujo bem já 
tenha sido adquirido pelo consordado.

A mudança do regime celetista para estatutário não autoriza o levantamento do 
FGTS, pois não há rescisão do vínculo, nem determinação na lei nesse sentido.

A Lei na 7.670, de 8-9-88, permite o levantamento do FGTS ao doente de Aids, inde
pendentemente de resdsão do contrato de trabalho ou de qualquer outro tipo de pecúlio 
a que o patíente tenha direito (art, I a, II).
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Nos casos das hipóteses descritas supra nos itens a e b, os saques se darão em relação 
aos depósitos efetuados apenas pela última empresa que os realizou, ou seja, quanto ao 
último contrato de trabalho, com juros e correção monetária.

O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS somente poderá ser exercido 
em relação a um imóvel. O imóvel objeto de utilização dos depósitos do FGTS somente 
poderá ser objeto de outra transação, com recursos do Sistema, na forma determinada 
pelo Conselho Curador.

As hipóteses de saque descritas no art. 20 da Lei na 8.036/90 são taxativas e não 
meramente exemplificativas. Entretanto, a jurisprudência do STJ entende que podem ser 
utilizadas outras hipóteses de saque.

A Lei na 5.107/66 previa hipóteses de levantamento do FGTS como de aplicação do 
capital em atividade comercial, industrial ou agropecuária, em que se houvesse estabe
lecido o trabalhador individualmente ou em sociedade; necessidade grave e premente 
pessoal ou familiar; aquisição de equipamento destinado a atividade de natureza autôno
ma; por motivo de casamento do empregado do sexo feminino. Tais hipóteses não foram 
albergadas pela atual legislação, nem pela Lei na 7.839/89.

Havendo acordo para pôr fim ao contrato de trabalho, o levantamento do FGTS não 
é autorizado (art. 20 da Lei ns 8.036/90), a não ser que esse acordo seja feito em juízo.

O empregado dispensado, no contrato a termo, antes de seu término, faz jus ao 
pagamento de metade da remuneração a que teria direito até o termo do contrato (art.
479 da CLT). Pode a empresa abater a indenização devidà com os depósitos do FGTS. 
Entendo que o art. 479 da CLT foi revogado a partir de 5-10-88, pois o FGTS deixou de 
ser opcional passando a ser um direito do trabalhado^ desaparecendo o regime anterior 
de estabilidade com indenização ou FGTS equivalente.

Quando expirar o mandato do diretor não empregado, não reconduzido, terá direito 
a levantar os depósitos fundiários.

11 Resdsão do contrato de trabalho

O levantamento do FGTS pelo empregado será feito, entre outras hipóteses já  des
critas, quando o empregador dispensar o empregado. Assim, se este pedir demissão ou 
for dispensado por justa causa não terá direito ao levantamento dos depósitos fundiários. 
Contudo, na resdsão indireta, o empregado terá direito ao levantamento do FGTS.

Na rescisão do contrato de trabalho por parte do empregadoi; este deverá deposi
tar na conta vinculada do empregado os valores relativos ao depósito referente ao mês 
anterior que ainda não houver sido recolhido, bem como os valores relativos ao mês da 
rescisão.

12 Indenização

A empresa que dispensasse um fúndonário sem justa causa estava obrigada, até 
4-10-88, a pagar mdenização de 10% sobre os valores depositados, acresddos da corre
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ção monetária e dos juros capitalizados (art. 6a da Lei n2 5.107/66), ou 5% em caso de 
culpa recíproca ou força maior (§ I a do art. 6a da Lei na 5.107/66).

Com a promulgação da Constituição da República de 1988, e enquanto não for ins
tituída a lei complementar que irá prever indenização compensatória por despedida ar
bitrária ou sem justa causa (art. 7a, I), o legislador constituinte elèvou a indenização 
prevista no art. 6a, caput, e § I a da Lei na 5.107/66, de 10% para 40% e de 5% para 20% 
(casos de culpa recíproca ou força maior).

Com a edição da Lei n2 7.839, de 12-10-89, ficou estatuído que, nas hipóteses de des
pedida pelo empregador sem justa causa, este deveria pagar ao empregado a importância 
de “40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vi
gência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos 
juros” (§ I a do art. 16).

O § 2a do art. 16 previa a indenização de 20% quando houvesse despedida por culpa 
recíproca ou força maior.

O § l 2 do art. 18 da Lei na 8.036/90 assegurou também a indenização de 40% sobre 
o montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do 
contrato de trabalho, atualizados monetariamente, e acrescidos dos respectivos juros. Ha
vendo culpa recíproca ou força maioi; reconhecida pela Justiça do Trabalho, o porcentual 
seria reduzido para 20% (§ 2a do art. 18 da Lei n2 8.036/90).

A Lei na 9.491, de 9-9-97, deu nova redação ao § I a do art. 18 da Lei na 8.036/90. A 
partir de agora, a indenização de 40% ou 20% não mais será paga diretamente ao empre
gado, mas depositada na conta vinculada do trabalhador. O objetivo da determinação le
gal foi evitar os acordos simulados entre empregado e empregador para o saque do FGTS, 
quando, principalmente, o empregado continuava trabalhando e o contrato de trabalho 
continuava em vigor, ou então quando o empregado pedia demissão, porém, era feito um 
acordo, como se ocorresse dispensa e o obreiro era obrigado a devolver a indenização de 
40% ou 20% ao empregador. Não creio que essa determinação legal irá eliminar essas 
hipóteses. Poderá dificultar as referidas práticas simuladas, porém o empregado pode ser 
obrigado a devolver o valor da indenização ao empregador da mesma forma, mediante 
pagamento em dinheiro ou cheque, ou ainda ser descontada a referida indenização de 
seu crédito ou se estabelecer que o operário tirou um vale naquele valor. Q certo é que a 
determinação da lei irá dar mais trabalho às partes e irá criar obstáculos às práticas simu
ladas perpetradas entre empregado e empregador para o saque ilegal do FGTS.

Entendo que, agora, mesmo que haja acordo em juízo, a indenização do FGTS terá 
de ser depositada na conta vinculada do trabalhador em vez de ser paga diretamente ao 
empregado, pois serão aplicadas as regras da lei nova.

O mesmo já deveria ser verificado em relação a depósitos de períodos diversos do 
mês anterior ao da rescisão e do próprio mês, pois não era permitido o pagamento direto 
ao trabalhador, nem mesmo em relação ao trabalhador temporário, que não pode ter o 
FGTS pago no próprio recibo de pagamento, pois há necessidade dos depósitos na conta 
vinculada. Assim, se o FGTS não tivesse sido depositado, havendo a rescisão do contrato 
de trabalho, o certo seria que o FGTS fosse depositado na conta vinculada do empregado 
e posteriormente o empregador emitisse a guia para o saque.

Na prática, os juizes determinavam o pagamento direto do FGTS ao empregado, 
visando evitar a burocracia de primeiro o empregador ter de depositá-lo, para depois o
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empregado sacá-lo. Entretanto, parece que o critério mais correto é realmente o primei
ro, pois com o depósito o empregador é obrigado também a pagar a multa, por não ter 
saldado o FGTS na época própria, que reverterá ao fundo.

Vai haver mais um procedimento burocrático, pois dará dois trabalhos: (1) o em
pregador depositar a indenização e os valores relativos ao mês anterior e o da rescisão 
na conta vinculada do trabalhador; (2) expedir guia para levantar o que foi depositado.

Era muito mais prático determinar o pagamento direto ao empregado da indenização 
e dos valores relativos ao mês anterior e o da rescisão, nos casos de acordo em juízo, até 
porque a presunção de fraude estaria sob a fiscalização do juiz e seria menor essa hipóte
se. Agora, até no acordo em juízo deverá ser feito o depósito das referidas impòrtândás.

Ocorrendo a resdsão após o dia 7 de cada mês e antes do~dia 7 do mês~seguinte, que 
é a data do depósito do FGTS, o empregador deverá depositar o FGTS do mês anterior ào 
da rescisão ou da própria rescisão, se for o caso, na conta vinculada do autor.

A comprovação do pagamento do FGTS e da indenização deverá ser feita no dia útil 
imediato ao término do contrato de trabalho ou nos 10 dias contados da dispensa, em 
caso de indenização do aviso-prévio, dispensa de seu cumprimento ou na ausênda de 
aviso-prévio (§ 6fi do art. 477 da CLT), sob pena de o empregador arcar com a multa pelo 
atraso no pagamento das verbas rescisórias. Na data da assistênda à resdsão contratual, 
serão verificados os depósitos pela DRT ou pelo sindicato. Esse procedimento passa a 
ser necessário, pois o § 3a do art. 18 da Lei na 8.036/90 manda aplicar as regras do art. 
477 da CLT, o que indui o prazo para pagamento das verbas rescisórias. A quitação irá 
ocorrer apenas quanto aos valores discriminados e não quanto às rubricas, o que mostra 
que a Súmula 330 do TST, se já não estava superada, está agora com a disposição da Lei 
na 9.491/97.

Quando a rescisão do contrato de trabalho for feita pelo empregador, é devida a in
denização ao empregado, indusive na rescisão indireta. Essa indenização não será devida 
na hipótese de pedido de demissão do empregado, ou de dispensa por justa causa, até 
porque nesses casos o empregado não irá levantar o FGTS.

Em casos de extinção normal do contrato a termo, indusive dos trabalhadores tem
porários, não será devida a indenização, pois as partes conhedam de antemão o término 
do contrato de trabalho e o empregador não deu causa à resdsão contratual. Na apo
sentadoria requerida pelo empregado, a indenização é indevida, pois o empregador não 
deu causa à cessação do contrato de trabalho. Se a empresa requerer a aposentadoria do 
empregado, haverá pagamento da indenização de 40% do FGTS, pois foi ela quem deu 
causa à cessação do contrato de trabalho.

A indenização de 40% do FGTS também é indevida no contrato de prazo determi
nado da Lei nfi 9.601/98. Como não há dispensa na data da cessação do contrato (§ I a 
do art. 18 da Lei na 8.036/90), mas término do pacto laboral pelo decurso de prazo, é 
indevida a indenização de 40% do FGTS.

Quando há o falecimento do trabalhadoi; não ocorre dispensa por parte da empresa, 
mas apenas a cessação do contrato de trabalho, pelo desaparecimento de um de seus 
sujeitos, sendo indevida a indenização de 40%.

Na resdsão antedpada de contrato de trabalho a teimo, é devida a indenização de 
40% ou 20%, se o empregador der causa à ruptura do pacto laboral (art. 14 do Decreto 
na 99.684/90).
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Havendo aposentadoria espontânea do trabalhador, forma-se novo contrato de tra
balho. A indenização de 40% deve ser calculada apenas sobre o período que vai da data 
da concessão da aposentadoria até a data da dispensa. O próprio art. 453 da CLT impede 
a soma dos períodos de serviços em razão da aposentadoria espontânea.

Entendia-se que a indenização deveria ser calculada inclusive sobre a atualização 
dos depósitos realizados na conta do trabalhador, mesmo que este os tivesse sacado para 
aquisição de moradia (art. 6S da Lei ns 5.107/66, c/c art. 22 do Decreto na 59.820/66).

O § I a do art. 16 da Lei na 7.839/89 dispunha que a indenização deveria ser calcu
lada sobre todos os depósitos feitos na conta vinculada. O Decreto na 98.813, de 10-1-90, 
que regulamentop a Lei na 7.839/89, deixou claro que “os valores sacados na vigência do 
contrato de trabalho” seriam considerados para efeito do cálculo da indenização (art. 15).

O § I a do art. 18 da Lei ns 8.036/90 determinou que a indenização fosse calculada 
sobre todos os depósitos feitos na conta vinculada. Poder-se-ia entender pelo § I a do art. 
20 da Lei nB 8.036/90 que os saques não entrariam na composição da indenização. Con
tudo, a norma trata de levantamento de depósitos, sendo que na retirada de tais valores, 
os saques serão deduzidos, pois evidentemente não mais estão depositados. Logo, não 
poderiam ser sacados. Entretanto, a indenização deve ser calculada sobre todos os depó
sitos realizados, não se excluindo os saques, por ausência de previsão legal. Todavia, se 
a mdenização não fosse calculada sobre os depósitos, haveria nítido prejuízo ao obreiro, 
que não receberia nem os depósitos, muito menos a indenização.

O Decreto n9 99.684, de 8-11-90, que regulamentou a Lei na 8.036/90, previa, no 
§ I a do art. 9a, que, “no caso de despedida sem justa causa, ainda que indireta, o empre
gador pagará diretamente ao trabalhador importância igual a quarenta por cento do mon
tante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato 
de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros, não sendo 
considerados, para esse fim, os saques ocorridos”.

O regulamento do FGTS, como norma de execução, não pode contrariar a lei, nem 
aumentando nem diminuindo os mandamentos desta, sob pena de ilegalidade (art. 5a, LE, 
da Lei Fundamental).

A parte final do § I a do art. 9a do Decreto ns 99.684/90 exorbitava da Lei na 8.036/90, 
quando explicitava que, para efeito da mdenização, não seriam considerados os saques 
realizados. Logo, é considerada nula de pleno direito, prevalecendo as determinações da 
citada lei sobre o decreto, já que aquela não dispôs sobre tal limitação.

Dessa forma, a indenização deve ser calculada sobre todos os depósitos efetuados na 
conta vinculada do obreiro, indusivè aqueles sacados pelo empregado para aquisição de 
moradia.

O STF concedeu liminar  em ação direta de inconstitudonalidade suspendendo a 
parte final do § I a do a r t 9a do Decreto na 99.684/90 (Ac. un. do STF Pleno -  ADIn 414- 
0-DF -  medida liminar; Rei. Min. Sepúlveda Pertence; j. l a-2-91, DJU 12-4-93, p. 5.613).

A redação do § I a do art. 9a do Decreto na 99.684 foi modificada pdo Decreto na 
2.430, de 17-12-97, que induiu, expressamente, a hipótese de não se permitir a dedução 
dos saques ocorridos para o cálculo da indenização.

O § 5a do art. 9a do Decreto na 99.684/90 especificou que os depósitos do FGTS e 
da indenização deverão ser feitos até o primeiro dia útil posterior à data de afastamento 
do empregado.
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A Orientação Jurisprudeneial ns 4 2 ,1, da SBDI-1 do TST afirma que a indenização 
de 40% sobre os depósitos do FGTS deve incidir sobre os saques, corrigidos monetaria- 
mente.

Os recursos automaticamente transferidos da conta do titular no FGTS em razão da 
aquisição de ações não afetarão a base de cálculo da indenização de 40% ou 20%, que, 
portanto, incluirá esses valores, como se eles áão houvessém sido sacados.

O cálculo da indenização deve ser feito sòbre o valor existente na conta vinculada 
do trabalhador, no momento da homologação e não sobre aquele existente na data do 
desligamento do obreiro.

É comum o obreiro ser despedido em determinado mês e aguardar a mudança de 
mês para sacar o FGTS, justamente para auferir a diferença de correção monetária do 
saldo depositado. A indenização de 40% deve, porém, ser calculada sobre o montante dos 
depósitos, correção monetária e juros existentes na data da assistência à rescisão contra
tual. A empresa não tem de pagar a diferença da indenização sobre a correção monetária 
da virada de um mês para outro quando o trabalhador é quem deu causa a tal fato. Se 
houvesse culpa da empresa em tal questão, aí, sim, seria possível afirmar que a diferença 
da indenização de 40% ficaria a cargo do empregador; porém, o trabalhador é quem deu 
causa ao atraso no recebimento das importâncias depositadas em sua conta vinculada do 
FGTS. Logo, não pode a empresa ser responsabilizada por eventual diferença da indeni
zação de 40% sobre a correção monetária auferida pelo trabalhador na mudança de um 
mês para outro, em virtude do crédito da referida correção monetária na conta vinculada 
do operário.

O art. l s da Lei Complementar na 110 instituiu contribuição social devida pelos em
pregadores em caso de dispensa do empregado sem justa causa, com a alíquota de 10% 
sobre o montante de todos os depósitos devidos do FGTS durante a vigência do contrato 
de trabalho, acrescido de juros e correção monetária.

Na verdade, trata-se de um acréscimo à indenização de 40% calculada sobre os de
pósitos do FGTS, quando há a dispensa do trabalhador. Passa o empregador a pagar 50% 
sobre todos os depósitos feitos na conta do FGTS do trabalhador. O porcentual de 40% 
vai para o empregado e 10% para o sistema do FGTS.

Os empregadores domésticos ficam isentos da referida contribuição social, pois não 
recolhiam FGTS no período em que foram deferidas as diferenças de correção monetária. 
Logo, não podem agora ser responsabilizados pelo referido período. Destaque-se que, 
para o empregador doméstico, o FGTS pode ser estendido aos empregados domésticos, 
mas não existe obrigação legal nesse sentido.

13 Prescrição

Os prazos de prescrição e decadência decorrem da natureza jurídica do FGTS. Quanto 
à decadência, o direito de constituir o crédito tributário pelo lançamento, parece não ha
ver dúvida que é de cinco anos (S. 108 do TFR). A dúvida seria quanto ao prazo de pres
crição. Sendo tributo, o prazo de prescrição é do Código Tributário Nacional: cinco anos. 
Não sendo tributo, o prazo prescridonal é de 30 anos (§ 4a do art. 23 da Lei n2 8.036/90).
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A jurisprudência firmou-se no sentido de que “é trintenária a prescrição do direito 
de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS” (S. 95 do TST). Tal 
orientação foi fixada em razão de que se entendia que a natureza jurídica do FGTS era 
de contribuição previdendária, com base no art. 20 da Lei n2 5.107/66 e nos prazos de 
prescrição de 30 anos previstos na Lei ns 3.807 (LOPS). O art. 144 da LOPS foi revogado 
pelo CTN, além do que o mesmo Código determinou a natureza tributária do FGTS no 
inciso IV do art. 217, ao prevê-lo como outras formas de contribuições.

Entendo que o prazo de prescrição da referida contribuição sempre foi o de dnco 
anos, previsto no art. 174 do CTN, para a cobrança dos tributos não pagos pelo emprega
dor; por ter natureza tributária.

“Mais se acentua a“natureza tributária do FGTS, pois este pode ser enquadrado no art. 
149 da Constituição, em razão de se tratar de uma contribuição de interèsse de catego
ria profissional, que só pode ser estabeledda por lei de inidativa da União, por ser uma 
contribuição sodal.

O STF, entretanto, em sua composição plena, por maioria de votos, entendeu que a 
prescrição é trintenária, por não se tratar o FGTS de tributo (RE 100.249-2-SÇ Rei. Min. 
Néri da Süveira, DJU P-7-88, p. 16.903).

Com a edição da Lei na 8.212/91 o prazo de prescrição das contribuições previden- 
ciárias passou de 30 anos para 10 anos (art. 46).

Entretanto, o § 52 do art. 23 da Lei na 8.036/90 estabeleceu que o processo de fisca
lização, de autuação e de imposição ide multas será o regulado pela CLT, respeitado o pri
vilégio do FGTS à prescrição trintenária. Segundo essa orientação, o prazo de prescrição 
para a cobrança do FGTS pelo órgão gestor seria de 30 anos. Penso, porém, que o FGTS 
continua tendo a natureza jurídica de tributo, pois é enquadrado na hipótese do art. 149 
da Constituição, sendo uma contribuição sodal, devendo, contudo, observar a alínea b 
do inciso m  do art. 146 da Norma Ápicé, quando estabelece que os prazos de prescrição 
e decadênda devem ser determinados por lei complementar. No caso, a Lei n2 8.036/90 
não é lei complementai; mas ordinária. Na verdade, o que caracteriza a natureza jurídica 
específica do tributo é seu fato gerador; sendo irrelevante para qualificá-la: (a) a denomi
nação e demais características formais adotadas pela lei; (b) a destinação lègal do produ
to de sua arrecadação (art. 4- do CTN). O fato de a contribuição ser arrecadada não pela 
União, mas pelo órgão gestor, também não a desnatura, pois o art. 7a do CTN admite a 
possibilidade de a arrecadação do tributo ser delegada. Logo, o prazo de prescrição para 
a cobrança do FGTS não recolhido pela empresa continua sendo de cinco anos (art. 174 
do CTN), mediante a propositura da ação de execução fiscal (Lei n2 6.830/80), sendo 
inconstitudonal o prazo estabeleddo no § 52 do art. 23 da Lei n2 8.036/90.

Como o FGTS é um direito do trabalhador (art. 7a, m, da Constituição), o prazo de 
prescrição para sua cobrança também deve observar os prazos normais do inciso XXIX 
do art. 7° da Constituição. Assim, os trabalhadores urbano e rural têm dois anos para 
ingressar com a ação, a contar do término do contrato de trabalho, podendo redamar os 
últimos dnco anos, indusive o FGTS.

Esdarece a Súmula 362 do TST que “é trintenária a prescrição do direito de redamar 
contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, observado o prazo de 2 (dois) 
anos após o término do contrato de trabalho”.
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Assim, se já estava prescrito o direito de ação do empregado para reclamar qualquer 
verba trabalhista, não terá, também, direito a reclamar o FGTS, pois passados os dois 
anos de que trata a Constituição.

Observado o prazo de dois anos após a cessação do contrato de trabalho, os tribunais 
trabalhistas têm entendido que o prazo para o trabalhador cobrar o FGTS é de 30 anos, 
com base no § 5a do art. 23 da Lei na 8.036/90.

O STJ entende que “a ação de cobrança das contribuições para o FGTS prescreve em 
30 anos” (S. 210).

Declara, ainda, a Súmula 206 do TST que “a prescrição da pretensão relativa às parce
las remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS”. Dessa 
forma, se o principal já  estava prescrito, não há incidência do FGTS sobre o acessório.

14 Competênda

A Justiça do Trabalho é competente para dirimir os litígios entre os trabalhadores e 
os empregadores, decorrentes da aplicação da Lei na 8.036/90. No entanto, não é com
petente quando figurar no polo passivo a Caixa Econômica Federal ou o Ministério do 
Trabalho como litisconsortes, pois estes íntimos não são empregadores. A Súmula 179 já 
dizia que era inconstitucional o art. 22 da Lei na 5.107/66 pelos motivos citados, como 
o é a parte final do art. 26 da Lei ns 8.036/90, pois repete aquele dispositivo. Intervindo 
aquelas pessoas, a competência será da Justiça Federal (art. 109,1, da Constituição). A 
Súmula 82 do STJ esdarece que “compete à Justiça Federal, excluídas as redamações 
trabalhistas, processar e julgar os feitos relativos à movimentação do FGTS”.

Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes ou sucessores, ou, ainda, o sindicato 
da categoria do empregado, adonar diretamente a empresa por meio da Justiça do Tta- 
balho, para compeli-la a efetuar o depósito das importândas devidas nos termos da Lei 
na 8.036/90 (art. 25).

A fiscalização do recolhimento dos depósitos do FGTS é feita pelo Ministério do Tra
balho, por meio das Delegadas Regionais do Trabalho.

Compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nadonal a inscrição em Dívida Ativa dos 
débitos para com o FGTS, bem como, diretamente ou por intermédio da CEF, mediánte 
convênio, a representação judidal ou extrajudidal do FGTS, para a cobrança de contri
buição e multas.

Sobre o tema veja o meu Manual do FGTS (Atlas, 4. ed., 2010).



Parte IV

DIREITO TUTELAR DO
TRABALHO



Dir eito  Tutelar 
d o  Trabalho

1 Denominação

O Direito do Trabalho tem realmente uma característica protecionista em seu con
junto. Alguns tópicos realçam-se mais ainda que outros. É o que ocorre com a proteção 
destinada ao menor, à mulhei; às férias. Não há dúvida de que nesse segmento o inter
vencionismo estatal ainda é maior, pois é interesse do Estado dar proteção ao trabalhador 
e que este efetivamente venha a desfrutar dessa proteção, por,ser a parte mais fraca da 
relação do contrato de trabalho.

Alguns autores preferem dar a esse segmento do Direito do Trabalho o nome de 
Direito disciplina^ Direito administrativo ou Direito regulamentar. O nome mais correto 
realmente é Direito Tutelar do Trabalho, ou seja, aquele Direito que vái promover a tutela 
do trabalhador em certos aspectos. Não é adequado ò nòme Direito Administrativo do 
Trabalho, pois seria parte do Direito Administrativo, dizendo respeito à relaçãò entre a 
Administração Pública e seus administrados, quando o que ocorre nã hipótese em estu
do é que certas regras são disciplinadas com proteção mais rigorosa, como ocorre com 
as férias, o trabalho da mulher sendo que estas últimas dizem respeito ao contrato de 
trabalho entre empregado e empregador e não à relação entre Administração Pública 
e administrados. Não se trata de Direito disciplinar, pois o Direito, num sentido amplo, 
já  vai disciplinar as regras de conduta, além do que aquele estaria incluído no poder de 
direção do empregador. Da mesma forma, não se poderia falar em Direito regulamentai; 
pois tanto poderia dizer respeito ao poder do empregador de regulamentar as normas 
dentro de sua empresa, como ocorre com o regulamento de empresa, como no que diz 
respeito ao Direito Administrativo, quando o Poder Executivo vem regulamentar as leis, 
por meio de decretos.

A própria CLT emprega no Título n  o termo “Das Normas Gerais de lütela do Traba
lho”, tratando da duração do trabalho, das férias, de segurança e medicina do trabalho 
etc., e no Título Iü a denominação “Das Normas Especiais de lütela do Trabalho”, versan
do sobre a nacionalização do trabalho, o trabalho da mulher e da criança etc.

2 Conceito

Direito Tutelar do Trabalho é o segmento do Direito do Trabalho que trata das re
gras de proteção ao empregado quanto a sua saúde, ao ambiente e às condições físicas
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de trabalho, assim como da fiscalização, a ser exercida sobre o empregador, desses mes
mos direitos.

Ressalte-se que o Direito Tutelar do Trabalho não é ramo autônomo do Direito do 
Trabalho, mas uma de suas partes.

Na definição, já foi apontado o objeto do Direito Ihtelar do Trabalho, incumbido de 
dar proteção ao empregádo quanto a sua saúde, cômo, por exemplo, ocorre com as férias, 
com a jornada de trabalho -  para que não trabalhe excessivamente e tenha um descanso 
semanal -  e, também, o ambiente e as condições físicas de trabalho -  como em relação à 
segurança e medicina do trabalho -  e quanto às condições de trabalho que irão ser dadas 
à mulher e à criança ou ao adolescente.

O intuito primordial é tutelar a condição psicossomática do trabalhador. Por fim, quem 
irá verificar se essas regras são cumpridas pelo émpregador é a fiscalização trabalhista.

3 Matéria a ser estudada

A matéria a ser analisada será esta, na seguinte ordem: identificação e registro pro
fissional, jornada de trabalho, período de descanso, repouso semanal remunerado, férias, 
trabalho da mulhei; trabalho da criança e do adolescente, nacionalização do trabalho, 
segurança e medicina do trabalho e fiscalização do trabalho.

Não será analisado o salário-mínimò, pois é uma das modalidades de salário, sendo 
verificado nesse plano.

Quanto às profissões que na CLT. têm destaque especial, há menção a disposições 
especiais sobre a duração e condições de trabalho ou a suas peculiaridades, que serão 
examinadas nos tópicos pertinentes.



28
IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO 

Pro fissio n a l

1 Introdução

Neste capítulo, será analisada a identificação profissional do trabalhàdor e o registro 
dessa identificação, tanto na CTPS do empregado, como no âmbito da própria empresa. O 
Capítulo í do Título II da CLT tem o nome “Identificação Profissional”, tratando da forma 
de identificar o empregado, por meio da CTPS.

A CTPS çonstitui-se no documento de identificação do trabalhador, dando elementos 
ao govemo para analisar a mão de obra empregada e a que está por se empregai; inclu
sive tendo ideia dos menores que são empregados ou pretendem empregar-se. Por meio 
da CTPS há condições de o empregador verificar o passado do trabalhadoi; Observando se 
este permaneceu muito ou pouco tempo no emprego, se passa de emprego em emprego. 
Para o trabalhador, a CTPS irá demonstrar o tempo de serviço em que contribuiu como 
empregado para efeitos de contagem do referido tempo, visando à concessão de futura 
aposentadoria. Destina-se, também, a CTPS a pròvar a existência do contrato de trabalho 
e as condições que foram pactuadas, como salários, atualizações desses, contribuição 
sindical, férias etc.

2 Denominação

Antigamente dava-se o nome de Carteira Profissional ao documento de identificação 
do trabalhador. Com o Decreto-lei nfi 926, de 10-10-69, passou-se a utilizar o nome de 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Na legislação comparada, são encontradas as seguintes expressões: libretto di lavoro, 
na Itália; livretd’ouvrier, na França; cartilla, na Espanhá; e camet, na Colômbia.

Carteira não é denominação adequada, pois diz respeito ao objeto em que são guar
dados documentos, dinheiro etc. Melhor se falar em caderneta, que é o livreto de anota
ções relativas ao trabalhador.

3 Conceito

A CTPS é o documento de identificação do trabalhador que serve não só para cons
tatar que ele mantém contrato de trabalho com o empregadoi; provando sua existência,
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mas também comprova o tempo de serviço que foi prestado a outras empresas, pelo 
obreiro, servindo como verdadeiro atestado de antecedentes do trabalhador.

Não deixa de ser a CTPS um documento, não só porque contém a identificação do 
trabalhadoi; filiação, nascimento, naturalidade etc., mas também é o instrumento que 
prova a existência do contrato de trabalho mantido com o atual empregador e também 
com os anteriores, servindo de meio de prova do contrato de trabalho, como para efeitos 
de prova de tempo de contribuição perante á  Previdênda Sodal.

Na Argentina, quando o contrato de trabalho se extinguir por qualquer causa, o 
empregador deverá entregar ao trabalhador um certificado de trabalho, contendo as in
dicações sobre o tempo da prestação de serviços, qual foi sua natureza, os salários pagos 
e as contribuições efetuadas à seguridade sodal (art. 80 da Ley de Contrato de Trabajo').

4 Evolução

A CTPS é semelhante ao documento utilizado ao tempo das corporações de ofído, 
que servia para provar que o companheiro, ao passar de um para outro mestre, não ti
nha ficado a dever alguma importânda ao antigo mestre. Nessa época era chamado na 
França de livret d’ouvrier. O mestre também só devolvia a caderneta do aprendiz caso 
este o reembolsasse, no final do contrato de aprendizagem, por meio de uma indeniza
ção compensatória pelo ensino ministrado. Com a Revolução Francesa esse documento 
desapareceu.

As normas da OIT não versam especificamente sobre o tema. A Convenção n9 53, 
de 1936, trata indiretamente da questão/ao estabelecer em seu art. I a que“ ninguém 
poderá exercei; nem ser contratado para exercer, a bordo de navio a que não se aplique 
a presente Convenção, as funções de capitão ou patrão, de ofidal de ponto encarregado 
de quarto, de I a maquinista encarregado de quarto, sem que possua um certificado que 
prove sua capaddade para o exerddo dessas funções”.

A Recomendação na 63, de 1939, mendona a adoção de carteiras pessoais para os 
condutores de veícidos e seus auxiliares, visando ao controle da duração do trabalho. O 
Código Intemadonal do Trabalho (art. 404) mendona o livret de travaü para os menores, 
no qual será anotado o resultado dos exames médicos periódicos. A Recomendação n2 93 
estabeleceu a carteira profissional para o pessoal de serviços rodoviários.

No Brasil, o Decreto n2 1.313, de 17-1-1981, determinou a obrigatoriedade, nas 
fábricas, de um livro de matricula para os menores, no qual eram anotados diversos da
dos pessoais. Os Decretos n s  1.130, de 1904, e 1.507, de 1906, instituíram a carteira do 
trabalhador agrícola. O Decreto n9 22.035 vdo a regulamentar o Decreto na 21.175, de 
21-3-32, que instituiu a carteira profissional para os trabalhadores que prestavam servi
ços no comérdo e na indústria, maiores de 16 anos. A CTPS no Brasil surgiu tanto para as 
pessoas que prestam serviços com vínculo de emprego, como para os autônomos, o que 
se verifica até os dias de hoje.

5 Destinatários

Hoje, a CTPS é utilizada não só pelos trabalhadores urbanos, mas pdos trabalhado
res temporários, empregados domésticos, trabalhadores autônomos, trabalhadores ru
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rais, indusive o proprietário, rural ou não, desde que trabalhe individualmente ou em 
regime de economia familiar.

Apenas o estrangeiro fronteiriço é que pode exercer atividade remunerada no ter
ritório nadonal, sem ter CTPS, sendo sufidente o documento de identidade expedido 
pela Polida Federal. Essa pessoa é a que habita país limítrofe em relação ao Brasil, e que 
seja domiciliada em ddade contígua ao território nadonal. Há, assim, a possibilidade de 
o fronteiriço trabalhar em munidpios que fazem fronteira com o Brasil. Se o fronteiriço 
pretender trabalhar em outras partes do território nadonal deverá possuir á CTPS. Os 
estrangeiros que detêm visto de cortesia, ofidal ou diplomático, não necessitam obter a 
CTPS, mas só podem exercer atividade remunerada adstrita ao Estado estrangeiro, orga
nização ou agênda intemadonal ou de caráter intergovemamental na quahse~encontre 
a serviço no Brasil, ou do govemo ou entidade brasileira, por meio de instrumento inter- 
nadonal pactuado com outro govemo que trate do assunto (art. 104 da Lei na 6.815).

Os estagiários não têm que ter CTPS. Estagiários são aquelas pessoas que prestam 
serviços a uma empresa mediante interveniênda obrigatória da instituição de ensino, 
recebendo como remuneração uma forma de bolsa de estudos.

Os menores tinham anteriormente a CTPS do menor, nos termos do art. 415 da 
CLT. Ocorre que o Decreto-lei n2 926, de 10-10-69, substituiu a Carteira de Trabalho do 
Menor -  que era destinada às pessoas menores de 18 anos, sem distinção de sexo, que 
fossem empregadas em estabelecimentos de fins econômicos ou equiparados -  pela CTPS 
comum. Passou-se, então, a exigir apenas um único documento para o trabalhador, tanto 
em relação ao maior como ao menor de 18 anos. Antigamente exigia-se do menor que 
este apresentasse atestado médico de capaddade física, comprovação de escolaridade e 
autorização do pai, mãe ou responsável legal para o trabalho. Hoje, o processo de expedi
ção da CTPS é o mesmo para qualquer trabalhadoi; indusive para o menor.

O trabalhador rural também terá que ter CTPS, conforme se depreende do art. 13 
da CLT. Com a edição do Decreto-lei n2 926, de 10-10-69, a CTPS do trabalhador rural 
passou a ser a mesma que a de qualquer trabalhador comum.

Os atletas de futebol também têm que ter CTPS, aplicando-se a CLT (§ 42 do art. 28 
da Lei n2 9.615/98).

O art. 6a da Lei na 8.650, de 22-4-93, estabelece que o treinador profissional de fute
bol deverá ter Carteira Profissional, em que deverão constar: (a) o prazo de vigênda do 
contrato de trabalho, que em nenhuma hipótese será superior a dois anos; (b) ó salário, 
as gratificações, os prêmios, as bonificações, o valor das luvas, caso ajustadas, bem como 
a forma, tempo e lugar de pagamento.

Os empregados domésticos deverão possuir CTPS, como prevê a Lei n2 5.859, de 11- 
12-72, para efeito de sua admissão (art. 2a). O Decreto n2 71.885, de 9-3-73, em seu art. 
52, estabeleceu que o empregador fará as anotações de admissão, salário mensal ajusta
do, inído e término das férias e data da dispensa.

Antigamente exigia-se registro espedal no Ministério do Trabalho para os profes
sores, de acordo com a redação do art. 317 da CLT. A nova redação do referido artigo, 
determinada pela Lei na 7.855/89, não mais faz essas exigêndas, dispondo que apenas se 
exige habilitação legal e registro no Ministério da Educação.



5 0 2  Direito do Trabalho • Martins

O § I a do art. 12 da Lei na 6.019/74, que trata dos trabalhadores temporários, exige 
o registro na CTPS do empregado, cientificando-o de sua condição de temporário. Pos
teriormente, introduziu-se um carimbo padronizado, que deve ser aposto na CTPS do 
trabalhador, informando sua condição de temporário e o prazo máximo de três meses do 
seu contrato.

Exige ainda o art. 13 da CLT que “para, o exercício por conta própria de atividade 
profissional remunerada” é obrigatória a CTPS. Isso mostra que os trabalhadores autô
nomos também têm que ter anotação em sua' CTPS, principalmente para os efeitos pre- 
videndários.

O trabalhadoi; portanto, não poderá prestar serviços ao empregador sem sua CTPS. 
Caso trabalhe sem a anotação na CTPS, o empregador poderá sofrer multa administrativa 
(art. 55 da CLT).

6 Conteúdo da CTPS

O art. 16 da CLT, de acordo com a redação determinada pela Lei n2 8.260, de 12-
12-91, dispõe que a CTPS deve conter, além do número e da data de admissão, com as 
anotações pertinentes ao contrato de trabalho: (a) fotografia, de frente, modelo 3x4; (b) 
nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura; (c) nome, idade e estado dvil dos 
dependentes; (d) número do documento de naturalização ou data da chegada ao Brasil e 
demais elementos constantes da identidade de estrangeiro.

A CTPS será fomedda mediante a apresentação de duas fotografias 3x4 e de qual
quer documento de identificação pessoal, desde que seja ofidal, no qual se verifique o 
nome completo, filiação, data e lugar do nascimento.

Não mais se exige como requisito o comprovante de escolaridade e autorização do 
pai para o trabalho, assim como prova de alistamento ou quitação com o serviço militar, 
que estavamnas antigas alíneas d e e d o  parágrafo único do art. 16 da CLT, de acordo com 
a redação da Lei na 5.686/71. A antiga alínea c do parágrafo único do art. 16 da CLT tam
bém exigia autorização para que o estrangeiro exercesse atividade remunerada no país.

7 Obtenção da CTPS

As CTPSs serão emitidas pelas Delegadas Regionais do Trabalho ou por órgãos fede
rais, estaduais e munidpais da administração direta ou indireta, mediante convênio. Inexis- 
tindo o referido convênio, é possível ser feito convênio com sindicatos para o mesmo fim.

Para obtenção da CTPS, o interessado deverá comparecer pessoalmente ao órgão 
emitente, no qual será identificado, prestando as dedarações necessárias.

Nas localidades onde não for emitida CTPS, o trabalhador poderá prestar serviços 
à empresa, até 30 dias, sem a referida carteira, ficando a empresa obrigada a permitir o 
comparedmento do empregado ao posto de emissão mais próximo. O empregadoi; nesse 
caso, deverá fornecer ao empregado, no ato da admissão, documento em que constem a
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data de admissão, a natureza do trabalho, o salário e a forma de seu pagamento; sendo 
dispensado o trabalhador, sem a obtenção da CTPS, a empresa lhe fornecerá um atestado 
a respeito do histórico de sua relação empregatída.

Na impossibilidade de apresentação, por parte do interessado, de documento idôneo 
que o identifique, a CTPS será fomedda com base em dedarações verbais, que serão ano
tadas na primeira folha da CTPS, nas anotações gerais, desde que confirmadas por duas 
testemunhas e mediante termo que será assinado por elas. Em se tratando de menor de 
18 anos, as dedarações serão feitas por seu representante legal. Não sabendo o interes
sado assinar a CTPS ou não o podendo, será ela fomedda mediante impressão digital ou 
assinatura a rogo.,

8 Anotações

As anotações na CTPS do empregado deverão ser feitas pelo empregador. Nenhum 
empregado pode trabalhar sem apresentar sua CTPS ao empregador. Se o empregado não 
quer apresentá-la, por qualquer motivo, deve o empregador não admitir o empregado, 
ou, admitindo-o, fazer as anotações pertinentes na ficha de registro de empregados e 
demais comunicações pertinentes. O empregador tem o prazo de 48 horas para anotar 
a CTPS do empregado, quanto à data de admissão, à remuneração e outras condições. 
Deve, também, o empregador anotar a CTPS do empregado quanto a condições espedais 
do trabalho do empregado, como condições insalubres ou perigosas, indusive de contra
tos de prazo determinado, como o de experiênda ou de trabalho temporário.

As anotações deverão ser feitas, quanto ao salário, especificando sua forma de pa
gamento, se é em dinheiro ou se há também o fornecimento de utilidades, bem como a 
estimativa de goijeta (§ l s do art. 29 da CLT). As demais anotações serão feitas: (a) na 
data-base; (b) a qualquer tempo, por solidtação do trabalhador; (c) no caso de resdsão 
contratual; (d) na hipótese de necessidade de comprovação perante a Previdênda Sodal.

As anotações relativas à alteração do estado dvil e aos dependentes do titular da 
CTPS serão feitas pelo INSS, e somente em sua feita por outros órgãos competentes.

Os addentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo INSS na CTPS do 
addentado (art. 30 da CLT).

Quando não houver mais espaço para anotações ou ficar imprestável o espaço para 
esse fim, o interessado deverá obter outra carteira, conservando-se o número e a sériè da 
anterior. . .

O antigo § 3S do art. 32 da CLT autorizava a anotação, de condutas desabonadoras 
do empregado apenas na ficha de qualificação arquivada na repartição competente, me
diante determinação de sentença condenatória proferida pela Justiça do Trabalho, pela 
Justiça Comum ou pelo Tribunal de Segurança Nadonal. Essas anotações somente eram 
feitas pela autoridade administrativa, de acordo com as determinações da sentença com 
trânsito em julgado.

Não mais se autoriza fazer essas anotações na CTPS do empregado, por.falta de pre
visão legal. Mesmo o empregador não poderá apor na CTPS do empregado que este fpi 
dispensado por justa causa e quais foram os fundamentos da conduta desabonadora do
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empregado, pois isso dificultaria a obtenção de novo emprego e até mesmo a defesa do 
empregado. Isso também implicaria ferir a liberdade de trabalho do empregado, pois não 
obteria novo emprego com tanta facilidade, visto que nenhum empregador iria querer 
admiti-lo em sua empresa, em razão de seu passado desabonador.

A Lei na 10.270/01 acrescentou o § 42 ao art. 29 da CLT, vedando ao empregador 
efetuar anotações desabonadoras à conduta'do empregado em sua CTPS.

Quando o profissional exercer atividade sob empreitada individual ou coletiva, com 
ou sem fiscalização da outra parte contratante, a carteira será anotada pelo respectivo 
sindicato profissional ou pelo representante legal de sua cooperativa.

A microempresa e a empresa de pequeno porte não ficam dispensadas de efetuar 
as anotações na CTPS de seus empregados (art. 52 ,1, da Lei Complementara2 123/06).

O art. 34 da CLT determina que, tratando-se de serviço de profissionais de qualquer 
atividade, exercido por empreitada individual ou coletiva, com ou sem fiscalização da 
outra parte contratante, a carteira será anotada pelo respectivo sindicato profissional ou 
pelo representante legal de sua cooperativa.

Se o empregado trabalha num grupo de empresas, a anotação na CTPS será feita na 
empresa em que o obreiro prestar serviços. Nada impede, porém, de o empregado ser 
registrado na holding, já que o empregador é o grupo. Na prática, o empregado, normal
mente, é registrado na empresa em que presta serviços. Se o empregado for transferido 
de uma empresa para outra, deve-se fazer a anotação da transferência nas anotações 
gerais da CTPS do obreiro, de modo a indicar a referida condição. Nada impede que a ad
missão seja feita no nome de uma empresa do grupo e a baixa em nome de outra, diante 
do fato de que o empregador é o grupo.

9 Valor das anotações

A CTPS serve de prova nos seguintes casos: (a) de dissídio na Justiça do Trabalho 
entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias, ou tempo de serviço; (b) 
perante a Previdência Social, para o efeito de declaração de dependentes; (c) para cálculo 
de indenização por acidente do trabalho ou moléstia profissional. Dispõe o art. 456 da 
CLT que a prova do contrato de trabalho será feita pelas anotações constantes da CTPS do 
empregado ou por instrumento escrito, ou também por todos òs meios de prova admiti
dos em direito. Discute-se se as anotações na CTPS geram presunção absoluta (juris et de 
jure) ou relativa (juris tantuni). À Súmula 12 do TST esclareceu a questão dizendo que as 
anotações na CTPS do empregado geram presunção relativa e não absoluta, permitindo 
prova em sentido contrário. O empregado pode provar que trabalhou em período anteridr 
ao registro, que seu salário era superior ao anotado na CTPS.

10 Redamações por falta ou recusa de anotação

Recusando-se a empresa a fazer as anotações na CTPS do empregado, este, pessoal
mente, ou por seu sindicato, poderá comparecer perante a DRT ou órgão autorizado^ para 
apresentar reclamação. A DRT enviará notificação, para que, em dia e hora previamente 
designados, o empregador venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações
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na CTPS do empregado. Não comparecendo, o reclamado será tido por revel e confesso. 
Ocorre que a revelia e a confissão só podem ser aplicadas pela Justiça, em processo, e 
não pela DRT.

Poderá o empregador comparecer à DRT e recusar-se a fazer as anotações. Nesse 
caso lhe é assegurado um prazo de 48 horas para apresentar defesa, prazo que já  deveria 
ser dado na própria notificação para comparedmento à DRT, e não ser designado novo 
prazo. Apresentada a defesa, o processo subirá à autoridade administrativa de primeira 
instânda, para se determinarem as diligêndas necessárias, que completem a instrução do 
feito, ou para julgamento, se o caso estiver sufidentemente esdareddo.

Verificando-se que as alegações feitas pelo redamado referem-se à não existênda da 
relação de emprego, ou sendo impossível se verificar essa questão, o processo será enca
minhado à Justiça do Trabalho, ficando sobrestado o julgamento do auto de infração que 
houver sido lavrado. Nesse ponto do procedimento administrativo, que se iniríou na DRT, 
passamos a ter um processo judidal, impulsionado de ofído pelo juiz.

Se não houver acordo na audiênda inidal, a Vara do Trabalho determina na sentença 
as anotações pertinentes, que serão feitas pela Secretaria da Vara, logo que houver o trân
sito em julgado, comunicando à autoridade competente para que aplique a multa cabível. 
Da mesma forma procederá a Vara do Trabalho quando em outro processo for verificada 
a falta de anotações na CTPS do obreiro, devendo o juiz mandar procedei; desde logo, às 
anotações incontroversas.

O obreiro poderá também ingressar diretamente com ação trabalhista em face da em
presa que não quer proceder às devidas anotaçõès em sua CTPS. Não é condição da ação 
o empregado postular primeiro no âmbito administrativo, até porque “a lei não exduirá 
da apredação do Poder Judidário lesão ou ameaça a direito” (art. 59, XXXV da Lei Maior).

A autoridade administrativa, porém, em nenhuma hipótese poderá deddir a respeito 
da existênda ou não da relação de emprego -  mesmo a empresa não comparecendo à 
DRT quando convocada para fazer as anotações -, pois não tem competênda para tanto. 
A competênda nesse caso é da Justiça do Trabalho (art 114 da Constituição).

11 Prescrição

O prazo de prescrição para anotação na CTPS do obreiro é o verificado no inciso 
XXIX do art. 7a da Constituição. Os empregados urbanos e rurais têm dois anos para ajui
zar a ação, contados do término do contrato de trabalho, podendo redamar os últimos 
dnco anos.

A anotação na CTPS não é exatamente um crédito, pois não tem valor econômico, 
não representa um pagamento. À primeira vista, a prescrição quanto à anotação da CTPS 
estaria fora do alcance do art. 11 da CLT. Se assim fosse entendido, o direito de anotação 
na CTPS seria imprescritível.

Ressalte-se que a redação anterior do art. 11 da CLT era melhoi; pois fazia referênda 
a prazo de prescrição de dois anos do “direito de pleitear a reparação de qualquer ato in- 
fringente de dispositivo nela contido”, o que induía a anotação na CTPS, que está prevista 
nos arts. 29 e seguintes da norma consolidada. Agora, há dúvida quanto ao prazo de pres
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crição para anotação na CTPS. Entretanto, em razão de o art. 11 da CLT estar inserido no 
seu bojo e o mesmo também ocorre com os arts. 29 e seguintes do estatuto consolidado, 
é de se entender que o prazo de prescrição para anotação na CTPS também é o contido 
na norma consolidada.

O próprio parágrafo l fi do art. 11 da CLT reza que “o disposto neste artigo não se 
aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdên
cia Social”. Entretanto, examinado a “contrario sensu”, entende-se que se observa para 
anotações para fins de prova trabalhista, isto é, para a anotação na CTPS do empregado 
relativa ao seu tempo de serviço.

12 Livro de registro

Os livros ou fichas de registros de empregados são obrigatórios. Entretanto, esses 
documentos não se confundem com a CTPS, pois esta pertence ao empregado e os outros 
ao empregador.

Nos livros ou fichas de registro de empregados deverá constar a qualificação civil 
ou profissional de cada trabalhador, com as anotações relativas à data de admissão no 
emprego, duração e efetividade do trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias 
inerentes ao contrato de trabalho, como contribuição sindical etc.

As empresas do mesmo grupo deverão ter cada uma o registro de seus empregados. 
Não mais se exige autenticação de livros ha DRT.
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1 Introdução

Discriminar tem o sentido de diferendai; discernir, distinguir, estabelecer diferença.
Pode-se dizer que os critérios legais que proíbem discriminações são decorrentes da 

aplicação ampla do prindpio da isonomia.
O inciso IV do art. 3a da Constituição dispõe que constituem objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, coi; idade e quaisquer outras formas de discriminação.

Vários critérios poderiam ser indicados para efeitò de evidendar situações de discri
minação, como a discriminação por sexo, por idade, estado dvil, credo, cor, origem sodal, 
opinião política, parentescos, aparênda física, estado de saúde, invalidez, defidênda fí
sica, nadonalidade etc.

Ém prindpio, e preciso analisar a Constituição e verificar se existem normas tratando 
do tema discriminação, e também na legislação ordinária ou em âmbito intemadonal, 
para se èvidendar os critérios de discriminação.

Seria possível dividir o tema, de acordo com a legislação, em critérios genéricos e cri
térios específicos, ou a divisão poderia ser feita tendo em vista os dispositivos constitudo
nais ou infraconstitudonais. Será adotada na exposição, uma mistura dos critérios, dtados.

2 Critérios genéricos

A discriminação do trabalhador tanto pode ser intendonal ou não, derivada de lei ou 
de práticas, em relação a nadonais ou a estrangeiros, em qualquer setor (público ou pri
vado) e ocupação. Deve haver igual acesso para treinamento vocadònal, para o emprego 
ou ocupação, nas condições de trabalho. Pode ser direta ou indireta. Ná direta, há regrás 
ou práticas explídtas que exduem ou tratam alguém de forma menos favorável. Nâ indi
reta, existem aparentemente regras ou práticas neutras que resultam em um tratamento 
desigual das pessoas com certas características. Não pode haver diferendação quanto à 
raça, coi; sexo, religião, opinião política, origem, extrato sodal. Pode haver tratamento
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diferenciado baseado em: certas necessidades particulares do trabalho, como para artes 
ou esportes; medidas especiais de proteção ou assistênda, como da proteção à materni
dade (saúde da mulher e da criança); medidas de proteção em razão de segurança do 
Estado. Não deve haver diferendação entre homens e mulheres, indusive em relação a 
salário. Admite-se também ações afirmativas ou positivas, como quotas para admissão de 
certas pessoas, como de aprendizes ou de defidentes. Tratamento desigual leva a custos 
desiguais entre as empresas e maior possibilidade da empresa entrar num mercado, em 
concorrênda desleal com outras. A Corte Interamericana de Direitos Humanos já  deddiu 
em 17 de setembro de 2003 que os direitos do trabalhador migrante devem ser reconhe- 
ddos e garantidos, independentemente da sua regular ou irregular situação no Estado em 
que é empregado. A Convenção 97 da OIT trata dos Trabalhadores Migrantes. A Conven
ção 143 versa sobre “Imigrações efetuadas em condições abusivas e sobre a promoção da 
igualdade de oportunidades e de tratamento dos trabalhadores migrantes”. Em 1990 foi 
editada a Convenção Intemadonal de proteção a todos os trabalhadores migrantes e aos 
membros de suas famílias.

No art. 5a da Lei Maior, já  é possível verificar que todos são iguais perante a lei, não 
podendo haver distinção de qualquer natureza. Todos os homens, em prindpio, têm os 
mesmos direitos e as mesmas obrigações. Trata-se de uma igualdade real e efetiva peran
te os bens da vida. Essa igualdade provém da época da Revolução Francesa. A igualdàde 
formal é a que toda pessoa tem de não ser desigualada pela lei, salvo se assim for determi
nado pela Constituição. Assim, não pode haver critério de discriminação previsto na lei, a 
não ser aqueles já  tratados na própria Constituição, como a aposentadoria para o homèm 
aos 65 anos e para a mulher aos 60 anos (§ 7a do a r t 201 da Constituição).

Pelo próprio caput do art. 5a da Constituição já  se verifica que não pode haver discri
minação entre brasileiros e estrangeiros, que são, portanto, iguais, sem nenhuma distin
ção, salvo as existentes na própria Lei Magna. Nesse ponto, é discriminatório e está revo
gado o art. 354 da CLT quando estabelece que nas empresas deverá haver uma proporção 
de 2/3 de brasileiros para 1/3 de estrangeiros.

O indso I do art. 5a da Lei Fundamental esdarece, ainda, que homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Nesse aspecto, já  se poderia 
destacar que não pode haver critério de discriminação entre homens e mulheres, a não ser 
aqudes descritos na própria Lei Magna, como no caso da aposentadoria (árt. 201, § 7S). 
Critérios discriminatórios estatuídos em lei serão inconstitudonais, por atentarem coritrá 
a Ld Maior. Justifica-se apenas tratar a mulher com distinção em situações inerentes à sua 
própria condição física, como em rdação à proibição de levantamento de certa quantidade 
de peso (art. 390 da CLT), do trabalho durante a licença-matemidade (art. 7% XVIII, da 
Lei Magna) ou à concessão de intervalos para amamentação (art. 396 da CLT). Em decor- 
rênda da existênda do prindpio da igualdade de todos perante a ld , a igualdade entre 
homens e mulheres é consequênda, não podendo, portanto, haver discriminações.

O inciso IV do art. 5S da Constituição assegura a livre manifestação, do pensamento, 
sendo vedado o anonimato. Não poderá haver, portanto, discriminação, por exemplo, 
quanto a certo fundonário da empresa em razão da manifestação de seu pensamento. ,

Os incisos VI e VIII do art. 5B da Lei Fundamental também estabelecem “que é invio- 
lávd a liberdade de consdênda e de crença”, sendo que “ninguém será privado de direi
tos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política”. Isso revda que
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também não poderá haver discriminação quanto a religião, convicção filosófica ou polí
tica no trabalho, pois a Lei Maior assegura a liberdade de expressão naqueles sentidos.

A pessoa também não poderá ser discriminada em razão de sua atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, pois o inciso IX do art. 5S da Lei Magna estabelece 
que é livre a expressão em tais atividades.

“É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualifica
ções profissionais que a lei estabelecei* (art. 5S, Xm, da Norma Ápice). Assim, também 
não poderá haver discriminação no tocante a trabalho, ofício ou profissão, apenas devem 
ser atendidas as especificações da lei federal que tratar das condições para o exercício de 
profissões (art. 22, XVI, da Constituição).

Em rigor, pode-se dizer, também, que não poderá haver discriminação quanto ao fato 
de a pessoa estar filiada a uma associação, pois “é plena a liberdade de assodação para 
fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar” (art. 5a, XVII, da Lei Maior), além de que 
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado” (art. 5a, XX, da 
LexLeguni).

Como se verifica, com exceção dos dois primeiros tópicos previstos no art. 5a e e seu 
inciso I da Constituição, as demais disposições não tratam especificamente de discrimina
ção, mas indiretamente a proíbem.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 prevê que “ninguém será 
mantido em escravidão nem em servidão; a escravatura e o tráfico de escravos serão 
proibidos em todas as suas formas”.

No trabalho forçado a pessoa não trabalha voluntariamente, além do que sofre al
guma penalidade caso não proceda da forma indicada pelo tomador do serviço. Com
preende a restrição da liberdade da pessoa, violência e ameaças contra a pessoa ou sua 
família, retenção de documentos, ameaça de deportação, servidão ou escravidão, ser
vidão por débitos ou empréstimos, penalidades financeiras.1 Não se considera trabalho 
forçado o trabalho em horas extras, com baixos salários ou pela não observância de um 
mínimo salarial.

A Convenção na 29 da OIT, de 1930, prevê a eliminação do trabalho forçado ou obri
gatório em todas as suas formas. Exclui do trabalho forçado: serviço militar compulsório, 
obrigações civis normais, prisão como resultado de decisão judidal ou em decorrênda 
de determinação de autoridade pública, trabalho em casos de emergêndas, serviços no 
interesse da comunidade.

A Convenção na 105 da OIT, de 1957, proíbe toda forma de trabalho forçado ou 
obrigatório como medida de eoerção ou de educação política. O trabalho forçádo não 
podé ser usado como meio ou eoerção política ou educação ou como punição por visão 
política, meio de disdplina de trabalho, punição por partidpar de greves, discriminação 
radal, sodal, nadonal ou religiosa.

O Protocolo de Palermo a respeito de tráfico, de 2000, considera tráfico de pessoas o 
ato de recrutamento, transporte, transferênda ou recepção das pessoas por meios usan
do ameaças ou uso de força ou outra forma de coação, fraude, abuso de poder, visando 
à exploração, que indui a de prostituição de pessoas Ou outras formas de exploração 
sexual, trabalho ou serviço forçado, escravidão ou prática similar à escravidão, servidão

1 A global aUian.ce againstforced labour. Genebra: Oficina Internacional do Trabalho, 2005. p. 6.
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ou remoção de órgãos. O tráfico de pessoas deve ser considerado como crime pelos países 
na sua legislação. É importante destacar o PPÇ que significa a prevenção do problema 
(prevention), proteção das vítimas (protection) e que as pessoas envolvidas sejam proces
sadas (prosecutiorí). Devem ser observados os direitos das pessoas. A fiscalização deve ser 
feita pela inspeção do trabalho, juntamente, se for o caso, com a polícia e o Ministério 
Público do Trabalho. O país deve ter lei sobre o assunto. Nessa lei pode haver previsão de 
aplicação de sanções, inclusive de multas administrativas.

3 Critérios específicos

3.1 Trabalhadores urbanos e rurais

Em princípio, não poderá haver nenhuma discriminação entre trabalhadores urba
nos e rurais, pois o art. 7-, caput, da Constituição estabelece a igualdade de direitos entre 
o trabalhador, que presta serviços na cidade, e o que trabalha no campo. Não se pode 
entender que houve revogação da Lei ns 5.889/73 pela Constituição, pois aquela apenas 
trata de aspectos específicos do trabalhador rural.

3.2 Proteção do mercado de trabalho da mulher

O indso XX do art. 7a da Constituição, ao versar sobre a proteção do mercado de 
trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, já  está tratando de forma indireta 
de não haver discriminação quanto a seu trabalho. O objetivo do constituinte é de que 
homens e mulheres tenham as mesmas possibilidades de trabalho, sem que haja nenhuma 
discriminação em relação à mulher. Para tanto, a lei ordinária deve conceder incentivos 
específicos visando à proteção de seu mercado de trabalho.

Um dos incentivos já existentes é o de que o pagamento do salário-matemidade é 
feito pela Previdência Social, e não pelo empregador, o que já  se verifica desde a Lei na 
6.136, de 7-11-74, além do que o Brasil ratificou as Convenções nss 3 e 103 da OIT, que 
dispõem sobre o fato de que o encargo do pagamento do salário da gestante não deve 
ficar a cargo do empregador. A Convenção na 103, no § 4a do art. 4a, estabelece qüe as 
prestações devidas à empregada gestante devem ser pagas pelo sistema de seguro social 
ou de fundos públicos, e não pelo empregador. A própria licença-patemidade é uma for
ma indireta de não discriminação do trabalho da mulher, pois permite que o pai se ausen
te do trabalho por cinco dias para ajudar a cuidar do filho, reduzindo o ônus imputado 
apenas ao trabalho feminino.

A Lei na 5.473, de 10-7-68, em seu art. I a, já previa que “são nulas as disposições 
e providências que, direta ou indiretamente, criem discriminações entre brasileiros de 
ambos os sexos para provimento de cargos sujeitos a seleção, assim nas empresas pri
vadas, como nos quadros do funcionalismo público federal, estadual ou municipal, do 
serviço autárquico, de sociedades de economia mista e de empresas concessionárias de 
serviço público”.

O parágrafo único do citado artigo previu pena de prisão de três meses a um ano 
para quem obstasse ou tentasse obstar o cumprimento da referida norma.
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A Lei ns 7.353, de 28-8-85, criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, tendo 
por objetivo promover, em âmbito nacional, políticas visando a eliminar a discriminação 
da mulher, assegurando-lhe condições de liberdade e igualdade de direitos.

3.3 Discriminação por motivo de sexo, idade, estado civil, cor

A Constituição de 1934 estabeleceu a “proibição de diferença de salário para um mes
mo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado dvil” (art. 121, § I a, a).

A  Constituição de 1937 não tratou do tema. Já a Constituição de 1946 trouxe de 
volta a mesma redação prevista na Constituição de 1934, no inciso n  do art. 157.

A Constituição de 1967 especificou sobre a “proibição de diferença de salários e de 
critérios de admissões por motivo de sexo, cor e estado civil” (art. 158, III). Não mais 
se mendonou a discriminação quanto à idade. A proibição, nas normas constitudonais 
anteriores, era apenas quanto à discriminação por salários, passando na referida norma 
constitudonal a critérios de admissão. Essa Carta Magna, porém, suprimiu o critério de 
discriminação por nadonalidade que era previsto nas normas constitudonais anteriores. 
O inciso III do art. 165 da EC na 1, de 1969, repetiu a disposição da Carta Magna de 1967.

A Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores na Assembleia Constituinte estabele
ceu: “proibição de distinção de direitos por trabalho manual, técnico ou intelectual, quan
to à condição de trabalhador ou entre profissionais respectivos”. A Comissão de Ordem 
Sodal tinha previsto: “proibição de diferença de salários ou vencimento e de critérios de 
admissão, dispensa e promoção pelos motivos a que se refere o art. I a, VI”. Esse inciso 
tratava de diversas formas de discriminação. Por último, na Comissão de Sistematização, 
o texto era: “proibição de diferença de salários e de critérios de admissão por motivo de 
sexo, cor ou estado dvil”.

A redação final do inciso XXX do art. 7a da Lei Maior veda diferença dè salários, de 
exerrído de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
civil. Essa Constituição não repete, porém, a Constituição de 1946, que mendonava 
não poder haver discriminação quanto à nadonalidade. Entretanto, esse prindpio se 
acha implídto no art. 5a, caput, da Lei Maior de 1988, quando expressa que todos são 
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, havendo igualdade entre bra
sileiros e estrangeiros, salvo as restrições feitas na própria norma constitudonal. Volta 
o constituinte de 1988 a prever que não poderá haver critério de discriminação quanto 
à idade, o que se verificava nas Constituições de 1934 e 1946. Inova no aspecto de que 
não poderá haver discriminação quanto a exerrício de funções, o que nunca tinha sido 
anteriormente previsto.

A Convenção na 100 da OIT, de 1951, ratificada pelo Brasil, trata da igualdade de 
remuneração entre homens e mulheres por um trabalho de igual valor. A Recomendação 
na 90 da OIT complementa as disposições da norma intemadonal anterior.

A Convenção nB 111 da OIT, de 1958, versa sobre discriminação em matéria de 
emprego e ocupação. Foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 104, de 24-11-64, e pro
mulgada pelo Decreto na 2.682, de 22-7-98. Esdarece a norma intemadonal que o termo 
discriminação compreende “toda distinção, exdusão ou preferênda baseada em motivos 
de raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascendênda nadonal ou origem sodal, que
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tenha como efeito anular a igualdade de oportunidades ou de tratamento em emprego ou 
profissão” (art. 1,1,a). Discriminação compreende “qualquer outra distinção, exclusão ou 
preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tra
tamento em matéria de emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo membro 
ou interessado depois de consultadas as organizações representativas de empregadores 
e trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados” (art. 1,1,b). 
Isso significa que para se considerar a lista negra como discriminação há necessidade 
de consulta aos sindicatos de empregados e de empregadores. Entretanto, não é fixada 
nenhuma punição. As distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações 
exigidas para um determinado empregado não são consideradas como discriminação 
(art. 1,2). Não se consideram como discriminatórias “quaisquer medidas tomadas em 
relação a uma pessoa que, individualmente, seja objeto de uma suspeita legítima de 
se entregar a uma atividade prejudicial à segurança do estado ou cuja atividade esteja 
realmente comprovada, desde que a referida pessoa tenha o direito de recorrer a uma 
instância competente, estabelecida de acordo com a prática nacional” (art. 4a). A Reco
mendação na 111 da OIT complementa a Convenção na 111.

A Convenção n° 117 da OIT, de 1962, trata de objetivos e normas básicas da políti
ca sodal. Foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 65, de 30-11-66 e promulgada pelo 
Decreto na 66.496, de 27-4-70. Estabelece como meta a supressão de toda discriminação 
contra os trabalhadores que tiver por objetivo motivo de raça, coi; sexo, crença, filiação 
a uma tribo ou a um sindicato em matéria de: admissão aos empregados, tanto públicos 
quanto privados (art. XRÍ b); condições de recrutamento (a rt XIV c).

A Convenção na 156 da OIT, de 1981, trata da igualdade de oportunidade e trata
mento entre homens e mulheres, bem como no que diz respeito a obrigações familiares. 
Foi complementada pela Recomendação ns 165. A Convenção na 117, de 1962, ratificada 
pelo Brasil, que trata de política sodal, estabelece como meta a supressão de toda discri
minação contra os trabalhadores que tiver por objetivo motivos de raça, coi; sexo, crença, 
filiação a uma tribo ou a um sindicato, no qüe diz respeito ao empregado e a condições 
de trabalho, indusive no concernente à remuneração (art. XIX).

O Brasil ratificou ainda a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Dis
criminação contra a Mulhei; aprovada pela ONU em 1974 e promulgada pelo Brasil em 
l fi-2-84 (Decreto na 89.460, de 20-3-84). Tal norma estabelece que os direitos relativos 
ao emprego sejam assegurados “em igualdade de condições entre homens e mulheres” 
(art 11), esclarecendo que as medidas destinadas a proteger a maternidade não serão 
consideradas discriminatórias (§ 2a do art. 4a).

O art. 427 do Tratado de Versalhes já explidtava o prindpio de salário igual, sem 
distinção de sexo, para trabalho igual em quantidade e qualidade.

O art. II da Dedaração Universal dos Direitos do Homem prescreve que “todo ho: 
mem tem capaddade para gozar os direitos e as liberdades estabeleddas nesta Dedara
ção sem distinção de qualquer espéde, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de qualquer outra natureza, origem nadonal ou sodal, riqueza, nascimento 
ou qualquer outra condição”.

O art. 232, na 2, estabelece, ainda, que “toda pessoa tem direito, sem nenhuma dis
criminação, a um salário igual para um trabalho igual”.

O Brasil promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 22-11-69, 
por meio do Decreto na 678, de 6-11-92, que também prevê que os países que a ratifí-
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carem não poderão fazer nenhuma discriminação por motivo de raça, cor, sexo, idioma, 
religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, 
posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição sodal.

O Pacto Intemadonal de Direitos Econômicos, Sodais e Culturais, de 1966, estabe
lece, em seu art. 7a, o direito de todos os trabalhadores a salário equitativo e igual, desde 
que o trabalho seja igual, sem qualquer distinção, sendo de mister que a referida igualda
de seja aplicada ao trabalho da mulher em relação ao do homem.

O art. 5a da CLT determina que “a todo trabalho de igual valor corresponderá salário 
igual, sem distinção de sexo”, não fazendo menção à orientação da Constituição no senti
do de que não pode também haver discriminação quanto à idade, cor ou estado dvil. No 
que diz xespeito à igualdade salarial, ela irá depender daquilo que dispuser a lei, estabe
lecendo critérios objetivos para tanto, como o faz o art. 461 da CLT, em que, se a empresa 
tiver quadro organizado em carreira, não se poderá falar em equiparação salarial, pois as 
promoções serão feitas por merecimento e antiguidade. O § 4a do referido artigo estabe
lece que o trabalhador readaptado em função por motivo de defidênda física ou mental 
atestada pelo INSS não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial, justamen
te porque sua condição de trabalho é distinta, não havendo, no caso, discriminação.

Não poderá também haver discriminação contra o estado dvil da pessoa, seja o indi
víduo casado, solteiro, separado ou divordado, para obtenção de emprego, para o exer- 
rído de função ou para pagamento de salário. Muitas vezes se verifica que empresas não 
admitem mulheres casadas, sob o argumento de que podem ficar grávidas e não trabalhar 
por certo período. Contudo, o art. 391 da CLT estabelece que não constitui justo motivo 
para a rescisão do contrato de trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio 
ou de estar grávida.

O fato de a Constituição de 1988 estabelecer que não pode haver discriminação por 
idade tem o efeito de revogar o parágrafo único do art. 11 da Lei na 5.889/73 (trabalho 
rural), que previa meio salário-mínimo ao empregado menor de 16 anos.

Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada a discriminação e 
a fixação de limite máximo de idade, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o 
exigir (art. 27 da Lei ns 10.741/03).

A discriminação quanto à admissão no emprego por motivo de raça ou cor constitui 
crime previsto na Lei na 7.716, de 5-1-89, tanto no serviço público como nas empresas 
privadas (arts. 3a e 4S).

A Constituição atual não proibiu, como nas anteriores, o trabalho noturno ou insa
lubre da mulher, razão pela qual deixou de haver discriminação nesse sentido quanto ao 
trabalho da mulher que, indusive, pode trabalhar em pedreiras, minas de subsolo, ativi
dades perigosas, nas obras de construção dvil, pois foram revogados os arts. 379 e 387 
da CLT pela Lei na 7.855/89.

A Lei na 9.029, de 13-4-95, estabeleceu que é vedada a prática de ato discriminató
rio e limitativo para efeito do ingresso na relação de emprego ou para sua manutenção, 
por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado dvil, situação familiar ou idade (art. I a). 
Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias: (a) a exigênda de teste, exame, 
perída, laudo, atestado, dedaração ou qualquer outro procedimento relativo à esteri
lização ou a estado de gravidez; (b) a adoção de quaisquer medidas, de inidativa do
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empregador, que configurem: (1) indução ou instigamento à esterilização genética; (2) 
promoção de controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de serviços e 
de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados por meio de instituições, públi
cas ou privadas, submetidas às nonnas do SUS.

3.4 Deficientes físicos

A Emenda Constitucional na 12, de 17-10-78, estabelecia em artigo único que os 
deficientes não poderiam ser discriminados, inclusive quanto à admissão ao trabalho ou 
ao serviço público e a salários (inc. m).

. A Constituição de 1988 estabeleceu que não poderá haver nenhuma discriminação 
no tocante a salário e critérios de admissão ao trabalhador portador de deficiência (art. 
7a, XXXI, da Constituição). Na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, na Comissão 
de Ordem Social e na Comissão de Sistematização da Assembleia Constituinte, não havia 
texto sobre o tema.

O inciso Vm do art. 37 da Constituição prevê que a lei reservará um porcentual de 
cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. .

A Lei na 7.853/89 institui a Coordenadoria Nacional para Integração das Pessoas 
Portadoras de Deficiência (Corde).

A não discriminação em relação aos deficientes físicos é uma forma de protegê-los é 
de não havèr discriminação quanto a seu trabalho, pois, muitas vezes, essas pessoas têm 
outros sentidos mais desenvolvidos em razão de terém perdido um órgão, por exemplo.

A Convenção na 159 da OIT dispõe sobre a obrigação dos países signatários de ins
tituir uma política nacional sobre reabilitação profissional no emprego dás pessoas defi
cientes, com a finalidade de promover oportunidades de ocupação para estas pessoas no 
mercado regular de trabalho. Foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 51, de 25-8-89, e 
promulgada pelo Decreto nB 129, de 22-5-91. Pessoa com deficiência é aquela “cuja pos
sibilidade de consegui^ permanecer e progredir no emprego é substancialmente limitada 
em decorrência de uma reconhecida desvantagem física ou mental”.

A Recomendação n9 99, de 1955, prevê a adaptação e readaptação profissional de 
inválidos, pretendendo assegurar a tais trabalhadores meios de ingresso no mercado de 
trabalho, além de orientação na obtenção e mudança de emprego.

A Convenção Interamericana para a Eliminação de tpdas as formas de discrimina
ção contra as pessoas com deficiência foi aprovada pelo Decreto Legislativo n2 198, de
13-6-01, e promulgada pelo Decreto na 3.956, de 8-10-2001.

Antigamente, só havia proteção ao deficiente em algumas normas coletivas, qué tra
tavam, v. g., de garantia de emprego para o acidentado, o que sè verifica atualmente no 
art. 118 da Lei n2 8.213/91 que prevê garantia de emprego ao acidentado de 12 meses a 
contar da cessação do auxüio-doença addentário. O art. 93 da Lei na 8.213/91 prevê que 
nas empresas com 100 ou mais empregados há necessidade do preenchimento de seus 
cargos com pessoas portadoras de defidênda ou reabilitadas. O preceito constitudonal 
tem por objetivo que o defidente possa ter meios de subsistênda, indusivè de sua família, 
exercendo atividade remunerada, retirando, de certa forma, esse dever do Estado.
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3.5 Trabalho manual, técnico e intelectual

O § 2a do art. 121 da Constituição de 1934 estabelecia que “não há distinção entre 
o trabalho manual e o trabalho intelectual ou técnico, nem entre os profissionais respec
tivos”. O parágrafo único do art. 157 da Constituição de 1946 dizia qúe “não se admitirá 
distinção entre trabalho manual ou técnico e o trabalho intelectual, nem entre os pro
fissionais respectivos, no que concerne a direitos, garantias e benefícios”. O inciso XVm 
do art. 158 da Constituição de 1967 dispôs sobre “proibição de distinção entre trabalho 
manual, técnico ou intelectual, ou entre os profissionais respectivos”. O indso XVII do art. 
165 da EC ns 1, de 1969, manteve a mesma redação anterior da Constituição de 1967.

Na Assembleia Constituinte, na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, o tex
to era: “proibição de distinção de direitos por trabalho manual, técnico oii intelectual, 
quanto à condição de trabalhador ou entre profissionais respectivos”. Na Comissão da 
Ordem Sodal, não houve nenhum texto sobre o tema. Na Comissão de Sistematização 
estabeleceu-se que haveria “proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e inte
lectual ou entre profissionais respectivos”.

O inciso XXXÜ do art. 7a da Constituição proíbe distinção entre trabalho manual, téc
nico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Não poderá haver discriminação 
em razão de o indivíduo ter ou não grau de escolaridade.

O parágrafo único do art. 3a da CLT dedara que “não haverá distinções relativas à 
espéde de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, téc
nico ou manual”. Não haverá, portanto, a possibilidade de discriminação quanto a tipos 
de trabalho, nem entre os profissionais respectivos. .0 fato de um indivíduo ser pedreiro, 
que evidenda trabalho eminentemente manual, e outro advogado, que implica trabalho 
intelectual, não importa haver distinção entre essas pessoas, não podendo, portanto, exis
tir critérios de discriminação por parte do empregador em relação ao fato de cada um 
se dedicar a um ou outro trabalho. É daro que a legislação poderá estabelecer detalhes 
inerentes a cada profissão ou certos requisitos para tanto, que são normas pertinentes ao 
exerddo da atividade profissional. O que não pode haver é distinção por parte da CLT 
quanto ao trabalho dessas pessoas, no sentido de que uma teria direito a férias e a outra 
não o teria etc. Algumas legislações estrangeiras ainda fazem distinção entre o trabalho 
manual, chamando o trabalhador de operário, e o trabalho intelectual, em que o presta- 
doí dos serviços é denominado de empregado. Na prática, o mercado acaba contratando 
as pessoas e pagando salários superiores àqueles que têm maior qualificação oii até esco
laridade, porém esse critério não pode ser tido por mconstitudonal.

3.6 Discriminação para admissão no emprego

A Lei na 9.029, de 13-4-1995, proíbe a exigênda de atestados de gravidez e esteri
lização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos admissionais ou de permanênda 
da relação jurídica do trabalho. Versa sobre várias discriminações reladonadas com ò 
trabalho, mas nada especifica sobre listas negras. Logo, não pode ser aplicada no caso 
em estudo.

A CLT não contém dispositivo estabelecendo sanção pelo fato de o empregado ajui
zar redamação contra o empregador.
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O inciso xxxm do art. 5a da Lei Fundamental estabelece que todos têm o direito a re
ceber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo 
ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Logo, qual
quer um pode ir à Justiça do Trabalho e pedir uma certidão para verificar se existe ação 
trabalhista proposta por um certo empregado contra determinada empresa.

Em 30-8-2002, o TST cancelou consulta pelo nome do trabalhador no seu site. As 
empresas vinham-se utilizando do próprio site, do TST para fazer as listas negras, pois ve
rificavam qual era o trabalhador que tinha ajuizado reclamação contra outras empresas.

Uma solução pode ser que o acesso aos sites dos tribunais fique restrito aos advo
gados, mediante cadastro e utilização de senha específica para esse fim ou então pelo 
número doprocesso.

Nada impede que advogados inescrupulosos e sem qualquer ética venham a fazer 
pesquisas na Justiça do Trabalho para saber se determinado empregado já ajuizou ação 
trabalhista.

O presidente do TST também recomendou aos tribunais regionais que só expedissem 
certidões se fosse indicado o motivo pelo qual ela está sendo pedida.

O Ministério do Trabalho e do Emprego tentou regulamentar a questão por meio da 
Portaria ns 367, de 18-9-2002, instituindo fiscalização nas empresas.

Dispõe o art. I a da referida norma que “toda denúncia formalmente dirigida ao Mi
nistério do Trabalho e Emprego, prindpalmente por meio da Ouvidoria/MTE, dos Núde- 
os de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Combate à Discriminação e da página 
do Ministério na Internet, referente à ocorrênda de prática discriminatória por parte de 
empresa que recuse a contratação de empregado que tenha ingressado com ação judidal 
trabalhista, será encaminhada à chefia de fiscalização da respectiva Delegada Regional 
do Trabalho para apuração”.

À denúnda recebida será conferida natureza prioritária no âmbito das ações de fis
calização do Ministério do Trabalho e Emprego (art. 2S da Portaria).

A dtada portaria é ilegal.
Ela foi editada com fundamento nos incisos I e 1  do parágrafo único do art. 87 da 

Constituição. Não há dúvida da competênda de Ministro do Estado para exercer a orien
tação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área 
de sua competênda a referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República 
(art. 87, parágrafo único, I, da Lei Maior). Entretanto, para que o Ministro expeça instru
ções para a execução das leis é necessário que tenha fündamento legal e isso não ocorre.

Dispõe cristalinamente o indso II do art. 5a da Constituição que ninguém é obrigado 
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

Logo, não tem amparo legal a fiscalização na empresa e aplicação de multa com base 
na referida portaria, em razão de falta de lei definindo penas a serem aplicadas às em
presas que se utilizarem de listas negras. Quando o intérprete está diante de penalidade, 
deve interpretá-la restritivamente.

Não há norma legal que estabeleça que o empregador é obrigado a esdarecér quais 
foram os motivos pelos quais deixou de admitir um empregado.

O art. 37 da Constituição é daro no sentido de que o administrador público e, por
tanto, o Ministro do Trabalho, deve pautar-se pelo prindpio da legalidade.
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Pode ser considerada imoral a utilização das listas negras pelas empresas.
Até o momento, porém, não existe lei coibindo esse procedimento dos empregadores.
A matéria tem de ser regulamentada por intermédio de lei, que especifique respon

sabilidades, crimes, punições.
Enquanto isso não ocorre, a questão só pode ser analisada sob o ângulo da discri

minação, responsabilizando o empregador por dano moral ou material, dependendo da 
prova que for feita. Esta, aliás, será tuna prova difícil de ser feita, pois o empregador não 
irá admitir que deixou de contratar o empregado pelo fato de que o trabalhador ajuizou 
ação trabalhista.

As listas negras existem muitas vezes em decorrência de reclamações trabalhistas abu
sivas propostas contra os empregadores. Entretanto, para isso já  há o remédio da litigânda 
de má-fé, que deveria ser aplicada mais vezes e com maior rigor pelo juiz do trabalho.

3.7 Trabalhador com vínculo empregatício permanente e 
trabalhador avulso

Na Assembleia Nadonal Constituinte, na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhado
res, não havia texto sobre ò tema. Na Comissão da Ordem Sodal, folava-se em “igualdade 
de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatído permanente e o trabalhador 
avulso”. Na Comissão de Sistematização, foi dito que haveria “igualdade de direitos entre 
o trabalhador com vínculo empregatído permanente e o trabalhador avulso”.

O inciso XXXIV do a r t 7® da Constituição estabelece a igualdade de direitos entre 
o trabalhador com vínculo empregatído permanente e o trabalhador avulso. Logo, não 
poderá haver discriminação entre o trabalhador regido pela CLT é o avulso, assim enten
dido aquele que presta serviços a uma ou mais de uma empresa sem vínculo de empre
go, sendo sindicalizado ou não, mediante a intermediação obrigatória do sindicato da 
categoria ou do órgão gestor de mão de obra. Assim, o empregado regido pela CLT e o 
trabalhador avulso terão os mesmos direitos trabalhistas, havendo, portanto, igualdade 
desses direitos.

3.8 Empregado comum e empregado em domicüio

O art. 6S da CLT determina, ainda, que não poderá haver distinção entre o trabalho 
realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicüio do empregado, 
desde que haja relação de emprego. O a r t  83 da CLT esclarece que o trabalhador em 
domicüio é o que presta serviços em sua habitação ou em oficina de família, por conta do 
empregador que o remunere.

O local em que o empregado irá prestar serviços não irá importar que o trabalhador 
perca direitos trabalhistas, nem que seja discriminado por tal fato. Assim, pode-se dizer 
que o empregado em domicilio tem os mesmos direitos do empregado comum. O art. 83 
da CLT assegura pelo menos um salário-mínimo por mês ao trabalhador em domicüio.
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J o r n a d a  d e  t r a b a l h o
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1 História

Na maioria dos países da Europa, por volta de meados de 1800, à jomadá de trabá- 
lho era de 12 a 16 horas, prindpalmente entre mulheres e menores. Nos Estádos Unidos, 
no mesmo período, a jornada de trabalho estava balizada entre 11 e 13 horas.

Houve movimentos'reivindicatórios visando à diminuirão da jornada dé trabalho, 
prindpalmente dá instituição da jomadà de oito hòras. Nos países de língua ih£lesá, 
hàviá lima canção de protesto em que se pretendia a jornada de oito horas, contendo o 
seguinte estribilho:

Eight hours to work; 
eight hoürs to play;
eight hours to sleep; .
eight shillings a day. .............

Na Inglaterra, em 1847, foi fixada a jornada de 10 horas. Na França, em 1848, foi 
estabeledda a jornada de trabalho de 10 horas; em Paris, 11 horas. Em 1868, nos Estados 
Unidos, a jornada foi determinada em oito horas no serviço público federal.

O Papa Leão XIII, na Encídica Rerum Novarum, de 1891, já  se preocupava com a li
mitação da jornada de trabalho, de mõdò que o trabalho não fosse prolongado por tem
po superior ao que as forças do homem permitissem. Prevê a Endclica que “o número 
de hòras de trabalho diário não deve exceder a força dos trabalhadores, e a quantidade 
do repoüso deve ser propordonal à qualidade do trabalho, às circünstândas dò tempo 
e do lugar, à compleição e saúde dos operários”.

Houve ceità infíuênda dessa Enrídica, tarito que alguns países começaram a limitar 
a jornada de trabalho em oito horas. Na Austrália, em 1901, foi especificada a jornada 
de oito horas. A partir de 1915, foi se generalizando a jornada de oito horas na maioria 
dos países. Em 1907 e em 1917 foram feitas greves gerais em que havià reivindicação de 
jornada de oito horas.

. A dedaração de prindpios feita na Conferênda das Nações Aliadas, realizada ém Pa
ris, e incorporada ao Tratado de Versalhes, estabeleceu que as Nações contratantes se obri
gavam a adotar a jornada de oito horas ou a semana de 48 horas de trabalho (art. 427).
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2 Direito intemadonal

A Convenção n2 1 da OIT, de 1919, trata em seu art. 2a da duração do trabalho de 
oito horas diárias e 48 horas semanais. A Convenção na 30, de 1930, estabelece a jornada 
de trabalho de oito horas para os trabalhadores no comércio e em escritórios, sendo que 
a jornada de trabalho é considerada como o tempo à disposição do empregador. A Con
venção na 31, de 1931, versa sobre a jornada de trabalho dos trabalhadores das minas de 
carvão, que é fixada em 7h45min. A Convenção n2 40, de 1935, reduziu o módulo sema
nal para 40 horas. A Convenção na 47, de 1935, estipula a semana de 35 horas. A Con
venção n2 67, de 1939, prevê a semana de 48 horas para os trabalhadores de empresas 
de transporte rodoviário. A Recomendação na 116, de 1962, trata da adoção progressiva 
da semana de 48 horas, sendo que devem ser adotadas medidas para a restauração da 
semana de 48 horas, caso excedido o referido limite.

A Dedaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, fixou, de maneira genéri
ca, que deveria haver uma “limitação razoável das horas de trabalho” (art. XXIV).

3 Evolução no Brasil

O Decreto na 21.186, de 22-3-1932, regulou a jornada de trabalho no comérdo em 
oito horas e o Decreto n2 21.364, de 4-5-1932, tratou do mesmo assunto na indústria.

O Decreto na 22.979/33 regulamentou a jornada de trabalho nas barbearias; o De
creto n9 23.084/33, nas farmádas; o Decreto na 23.104/33, na panificação. Nas casas 
de diversões, a jornada de trabalho era de seis horas (Decreto ns 23.152/33), o mesmo 
ocorrendo nos bancos e casas bancárias (Decreto n2 23.322/33). Nas casas de penhores, 
a jornada foi fixada em sete horas (Decreto na 23.316/33).

Tinham jornada de oito horàs os trabalhadores em transportes terrestres (Decreto n2 
23.766/34), de armazéns e trapiches das empresas de navegação (Decreto na 24.561/34), 
indústrias frigoríficas (Decreto n2 24.562/34), empregados em hotéis e restaurantes (De
creto n2 24.696/34). Os trabalhadores em empresas de telegrafia submarina e subfluvial, 
radiotelegrafia e radiotelefonia tiveram a jornada de trabalho fixada em seis horas (De
creto na 24.634/34).

A alínea c do § 1B do art. 121 da Constituição de 1934 estabelecia “trabalho diário 
não excedente de oito horas, reduzíveis, mas só prorrogáveis nos casos previstos em lei”.

Os jornalistas tiveram sua jornada de trabalho fixada em dnco horas (Decreto-lei ha 
910/37) e os professores só podiam ministrar no máximo seis aulas intercaladas (Decre- 
to-leina 2.028/37).

A Constituição de 1937 especificou “dia de trabalho de oito horas, qúe poderá ser 
reduzido, e somente suscetível de aumento nos casos previstos em lei” (art. 137, i).

Os decretos esparsos que vinham sendo expedidos foram sistematizados pelo De
creto-lei n2 2.308, de 13-6-1904, que estabeleceu a regra geral de oito horas diárias, 
sendo que certas profissões tinham horário especial. Posteriormente, surgiu a CLT, em 
l 2-5-1943, que incorporou o Decreto-lei n2 2.308 e o restante da legislação esparsa 
sobre a matéria.
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A Constituição de 1946 estabeleceu “duração diária do trabalho não excedente a oito 
horas, exceto nos casos e condições previstos em lei” (art. 157, V).

A Constituição de 1967 determinou “duração diária do trabalho não excedente de 
oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos especialmente previstos” (art. 158, 
VI). A EC ns 1, de 1969, praticamente tem a mesma redação: “duração diária do trabalho 
não excedente a oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos especialmente pre
vistos” (art. 165, VI).

A Constituição de 1988 modificou a orientação que vinha sendo seguida constitu
cionalmente, estabelecendo no seu art. 7a: “duração do trabalho normal não superior a 
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a 
redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho” (XIII); “jornada 
de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo 
negociação coletiva” (XIV).

4 Denominação

O vocábulo giomata, em italiano, significa dia ou jornada. Giorno é dia. Giomale é o 
jornal, que geralmente é diário. Em francês, usa-se a palavra jour, dia; joumée quer dizer 
jornada. Jornada significa o que é diário. Seriam as oito horas diárias de trabalho.

As 44 horas a que faz referência a Constituição não têm o nome de jornada, pois 
não são diárias, mas semanais. A denominação correta seria módulo semanal ou duração 
semanal do trabalho..

Costumam ser empregados três nomes para denominar a matéria em estudo: jornada 
de trabalho, duração do trabalho e horário de trabalho.

A jornada de trabalho compreende o número de horas diárias de trabalho que o tra
balhador presta à empresa.

O horário de trabalho é o espaço de tempo em que o empregado presta serviços ao 
empregador, contado do momento em que se inicia até seu término, não se computando, 
porém, o tempo de intervalo. O horário de trabalho do empregado seria, por exemplo, 
das 8 às 12h e das 13 às 17h. O horário de trabalho dos empregados deve, porém, constar 
de um quadro e ficar em local bem visível na empresa.

A duração do trabalho tem um aspecto mais amplo, podendo compreender o módulo 
semanal, mensal e anual.

5 Conceito

Jornada de trabalho é a quantidade de labor diário do empregado.
O conceito de jornada de trabalho tem que ser analisado sob três prismas: do tempo 

efetivamente trabalhado, do tempo à disposição do empregador e do tempo in itínere.
O tempo efetivamente trabalhado não considera as paralisações do empregado, como 

o fato de o empregado estar na empresa, em hora de serviço, mas não estar produzindo.
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Somente é considerado o tempo em que o empregado efetivamente presta serviços áo 
empregador. Essa teoria não é aplicada em nossa legislação, pois o mineiro, por exemplo, 
tem o tempo despendido da boca da mina ao local de trabalho, e vice-versa computado 
para o pagamento de salário (art. 294 da CLT). Nos serviços de mecanografia, escritura
ção ou cálculo, o intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho é computado na 
duração normal do trabalho (art. 72 da CLT), embora o empregado não trabalhe nesse 
período. Os empregados que trabalham em câmaras frias têm um intervalo de 20 minutos 
a cada lh40min de trabalho, que é computado como tempo de trabalho efetivo (art. 253 
da CLT), mas o empregado não presta serviços nesse período. Nossa legislação, portanto, 
não acolhe a teoria da jornada de trabalho como tempo efetivamente trabalhado.

A segunda teoria é a que determina que jornada de trabalho é considerada o tempo 
à disposição do empregador. A partir do momento em que o empregado diega à empresa 
até o momento em que dela se retira, há o cômputo da jornada de trabalho. E o que ocor
re com os mineiros (art. 294 da CLT), que, embora trabalhem no interior da mina, têm 
o tempo contado como jornada de trabalho a partir do momento em que chegam à boca 
da mina até o momento em que dela saem. O art. 238 da CLT, ao tratar de ferroviários, 
demonstra em muitos casos que o ferroviário passa a contar a jornada de trabalho a partir 
do momento em que fica à disposição do empregador. Para os ferroviários, considera-se 
sobreaviso o período em que o empregado permanece em sua própria casa, aguardando 
a qualquer momento o chamado para o serviço (§ 2a do a r t 244 da CLT); e pronti
dão quando o empregado fica nas dependências da estrada de ferro aguardando ordens 
(§ 3S do art. 244 da CLT). As horas de sobreaviso previstas para os ferroviários são tam
bém aplicáveis aos eletridtários (S. 229 do TST). O art. 4a da CLT estabelece, como regra 
geral, que se considera tempo à disposição do empregador o período em que o empre
gado estiver aguardando ou executando ordens. Se o empregado está em férias e tem 
de resolver problemas da empresa, está à disposição dela e deve ser remunerado pelo 
período trabalhado. É a hipótese de ter de resolver problemas pelo computador estando 
diante do local de trabalho.

A terceira teoria explidta o tempo in itinere, considerado como jornada de trabalho 
desde o momento em que o empregado sai de sua residênda até quando a ela regressa. 
Não se poderia considerar o tempo in itinere em todos os casos, pois o empregado pode 
residir muito distante da empresa e o empregador nada tem com isso, ou o empregado 
ficar parado horas no trânsito da ddade no trajeto de sua residênda para o trabalho, ou 
vice-versa. Haveria dificuldade em controlar a dtada jornada e o empregador não poderia 
ser responsabilizado em todas as hipóteses pelo pagamento de tais horas. A jornada in 
itinere depende de que o empregador forneça a condução e o local de trabalho seja de 
difícil acesso ou não servido por transporte regular público (§ 22 do art. 58 da CLT), como 
ocorre com os trabalhadores rurais que se dirigem à plantação no interior da fazenda. 
Nesse caso, a jornada de trabalho inida-se com o ingresso na condução fomedda pelo 
empregador e termina com a saída do empregado da referida condução ao regressar ao 
ponto de partida. Essa orientação é acolhida pela Lei n9 8.213/91 no que diz respeito ao 
addente do trabalho ocorrido no trajeto residênda-empresa, e vice-versa (art. 21, I\£ d).

Como se verifica, o Direito do Trabalho admite um sistema híbrido das teorias do 
tempo à disposição do empregador e do tempo in itinere para identificar a jornada de 
trabalho.



5 2 2  Direito do Trabalho • Martins

6 Natureza jurídica

A natureza jurídica da jornada de trabalho abrange dois aspectos. Num primeiro 
plano, tem natureza pública, pois é interesse do Estado limitar a jomada de trabalho, de 
modo que o trabalhador possa descansar e não venha prestar serviços em jornadas exten
sas. Num segundo momento, tem natureza privada, visto que as partes do contrato de tra
balho podem fixar jornadas inferiores às previstas na legislação ou nas normas coletivas. 
A legislação apenas estabelece o limite máximo, podendo as partes fixar limite inferior.

Assim, a jomada de trabalho teria natureza mista, coexistindo elementos com carac
terística pública e privada.

7 Classificação

A jomada de trabalho pode ser dividida quanto à duração, ao período, à profissão e 
à flexibilidade.

Quanto à duração, a jomada de trabalho pode ser normal, que é a comum, a ordi
nária, de oito horas. Presume-se no contrato de trabalho que o trabalhador se obriga a 
prestar oito horas diárias de trabalho e 44 semanais (art. 7a, XEff, da Constituição), salvo 
disposição em sentido contrário; a extraordinária ou suplementar, que são as horas que 
excederem os limites legais, como as que suplantarem as oito horas diárias e 44 semanais; 
limitada, quando há um balizamento na lei, como a dos médicos, em que há um limite 
máximo de quatro horas diárias (art. 8a, a, da Lei na 3.999/61); ilimitada, quando a lei 
não determina um limite para sua prestação.

Quanto ao período, a jomada pode ser diurna, no interregno compreendido entre 
as 5 e as 22h; noturna, no lapso de tempo entre as 22 e as 5h (art. 73, § 2a, da CLT); e 
mista, como, por exemplo, das 16 às 24h, que compreende parte do período considerado 
pela lei como diurno e parte do período noturno (art. 73, § 4a, da CLT). O trabalhador 
rural tem critério diferente quanto ao período da jomada: considera-se trabalho noturno 
o executado entre as 21h de um dia e as 5h do outro, na lavoura, e entre as 20h de um 
dia e as 4h do dia seguinte, na pecuária (art. 7a da Lei na 5.889/73).

Quanto à profissão, nossa lei também distingue o trabalhador em relação a sua jor
nada de trabalho; por exemplo: o bancário tem jomada de seis horas (art. 224 da CLTO; a 
telefonista tem jomada de seis horas ou 36 horas semanais (art. 227 da CLT); os jornalistas 
têm jomada de cinco horás (art 303 da CLT). O fisioterapeuta e o terapeuta oçupado- 
nal terão duração máxima semanal dò trabalho de 30 horas (Lei na 8.856, de l a-3-94). 
A duração do trabalho do Assistente Sodal é de 30 horas semanais (art. 5a-A da Lei ns 
8.662/83). O bombeiro dvil tem jomada dè trabalho de 12 horas de trabalho por 36 de 
descanso, totalizando 36 horas semanais (art. 5a da Lei ns 11.901/09).

Quanto à flexibilidade, temos jomadas flexíveis e inflexíveis. Nossa legislação não trata 
do tema. Outras legislações fazem essa distinção; são inflexíveis as jomadas que não podem 
ser secdonadas. Na jomada flexível, denominada deflex time, usada nos países de língua 
inglesa, o trabalhador faz seu horário diário, havendo um limite semanal ou anual que é 
obrigado a cumprir Assim, o operário pode chegar cedo em determinado dia e sair cedo 
ou chegar mais tarde e sair também mais tarde. O horário flexível muitas vezes ajuda na
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produção, que fica mais concentrada em certo período, como também no próprio trânsito, 
pois as pessoas podem organizar-se no sentido de não enfrentarem a hora do rush.

8 Fundamentos

Os fundamentos para a limitação da jornada de trabalho são pelo menos quatro: 
(a) biológicos, que dizem respeito aos efeitos psicofisiológicos causados ao empregado, 
decorrentes da fadiga. Após 8 horas de trabalho há diminuição do rendimento do traba
lhador; Cb) sociais: o empregado deve poder conviver e relacionar-se com outras pesso
as, de dedicar-se à família, de dispor de horas de lazer; (c) econômicos; (d) humanos.

Esclarece Amauri Mascaro Nascimento (1992a: 252) que “o trabalho desenvolvido 
longamente pode levàr à fadiga física e psíquica; daí a necessidade de pausas para évitar 
a queda do rendimento, o acúmulo de ácido lático no organismo e a conseqüente insegu
rança do trabalhador”.

Os aspectos econômicos dizem respeito à produção da empresa, em que o empresá
rio aumenta a jornada de trabalho, pagando horas extras, justamente para aumentar a 
produção, daí a necessidade da fiscalização do Estado, de sua tutela, pára limitar a jor
nada de trabalho e para que não haja excessos. A limitação da jornada de trabalho pode 
diminuir o problema do desemprego. Trabalhando as pessoas em número menor de horas 
por dia, haverá mais empregos para os outros. Se o empregado trabalhar um número me
nor de horas, poderá produzir mais e não ficar tão cansado. A limitação da jornada pode 
adequar a produção da empresa às necessidades do mercado.

Há, ainda, fundamentos sociais e familiares da limitação da jornada de trabalho, pois 
com a limitação o empregado passa a desfrutar de maior tempo com a família, pode ir ao 
dube, à igreja, estudar etc.

O prindpal fundamento humano é diminuir os addentes do trabalho. É sabido que, 
no período em que o trabalhador presta serviços cansado ou quando faz horas extras, 
ocorre maior índice de addentes do trabalho, prindpalmente em virtude da fadiga. Mui
tas vezes, o empregado, para receber o salário das horas extras, presta maior número 
de horas do que tem condições, e é justamente nesse momento que podem ocprrer os 
acidentes do trabalho.

9 Jornada de trabalho

O inciso XHI do art. 72 da Constituição permite que a jornada seja apenas compen
sada ou reduzida, mediante acordo ou convenção coletiva, não possibilitando o aumento 
da jornada, ao contrário da Norma Ápice anterior que fazia ressalva de trabalho superior 
a oito horas em casos espedais previstos em lei. A lei também poderá reduzir a jornada 
de trabalho do empregado, pois o máximo é previsto na Constituição como oito horas, 
mas não o mínimo.

O adjetivo normal está qualificando o substantivo trabalho e não a jornada no indso 
XIE do art. 7a da Constituição.
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A duração do trabalho do doméstico não é de 8 horas diárias e 44 semanais, pois o 
inciso XDI do art. 7a da Constituição não se aplica ao doméstico (parágrafo único do art. 
7- da Lei Maior). Não faz jus a horas extras, tendo direito ao repouso semanal remunera
do de um dia por semana.

A Constituição não fixa a jornada de trabalho em 7h20min, mas em oito horas. Logo, 
não são extras as horas que excederem 7h20 minutos diárias.

A duração normal do trabalho dos bancários é de seis horas (art. 224 da CLT); a dos 
empregados em serviços de telefonia, telegrafia submarina e subfluvial, de radiotelegra- 
fia e radiotelefonia é de seis horas diárias ou 36 horas semanais (art. 227 da CLT); dos 
operadores cinematográficos é de seis horas (art. 234 da CLT); a dos empregados em mi
nas de subsolo é de seis horas diárias ou 36 semanais (art. 293 da CLT); a dos jornalistas 
profissionais é de cinco horas (art. 303 da CLT); ;a dos professores, num mesmo estabele
cimento de ensino, não poderá ser de mais de quatro aulas consecutivas, nem mais de seis 
intercaladas (art. 318 da CLT). A duração normal do trabalho dos médicos será de duas 
horas, no mínimo, e de quatro horas, no máximo, e seus aúxüiares trabalharão quatro 
horas diárias (art. 8S da Lei na 3.999/61). O art. I a da Lei n2 3.270, de 30-9-57, fixa em 
seis horas diárias de trabalho a jornada dos cabineiros de élévador.

A jurisprudência em outros casos define a jornada de trabalho de certos trabalha
dores: o vigia de estabelecimento bancário tem jornada normal de bito horas, e não a 
do bancário; a telefonista de mesa de empresa que não explora o serviço de telefonia 
tem jornada de seis horas (S. 178 do TST); as financeiras, que são ás empresas de 
crédito, financiaménto e investimento, devem conceder a jornada de seis horas dos 
bancários a seus empregados (S. 55 do TST); os empregados de empresas distribuido
ras e corretoras de títulos e valores mobiliários não têm direito à jornada especial dós 
bancários (S. 119 do TST).

A Portaria na 9, de 30-3-2007, aprovou o Anexo n  da Norma Regulamentadora n217 
da Portaria n2 3.214/78, nos termos do Anexo I (art. I a), tratando do trabalho em telea- 
tendimento/telemarketing.

Dispõe o item 5.3 da norma administrativa que “o tempo de trabalho em efetiva 
atividade de teleatendimentò/telemarketing é de, no máximo, 6 (seis) horas diárias, nele 
incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração”.

Reza o item 5.3.1 que “a prorrogação do tempo previsto no presente item só será 
admissível nos termos da legislação, sem prejuízo das pausas previstas neste Anexo, res
peitado o limite de 36 (trinta e seis) horas semanais de tempo efetivo em atividade de 
teleatendimentò/telemarketing”.

Somente a União tem competência privativa para legislar sobre Direito dò Trabalho 
(art. 22 ,1, da Constituição), o que inclui a jornada de trabalho. Nenhum outro ente pode, 
portanto, fazê-lo, por ser competência privativa da União. Isso somente pode ser feito por 
meio de lei ordinária federal.

A jornada do operador de telemarketing é a normal de 8 horas e o módulo semanal 
é de 44 horas (art. 7a, XDI, da Constituição), pois não existe previsão legal no seintido de 
que a jornada é de 6 horas ou de o módulo semanal ser de 36 horas. A exceção diz respei
to à norma coletiva da categoria da empresa estabelecer jornada de 6 horas.

A norma administrativa tem por objetivo esclarecer o conteúdo da lei, regulamentá- 
-la (art. 84, I\í da Constituição). Sua função não é de regulamento autônomo.
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A função da norma administrativa é esdarecer o conteúdo da lei e não dispor sobre 
regra não descrita na lei.

Dispõe o inciso n  do parágrafo único do art. 87 da Constituição que compete ao 
Ministro de Estado expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. 
Logo, norma administrativa não pode dispor sobre o que não está na lei.

Operador de telemarketing não é categoria diferendada para se observar norma 
coletiva específica.

Não se equipara a telefonista a operador de telemarketing para se aplicar a jomada 
de 6 horas prevista no art. 227 da CLT, pois não faz ligações para outras pessoas. Não é 
telefonista. Recebe e faz ligações para poder fazer vendas, operando computador

Esdarece a Orientação Jurisprudendal 273 da SBDI-1 do TST que “a jomada redu
zida de que trata o art. 227 da CLT não é aplicável, por analogia, ao operador de tele- 
vendas, que não exerce suas atividades exdusivamente como telefonista, pois, naquela 
função, não opera mesa de transmissão, fazendo uso apenas dos telefones comuns para 
atender e fazer as ligações exigidas no exertído da função”.

O advogado tem jomada de trabalho de quatro horas contínuas e de 20 horas sema
nais, salvo acordo ou convenção coletiva ou ém caso de dedicação exdusiva. O adidonal 
de horas extras para o advogado é de 100% (§ 2a do art. 20 da Lei ns 8.906). O § 1® do 
art. 20 da Lei na 8.906 considera como período de trabalho o tempo em que o advogado 
estiver à disposição do empregador; aguardando ou executando ordens, em seu escritório 
ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, 
hospedagem e alimentação. O Regulamento Geral do Estatuto da Advocada e dà OAB 
considera dedicação exdusiva a jomada de trabalho do advogado empregado que não 
ultrapasse 40 horas semanais, prestada à empresa empregadora. Prevalece a jomada com 
dedicação exdusiva, se este foi o regime estabeleddo no contrato individual do trabalho 
quando da admissão do advogado no emprego, até qúe seja alterada por meio de con
venção ou acordo coletivo (art. 12, § I a). A jomada de trabalho prevista no caput do art. 
12 não impede o advogado de exercer outras atividades remuneradas fora dela (art. 12, 
§ 2a). Se não houver acordo ou convenção, prevalece a jómada de trabalho estabeledda 
no a r t 20 do Estatuto (art 13). Considera-se jomada normal do advogado empregado, 
para todos os efeitos legais, indusivè de não-inddêntía da remuneração adidonal, não 
só a fixada em quatro horas diárias contínuas e 20 horas semanais, mas também aquela 
maior de oito horas diárias e 40 horas semanais, desde que estipulada ém decisão, ajus
tada em acordo individual ou convenção coletiva ou decorrente de dedicação exdusiva. 
Não deveria ser acordo individual, mas coletivo, como mendona o art. 20 da Lei na 
8.906, que se refere apenas ao advogado empregado, e não ao advogado regido peláLei 
na 8.112/90, que trata de fúndonário público. Assim, ao advogado regido pela Lei n2 
8.112/90 não se aplica a jomada anteriormente mendonada.

Na contratação por tempo pardal a duração do trabalho não poderá exceder a 25 
horas semanais. O salário a ser pago aos empregados submetidos ao regime de tempo 
pardal serápropordonal ao módulo semanal, em relação aos empregados que cumprem, 
nas mesmas funções, jomada de tempo integral. Os empregados submetidos ao regime 
de tempo pardal não poderão prestar horas extras, pois do contrário iria desnaturar esse 
tipo de contratação, que visa a criação de empregos ou a continuidade dos atuais. Caso 
o empregado preste horas extras, o empregador deverá pagá-las, sem prejuízo da multa 
administrativa.
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Nos países do Mercosul, o módulo semanal é o seguinte: na Argentina e no Paraguai, 
48 horas. No Uruguai é de 44 horas no comércio e 48 horas na indústria. Na Holanda o 
módulo semanal é de 27 horas. No Japão, 40 horas. Na União Européia, a compensação 
é quadrimestral. Na França, é anual.

A duração diária do trabalho nos quatro países do Mercosul é de 8 horas. Na Ar
gentina é permitida a distribuição das horas ’de trabalho durante a semana, desde que 
não exceda 9 horas diárias (LCT, arts. 204-205 e Lei na 18.204, art. 2a). No Paraguai, a 
compensação não pode exceder 9 horas e 15 minutos diários. No Uruguai, a distribuição 
pode ser feita desde que não exceda 9 horas e 30 minutos por dia. Nos países indicados, 
a compensação pode ser feita por acordo individual.

Para os que trabalham oito horas diárias e 44 semanais o divisor é 220 (§ I a dó art. 
6a da Lei na 8.542/92). ,

O horário de trabalho dos empregados constará de quadro, organizado conforme 
modelo expedido pelo Ministro do Trabalho, e afixado em lugar bem visível. Esse quadro 
será discriminativo no caso de não ser o horário único para todos os empregados dé uma 
mesma seção ou turma (art. 74 da CLT). Será o horário anotado em registro de empre
gados com a indicação de acordos ou contratos coletivos porventura celebrados. Para 
os estabelecimentos de mais de 10 trabalhadores, será obrigatória a anotação da, hora 
de entrada e saída, em régistro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a 
serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período 
de repouso. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, como do motorista, o 
horário de trabalho dos empregados constará, explicitamente, de ficha ou papeleta em 
seu poder. As microempresas e empresas de pequeno porte são dispensadas da afixação 
de quadro de trabalho (art..51,1 da Lei Complementar na 123/06).

9.1 Jornada móvel de trabalho

Distingue-se a jornada móvel do trabalho a tempo parcial. A primeira não é regulada 
em lei. O trabalho a tempo parcial tem previsão atualmente no art. 58-A da CLT, que con
sidera trabalho a tempo parcial aquele cuja duração não exceda de 25 horas na semana. 
A jornada móvel é estabelecida pelas partes, em norma coletiva ou no contrato de traba
lho, em que se determina que o trabalho será realizado entre, por exemplo, quatro e oito 
horas por dia, de acordo com as necessidades da empresa.

Não se confunde a jornada móvel com o regime de compensação de horas. A com
pensação tem previsão nó § 2a do art. 59 da CLT, que determina que o emprêgadò podé 
trabalhar mais duas horàs por dia num prazo máximo de um ano, visando compensai; 
por exemplo, horas não trabalhadas ou a ausência de trabalho aos sábados. A jornada 
móvel é o trabalho diário do empregado com um número variável de horas, de acordo 
com as necessidades do empregador. Não tem por objetivo compensar horas ou dias não 
trabalhados.

. Permite o art. 444 da CLT que as partes estipulem livremente as relações contratuais 
em tudo que não contrarie as disposições de proteção ao trabalho, os contratos coletivos 
e as decisões das autoridades competentes.

Inexistindo demonstração de vido de consentimento, no sentido de que o emprega
do foi coagido a assinar o contrato de trabalho que prevê a jornada móvel, não se pode 
falar em nulidade.
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O horário móvel não contraria o inciso XIH do art. 7a da Lei Maior.
A lei não veda a jornada móvel e variável. O § I a do art. 142 da CLT faz referência à 

jornada variável para efeito do cálculo das férias. As convenções coletivas, de modo geral, 
não proíbem a jornada móvel e variável. Logo, o que não é proibido é permitido.

O cálculo do salário pode ser feito proporcionalmente às horas trabalhadas. Permite 
o § 1® do art. 6a da Lei na 8.542 que o salário-mínimo pode ser calculado à base horária, 
que compreende 1/220 do salário-mínimo.

Se há trabalho notumo na jornada móvel, deve ser observada a hora noturna redu
zida de 52 minutos e 30 segundos (§ I a do art. 73 da CLT) e pago o adicional notumo de 
pelo menos 20% (art. 73 da CLT).

As horas trabalhadas, além da oitava diária e 44 semanais, são devidas como extras, 
como decorre da interpretação do inciso Xm do art. 7° da Lei Magna.

A jornada de trabalho móvel e variável é decorrente da produção da empresa, sen
do, portanto, lícita, pois não contraria determinação da Constituição ou da legislação 
trabalhista.

Dessa forma, a cláusula contratual é plenamente válida, não havendo que se falar em 
nulidade, de forma a ser aplicado o art. 9a da CLT.

Na hipótese vertente, o empregado deve ser remunerado por hora, de forma que 
não haja alegação de prejuízo quanto à redução de salário, que só poderia ser feita por 
negociação coletiva (art. 7S, VI, da Constituição). Assim, a empresa irá pagar ao empre
gado as horas efetivamente trabalhadas. Se ele trabalhar um número maior ou menor de 
horas por mês, irá recebê-las de acordo com seu salário-hora. Não há, portanto, prejuízo 
a ser alegado.

10 Empregados excluídos

Certos empregados são excluídos da proteção normal da jornada de trabalho, como 
se verifica do art. 62 da CLT. São os empregados que exercem atividade extéma incom
patível com a fixação do horário de trabalho e os gerentes, diretores ou chefes de depar
tamento. Isso quer dizer que não têm direito a horas extras e a adicional de horas extras.

Os empregados domésticos não têm direito a horas extras, pois não se lhes aplica o 
indso Xm do art. 7° da Constituição (parágrafo único do art. 7a da mesma norma), que 
fixa a duração de trabalho de oito horas diárias e 44 semanais. Da mesma forma, não é 
observado em relação aos domésticos o adidonal de horas extras (art. 7°, XVI, da Cons
tituição), pois o parágrafo único do art. 7a da Constituição não fez mençãó aó réferido 
indso, além do que também hão se lhe aplica a CLT (art. 7a, a, da CLT).

A antiga redação do art. 62 da CLT induía os vigias que tinham apenas jornada de 
10 horas. A Lei na 7.313, de 17-5-85, suprimiu a alínea b do art. 62 da CLT, remunerando 
as demais. Com isso, o vigia passou a ter jornada de trabalho de oito horas, tendo direito 
a horas extras, além desse horário.

A redação do art. 62 da CLT compreendia os vendedores pracistas, os viajantes e 
os que exercessem, em geral, funções de serviço extemo não subordinado a horário,
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devendo tal condição ser explicitamente referida na Carteira de Trabalho e no livro de 
registro de empregados, ficando-lhes, de qualquer modo, assegurado o repouso semanal; 
os gerentes, assim considerados os que, investidos de mandato, em forma legal, exerces
sem encargos de gestão e, pelo padrão mais elevado de vencimentos, se diferenciassem 
dos demais empregados, ficando-lhes, entretanto, assegurado o descanso semanal; os 
que trabalhassem nos serviços de estiva e noa de capatazia nos portos, sujeitos a regime 
espedal. Com a Constituição, os trabalhadores avulsos passaram também a ter duração 
do trabalho de oito horas diárias e 44 semanais, pois passaram a ter igualdade de direitos 
com o trabalhador com vínculo permanente. Assim, a alínea c do art. 62 da CLT teria sido 
derrogada pela Constituição.

A Lei n2 8.966, de 27-12-94, altera novamente a redação do art. 62 da CLT, estando 
o citado artigo assim redigido:

“Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo (da jomada de tra
balho): I -  os empregados que exercem atividade externa incompatível com a 
fixação do horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados; II -  os gerentes, assim 
considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparam, para 
efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filiais.”

Há necessidade de se comentarem as referidas alterações, pois existem várias modi
ficações que são totalmente distintas da orientação anterior

lO.l.Constitucionalidade

Poder-se-ia dizer que o art. 62 da CLT seria inconstitucional, pois o inciso Xm do 
art. 7° da Constituição estabelece que o empregado deve trabalhar oito horas diárias e 
44 semanais. Entretanto, o art. 62 da CLT não está mencionando que o empregado deva 
trabalhar mais do que a jomada especificada na Constituição, apenas que aquelas pessoas 
que não têm controle de horário ou os gerentes, de modo geral, deixam de ter direito a 
horas extras, pois no primeiro caso é difícil dizer qual o horário em que prestam serviços, 
por trabalharem externamente, e no segundo caso o empregado faz o horário que queç 
podendo entrar mais cedo e sair mais tarde, ou entrar mais tarde e sair mais cedo, a seu 
critério. Neste último caso, verifica-se que o poder de direção do empregador é muito 
menor, e em muitos casos é o empregado que determina muitas coisas, justamente por 
ter encargo de gestão. Assim, não têm tais pessoas direito a horas extras e não é incons
titucional o art. 62 da CLT.

10.2 Atividades externas

A Lei na 8.966/94 permite ampla interpretação de cada caso concreto, pois deixam 
de ser arrolados os empregados que não estão sujeitos à jomada de trabalho, com exce
ção do gerente. Agora, fala-se em empregados que exercem atividade externa incompatí
vel com a fixação de horário de trabalho.
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Continuam a ser incluídos no indso I do art. 62 da CLT, como empregados que exer
cem atividade externa incompatível com a fixaçãp de horário de trabalho, os vendedo
res, viajantes ou pradstas, que são os empregados que não trabalham internamente na 
empresa, mas externamente, tendo uma região de trabalho onde fazem suas vendas. Da 
mesma forma, estão induídos nesse conceito os carteiros, os motoristas em geral, como 
os de caminhões, de carretas, de ônibus etc., que têm atividade externa ou fazem viagens, 
mas também os vendedores pradstas, os viajantes ou outras pessoas que exercem ativi
dade externa não sujeita à anotação de jornada de trabalho, como os cobradores ou pro- 
pagandistas. Os vendedores, viajantes ou pradstas são os empregados que não trabalham 
internamente na empresa, mas externamente, tendo uma região de trabalho onde fazem 
suas vendas. Normalmente, não há como controlar, o horário dessas pessoas, porque tra
balham na praça. São regidos pela Lei na 3.207/57. Assim, se é-impossível controlar o 
horário desses tipos de trabalhadores, por possuírem afazeres externos, além de ser difícil 
verificar qual o tempo efetivo à disposição do empregador, são indevidas as horas extras.

A redação do atual dispositivo do inciso I do art. 62 da CLT é melhor do que a ante
rior pois não arrola quais seriam os empregados que estariam exduídos de ter direito a 
horas extras, apenas mendona que são os que exercem atividades externas incompatíveis 
com a fixação de horário de trabalho, podendo enquadrar-se nessa definição qualquer 
empregado. O que interessa é que exista incompatibilidade entre a natureza da atividade 
exerdda pelo empregado e a fixação de seu horário de trabalho. Se tais empregados são 
subordinados a horário, têm direito a horas extras, prindpalmente quando é possível 
prever que a jornada normal não é sufidente para a entrega ou cobrança das mercadorias 
vendidas, como em relação a motoristas e cobradores.

Há, ainda, uma condição cumulativa a ser observada: registro na CTPS da não-ob- 
servânda de horário de trabalho e também no livro ou ficha de registro de empregados. 
Caso falte algum dos dois requisitos, o empregado terá direito a horas extras, Sàlvo se 
tiver dênda inequívoca de sua condição ou for feita prova da referida condição.

Na anterior redação da alínea a do a r t 62 da CLT, falava-se que os empregados que 
exerdam atividades externas não tinham direito a horas extras, mas assegurava-se o 
direito ao repouso semanal remunerado. Com acerto, a atual redação do inciso I do art. 
62 da CLT suprimiu a referida disposição, pois o repouso semanal remunerado, hoje, é 
previsto no inciso XV do art. 7a da Constituição, sendo um direito de todo empregado, 
urbano, rural, doméstico e avulso, mesmo não subordinado a horário, como o doméstico. 
A mesma expressão “assegurado o repouso semanal remunerado” é também suprimida 
no atual indso n, art. 62, da CLT em relação à antiga alínea b do mesmo a r t 62, pois o 
repouso semanal também é assegurado aos gerentes.

O tacógrafo não implica controle de jornada do empregado. Mostra o movimento do 
veículo ou a sua veloddade. Não possibilita saber quem é o condutor do veículo, nem o 
trajeto cumprido. Não serve para controlar a jornada de empregado que exerce atividade 
extema (Orientação Jurisprudendal na 332 da SBDI-1 do TST).

10.3 Encargos de gestão

Na redação anterior do art. 62 considerava-se gerente ou empregado de confiança 
aquele que tinha mandato da empresa, que, como qualquer contrato, pode ser escrito ou
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verbal. Devia, assim, exercer encargos de gestão, admitindo ou dispensando funcionários, 
fazendo compras e vendas em nome da empresa, além de ter padrão mais elevado de ven
cimentos do que outros funcionários. Exercia encargos e prerrogativas do empregador, 
atuando como se fosse o próprio empregador.

Passa o inciso II do art. 62 da CLT a fazer referência a cargo de gestão e não a cargo 
de confiança, pois a confiança é inerente ao òontrato de trabalho.

O inciso n  do art. 62 da CLT continua utilizando a palavra gerente. A maior dificul
dade consiste em dizer quem é gerente, pois o empregado pode ser rotulado de gerente, 
mas efetivamente não o ser, ou não ter poderes para tanto.

É gerente o que tem poderes de gestão, como de admitir ou dispensar fundonários, 
adverti-los, puni-los, suspendê-los, de fazer coinpras ou vendas em nome do emprega
dor, sendo aquele que tem subordinados, pois não se pode falar num chefe que não tem 
chefiados.

O atual indso n  do art. 62 da CLT já  não mendona a expressão mandato que tanto 
poderia ser expresso ou tádto, mas o gerente, para ter poderes de gestão, deve ter um 
mandato conferido pelo empregadoi; ainda que verbal ou tádto, para administrar o em
preendimento do empresário. Embora a atual norma mendone apenas “encargos de ges
tão”, é possível entender que a pessoa que tem encargo de gestão é a que tem mandato, 
ainda que verbal ou tádto.

Não mais se sujeitam também a ter direito a horas extras os diretores e chefes de 
departamento ou filial, que se equiparam aos gerentes, pois também exercem encargos 
de gestão, devendo ter o mesmo tratamento. Talvez, o legislador tivesse agido com mais 
acerto se colocasse na lei que não se sujeitam à jornada de trabalho aqueles que exercem 
encargos de gestão. Nesse conceito, estariaminduídos os gerentes, os diretores e chefes e 
até os superintendentes da empresa, pois difídl é dizer o que é chefe de departamento ou 
de filial, que são atribuições determinadas pelo empregador ao nomear tais pessoas. Da 
mesma forma, é difícil explicar o que é empregado de confiança, pois, para o empregador, 
o empregado é de confiança e o empregado muitas vezes não se considera dé confiança, 
pois não tem amplos poderes para tanto. O cargo de confiança importa fidúda deposi
tada pelo empregador no empregado. É geralmente exerddo em caráter temporário ou 
em comissão, podendo o comissionado reverter ao cargo que anteriormente ocupara na 
empresa. Mesmo assim, o empregado que exerce cargo de confiança, agora, está expres
samente exduído do regime de horas extras, pois o parágrafo único esdarece que seria 
uma das pessoas que têm encargos de gestão.

Haverá, com certeza, problemas de interpretação sobre o que vem a ser o exerddo 
do cargo de confiança, como ocorre com os bancários. Aliás, o legislador ordinário parece 
que inspirou-se no bancário comissionado para dizer quem exerce cargo de gestãò, ao se 
utilizar da expressão gratificação de função no parágrafo único do art. 62 da CLT, expres
samente prevista no § 2a do art. 224 da CLT, pertinente aos bancários.

O fato, porém, de o indso n  do art. 62 da CLT não fazer remissão expressa em rela
ção à pessoa que exerce cargo de chefe de divisão não quer dizer que o referido empre
gado está exduído de sua aplicação, pois é possível dizer que há um exemplo no inciso D 
do art. 62 ao equiparar aos gerentes os diretores de departamento ou filial. Desde que o 
chefe exerça também encargo de gestão, não terá direito a horas extras.
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O gerente vai continuar a ser a pessoa que tem um padrão mais elevado de venci
mentos do que os demais funcionários da empresa. Não seria possível entender como 
padrão mais elevado de vencimentos o fato de o gerente ganhar um real a mais do que 
seus subordinados, mas alguma coisa razoável a mais do que os demais empregados, no 
contexto da empresa. Na redação anterior da alínea b do art. 62 da CLT, contudo, não 
havia um critério para dizer como se caracterizaria esse padrão mais elevado de venci
mentos, o que agora é feito no parágrafo único do mesmo artigo.

Para caracterização do cargo de confiança, não é preciso o pagamento de gratificação 
de função, que é facultativa, podendo ou não ser paga ao empregado, pois a lei emprega 
a expressão se houver, denotando exemplo. O empregador; contudo, vai ter que demons
trar que o empregado recebe a gratificação pela função, nos casos em que houver o pa
gamento, que não são muitas pessoas que o possuem, mesmo muitos gerentes òü outros 
administradores empregados têm um salário maior, mas não têm gratificação de função, 
ou, então, deverá mostrar que o gerente tem um padrão mais elevado de vencimentos do 
que os demais empregados.

O pagamento da gratificação sempre teve por objetivo compensar a maior responsa
bilidade pelo cargo exercido, como também cobrir despesas decorrentes de seu desempe
nho, mas pode-se também entender que a gratificação paga pela maior responsabilidade 
já inclui eventual remuneração de horas extras que possam ser prestadas.

Não será, porém, cargo de confiança aquele em que o desempenho seja exclusiva
mente técnico.

A redação do parágrafo único do art. 62 da CLT, no que diz respeito à gratificação de 
função, vem a ser pior do que a da legislação anterioi; pois dará margem a uma série de 
problemas de interpretação, principalmente se o trabalhador exerce efetivamente encar
go de gestão, mas não tem gratificação de função.

Se o trabalhador receber gratificação de função inferior ao valor do salário efetivo 
acrescido de 40%, pode-se entender que, mesmo tendo cargo de gerente, terá direito a 
horas extras. Entretanto, não se pode dizer que esse fator será preponderante, pois a pró
pria lei menciona a expressão se houver, denotando focultatividade de tal pagamento e 
indicando que, mesmo inexistindo gratificação de função, o empregado não estará sujeito 
a horas extras desde que tenha encargo de gestão. Logo, o critério da gratificação de fun
ção será meramente exemplificativo ou indicativo da condição de gerente, mas não será 
essencial, bastando, para tanto, que o salário do gerente tenha padrão bem mais elevado 
do que o de seu subordinado imediatamente inferior ou que seja superior a 40% deste. 
Não se pode interpretar o parágrafo em confronto com o artigo, mas os dois devem ser 
interpretados harmonicamente ou sistematicamente, pois, senão, um iria anular o outro.

Se a empresa não pagava gratificação de função a seus gerentes quando dà edição da 
Lei na 8.966/94, não tem obrigação de fozê-lo agora, para caracterizar o exercício de en
cargo de gestão. O que interessa como fator determinante é o exercício de encargo de ges
tão pelo empregado, pouco importando se tinha ou não gratificação de função. Isso quer 
dizer que a empresa não está obrigada a pagar gratificação de função a seus gerentes se n 
ão o fazia, pois o principal é o exercício de encargo de gestão por parte do empregado. 
Se o funcionário exerce encargo de gestão, é o suficiente, mesmo que não tenha gratifi
cação de função; continuará, assim, a não ter direito a horas extras. Se houver a grati
ficação de função, esta deverá ser de pelo menos 40% sobre o salário efetivo. Entretanto,
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se inexistir a referida gratificação, o gerente não terá direito a horas extras desde que 
tenha encargo de gestão, pois a hipótese contida no parágrafo único do art. 62 da CLT é 
meramente exemplificativa.

É daro que aquele que ganhar gratificação superior a 40% do salário-base também 
se induirá no conceito de gerente.

Estando o empregado sujeito a controle de horário, na entrada e saída do serviço, 
terá direito a horas extras, indusive o gerente, porque, aí, não se poderá falar em liber
dade total do empregado, devendo ser aplicada a duração do trabalho de oito horas 
diárias e 44 semanais. Incompatível falar em controle de jornada de quem exerce cargo 
de confiança.

A regra do parágrafo único do art. 62 da ÇLT não veio a alterar, porém, o § 2a do 
art. 224 da CLT, pois esta regra é específica em relação ao bancário, sendo que “a lei 
nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga 
nem modifica a lei anterior” (§ 2a do art. 2a do Decreto-lei na 4.657/42). A gratificação 
de fimção dos que exercem função de direção, gerênda, fiscalização, chefia ou outros 
cargos de confiança bancária continua sendo de pelo menos 1/3 do salário do cargo 
efetivo, e não de 40%, como prevê o parágrafo único do art. 62 da CLT, tendo jornada de 
trabalho de oito horas, e não de seis horas (S. 102, W, do TST). O gerente bancário terá 
jornada de trabalho de 8 horas (§ 2fi do art. 224 da CLT). Quanto ao gerente-geral de 
agênda bancária, presume-se o exerddo do encargo de gestão, aplicando-se-lhe o art. 
62 da CLT (S. 287 do TST).

10.4 Trabalhadores avulsos

Não mais se induem no art. 62 da CLT os trabalhadores avulsos, ou os de estiva e de 
capatazia dos portos, sujeitos a regime espedal. Se eles têm regime especial, já  não deve
riam ser induídos na CLT, mas a própria lei deveria tratar do assunto, como o faz a Lei na 
8.630/93 (Lei dos Portuários), que revogou indusive os arts. 285 a 292 da CLT. É certo 
que os próprios trabalhadores avulsos estão sujeitos à duração do trabalho de oito horas 
diárias e 44 semanais, por força do indso XIII do art. 7a da Lei Maior, combinado com o 
indso XXXIV do art. 7a da mesma norma, pois é vedada a distinção entre o trabalhador 
com vínculo empregatído permanente e o avulso, isto é, deve haver igualdade de direitos 
entre os referidos trabalhadores. Se há, porém, incompatibilidade entre a atividade que os 
avulsos exercem e a fixação de horário, podem ser induídos no inciso I do a r t 62 dá CLT.

10.5 Conclusões

O art. 62 da CLT exdui da aplicação do Capítulo n  da mesma norma (“Da Duração do 
Trabalho”) os trabalhadores que especifica. Isso significa não só da duração máxima da 
jornada de trabalho, e, por consequênda, do direito de receber horas extras, mas também 
do direito a horas noturnas, adidonal notumo e hora noturna reduzida, pois o trabalho 
notumo está induído no mesmo capítulo, que trata da duração do trabalho, induindo jor
nada de trabalho, períodos de descanso e intervalos, trabalho notumo e compensação da 
jomada de trabalho. Verifica-se, portanto, que não é apenas da jornada de trabalho què
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o trabalhador está excluído no art. 62 da CLT, mas de todo o capítulo. O direito à remu
neração do trabalho noturno superior à do diurno e à remuneração de horas extras com 
adicional de 50% dependerá da previsão da lei ordinária, mais precisamente do capítulo 
da CLT que trata da duração do trabalho.

11 Conceito de horas extras

São usadas as expressões horas extras, horas extraordinárias ou horas suplementares, 
que têm o mesmo significado.

Horas extras são as prestadas além do horário contratual, legal ou normativo, que 
devem ser remuneradas com o adicional respectivo. A hora extra pode sèr realizada tanto 
antes do início do expediente, como após seu término normal ou durante os intervalos 
destinados a repouso e alimentação.

12 Acordo de prorrogação de horas

O acordo de prorrogação de horas é o ajuste de vontade feito pelas partes para que 
a jornada de trabalho possa ser elastecida além do limite legal, mediante o pagamento 
de adicional de horas extras. O acordo pode ser feito por prazo determinado ou indeter
minado.

O art. 59 da CLT permite que as partes façam um pacto da prorrogação da duração 
normal da jornada de trabalho. O acordo deverá ser necessariamente escrito, podendo 
ser um adendo ao contrato de trabalho ou inserido no próprio pacto laboral ou, ainda, 
por meio de acordo ou convenção coletiva, que é o significado da expressão contrato 
coletivo encontrada no artigo consolidado. Do documento deveria constar que a remune
ração da jornada suplementar seria de 20% (§ I a do art. 59 da CLT). Quando inexistia o 
acordo escrito, o adidonal era de 25% (antiga S. 215 do TST). Hoje, já  não se aplica essa 
orientação, pois o adidonal é de pelo menos 50% (art. 7a, XVI da Constituição). Mesmo 
que não haja acordo entre as partes para a prorrogação da jornada, o empregado poderá 
reivindicar em processo trabalhista as horas extras com adidonal.

O limite da prorrogação de horas é de mais duas por dia, totalizando 10 horas (art.
59 da CLT). É daro que, se o empregado prestar mais de duas horas extras por dia, 
terá que recebê-las, pois geraria enriquecimento ilídto do empregador em detrimento 
do esforço do empregado, além do que as partes não poderiam voltar ao estado anterior, 
devolvendo ao obreiro a energia despendida. Excedido o limite de duas horas por dia, 
haverá multa administrativa.

Trabalhar mais de 10 horas por dia diminui a concentração do trabalhador. Ele está 
mais cansado, podendo causar addentes do trabalho.

O art. 413 da CLT veda a prorrogação do horário de trabalho do menor, salvo em 
se tratando de acordo de compensação ou na hipótese de força maior Os cabineiros de 
elevadores não podem, também, prorrogar sua jornada de trabalho (art. I a da Lei na 
3.270/57).
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Os bancários podem prorrogar excepcionalmente sua jomada até oito horas, ou 40 
horas semanais (art. 225 da CLT). A jurisprudência veda a contratação de jomada extra
ordinária quando da admissão do empregado bancário (S. 199,1, do TST).

Estabelece o art. 60 da CLT que nas atividades insalubres “quaisquer prorrogações” 
só poderão ser feitas por intermédio de licença prévia das autoridades competentes em 
matéria de segurança e higiene de trabalho, sendo nula a prorrogação que não atenda a 
essa regra de ordem pública. O trabalho prorrogado em atividade insalubre é mais nocivo 
ao empregado, atentando contra sua saúde, diminuindo sua atenção e podendo favorecer 
a ocorrência de acidentes, em virtude de seu cansaço; daí a necessidade de autorização 
prévia da autoridade do Ministério do Trabalho para o prolongamento do horário d e , 
trabalho nessas atividades. Poucas, contudo, foram as empresas que conseguiram obter a 
citada licença prévia da DRT para a prorrogação do horário de trabalho. O art. 60 da CLT 
refere-se apenas a insalubridade e não a periculosidade.

Havia entendimento de que a não obtenção da mencionada licença prévia geraria 
apenas infração administrativa, cuja penalidadè estaria capitulada no art. 75 da CLT. 
Outra corrente afirmava que o art. 60 da CLT delegava ao Ministério do Trabalho a nor- 
matização das regras de medicina e segurança do trabalho, o que está previsto no art. 
200 da CLT e regulamentado minuciosamente pela Portaria ne 3.214/78, que permite a 
prorrogação em se tratando de trabalho em condições ruidosas, mas não por muito tempo 
(NR 15, anexos 1 e 2), no trabalho sob ar comprimido (anexo 6 da NR 15), no trabalho 
subterrâneo (NR 22) etc.

A jurisprudência não tinha posição unânime a respeito do tema, mas a maioria dos 
julgados e da doutrina entendia, como Mozart Victor Russomano (1990, v. 1:101), que 
“a consequência imediata déssa exigência é a ilegalidade do regime de compensação em 
atividades insalubres sem autorização prévia da autoridade competente, consideíando- 
-se como horas extras as que excederem ao limite normal de oito horas”. Na verdade, 
mandara-se pagar apenas o adicional de horas extras, utilizando-se da orientação da 
Súmula 85 do TST.

Com o advento do inciso Xm do art. 7a da Lei Fundamental surge a dúvida se o art.
60 da CLT ainda está em vigor.

Afirmam alguns que o art. 60 da CLT seria uma norma de segurança e medicina do 
trabalho, que se compatibilizaria e seria decorrente do inciso XXII do art. 7a da Lei Maior, 
que prevê a redução de riscos inerentes ao trabalho, de acordo com normas de saúde, 
higiene e segurança. Não se pode dizei; entretanto, qúe aquele comando legal é uma nor
ma de segurança e medicina do trabalho, pois está inserido na Seção II (Da Jomada de 
Trabalho) do Capítulo n, do Título n, da CLT, que trata da duração do trabalho, e hão nõ 
Capítulo V do mesmo título, que prescreve sobre medicina e segurança do trabalho (arts. 
154 a 223). Embora o art. 60 da CLT se refira ao capítulo sobre segurança e medicina do 
trabalho, a questão nele versada é sobre prorrogação da jomada de trabalho.

O art. 60 da CLT e o indso Xm do art. 7a da Constituição não versam, porém, sobre 
questões diversas. Ao contrário, a compensação não deixa de ser uma espéde de pror
rogação do horário de trabalho, que somente poderá ser feita por convenção oú acordo 
coletivo. O artigo consolidado, ao falar em “qualquer prorrogação”, implicitamente en
globa a compensação do horário de trabalho, que vem a ser uma forma .de prorrogação da 
jomada de trabalho. Como o texto constitudonal estabeleceu uma única condição para a
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compensação do horário de trabalho, que é a celebração de acordo ou convenção coletiva 
de trabalho, já não há necessidade de autorização prévia da DRT para prorrogação da 
jornada de trabalho, havendo incompatibilidade entre o art. 60 da CLT e o inciso Xm do 
art. 7a da Constituição, estando revogado, assim, o primeiro.

A lei anterior (art. 60 da CLT) não passa a ser inconstitucional em face do inciso XIII 
do art. 7a da Constituição, pois não seria possível que o legislador ordinário fosse infringir 
norma constitucional futura, de que não tinha conhecimento. Na verdade, a Constituição, 
por ser posterior e hierarquicamente superior à lei ordinária, revoga, por mcompatibili- 
dade, a norma anterior, o art. 60 da CLT, por ter regulado diferentemente a matéria e 
por ser contrária ao último dispositivo legal. Quando a Constituição explicita como um 
direito vai ser exercitado, esta especificação implica a proibição implícita de qualquer 
interferência legislativa do legislador ordinário, que não pode sujeitar a norma constitu
cional a outras condições. O legislador estabeleceu o limite máximo diário^e semanal e a 
compensação ou redução mediante acordo ou convenção coletiva. Não pode a legislação 
ordinária estabelecer de modo diverso. Qualquer outro requisito importa colidência dire
ta com a Lei Maioi; fazendo restrição de forma indevida onde o legislador constitucional 
não pretendeu fazer qualquer restrição, indusive quanto à negodação ou à liberdade de 
negodação coletiva.

Há, portanto, mna única condição para a prorrogação do horário de trabalho em 
atividade insalubre: a existência de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Não há, 
assim, outra condição, nem é predso ser feita regulamentação infraconstitudonal, pois 
o único requisito é a negodação coletiva. Logo, é possível a compensação de horário de 
trabalho ser feita por acordo ou convenção coletiva nas atividades insalubres e prescin
de da: inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho.

A supressão total ou pardal, pelo empregador, do serviço suplementar prestado com 
habitualidade, durante pelo menos um ano, assegura ao empregado o direito à indeniza
ção correspondente a um mês das horas suprimidas, total ou pardalmente, para cada ano 
ou fração igual ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. 
O cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores 
à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão (S. 291 do TST);

Se as horas extras foram contratadas pelo empregado, este não poderá furtar-se 
a prestá-las, a não ser que existam motivos justificáveis; caso contrário, o empregado 
estará sujeito ao poder disdplinar do empregador, podendo até mesmo ser dispensado 
por justa causa.

Não é possível a prorrogação de horas para os cabineiros de elevador (art. I 2 da Lei 
n2 3.270/57). O bancário só excepdonalmente pode prorrogar sua jornada (art. 225 da 
CLT). As telefonistas somente podem fazer horas extras em decorrênda de indeclinável 
necessidade (§ I a do art. 227 da CLT).

O adidonal de horas extras é de 50% (art. 7a, XVI, da Constituição). Com isso, os 
adidonais de horas extras que existiam para as telefonistas (§ l 2 do art. 227 da CLT), 
operadores cinematográficos (parágrafo único do art. 234 da CLT), ferroviários (art. 241 
da CLT), pessoal de equipagem de trens (parágrafo único do art. 241 da CLT), jornalistas 
(a rt 305 da CLT), fica elevado para 50%. O advogado terá adidonal de horas extras de 
100% (Lei na 8.906, art. 20, § 2a).
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A jurisprudência considera como trabalho extraordinário os minutos que antecedem 
e sucedem a jornada de trabalho, o que também poderia ser denominado de período re
sidual. É certo que, em muitos casos, é impossível que os empregados se comportem de 
forma homogênea, ordenada, para a marcação do ponto, sendo impraticável que todos 
marquem o ponto no mesmo horário.

Deve haver um limite de tolerância para,a marcação dos cartões de ponto, geralmen
te de cinco minutos. O que exceder esse limite será considerado como minutos extras, 
pois se configura como tempo à disposição do empregador.

A Constituição estabelece duração do trabalho de oito horas diárias e 44 semanais. 
O que exceder esse horário é jornada extra, salvo havendo acordo ou convenção coletiva 
para a redução e compensação da jornada (art. 7°, XQI). Não menciona a Lei Maior-que 
os minutos não serão considerados como extras. Assim, é possível concluir que tudo o 
que exceder aquele limite será considerado como jornada extraordinária, indusive os 
minutos extras. ,

É a lei que determina a anotação da entrada e saída do empregado em registro de 
ponto. O § 2a do art. 74 da CLT preconiza que, nos estabelecimentos com mais de 10 èm- 
pregados, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída, em registros mecânicos 
ou eletrônicos, devendo haver pré-assinalação do período de repouso.

O art. 4S da CLT considera como tempo à disposição do empregador aquele em 
que o empregado esteja aguardando ou executando ordens. Nesse sentido, poder-se-ia 
entender que, se ao empregado é determinada a anotação de ponto pelo empregador, 
a partir do momento em que anota o cartão de ponto ou até a referida marcação, o 
empregado está executando ordens de seu patrão, devendo tal período ser considerado 
como tempo à.disposição da empresa. Entretanto, em muitos casos, é sabido que, nos 
minutos que antecedem ou sucedem a jornada de trabalho, o empregado ainda não está 
trabalhando. Muitas vezes, fica conversando com os colegas antes ou após o expediente, 
vai ao grêmio da empresa ou tem de aguardar outros fundonários para inidar o trabalho 
e só a partir do momento em que efetivamente começa a prestar os serviços é que se 
consideraria como tempo de serviço à disposição do empregador. Seria, portanto, falso 
o argumento de que o empregado está à disposição do empregador até o momento em 
que deixa o emprego.

Para serem evitadas dúvidas, é mister que se fixe margem de tolerância para a mar
cação dos cartões de ponto, visando evitar abusos, pois não seria possível que o emprega
dor viesse a instalar uma máquina de ponto para cada trabalhadoi; até porque a lei nada 
mendona sobre o fato.

Parece um critério justo determinar que haja tolerânda para marcar os cartões de 
ponto pelo período de cinco m inutos antes ou depois da jornada, razoável para que o 
empregado marque o ponto, pois não se leva tanto tempo para esse ato. Os minutos exce
dentes de dnco devem, portanto, ser considerados como extras, aplicando-se o prindpio 
da razoabilidade, pois, do contrário, se o empregado chegasse atrasado ao emprego, o 
empregador também não poderia descontar os minutos de atraso do salário do emprega
do, o que normalmente é feito. Não se pode, porém, desprezar o período que antecede e 
sucede a jornada efetiva de trabalho, sob pena de o trabalhador prestar o serviço e não 
receber por seu labor. Seria computado o tempo de anotação dos cartões de ponto, com a 
tolerânda de dnco minutos, salvo se demonstrado que o empregado é que deu causã ao 
atraso na marcação do ponto.
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Despiciendo o argumento de que o empregado estaria à disposição de si mesmo 
quando anota os cartões de ponto e não do empregador, pois o empregado está à dis
posição do empregador quando executa ordens, de anotar os controles de ponto, além 
de estar dentro da empresa para essa atividade. Se a própria empresa tem aparelho que 
marca minuto a minuto a jomada, não se pode deixar de considerar o tempo à disposição 
do empregador dessa forma, apenas deve-se estabelecer um limite para tal fim.

A Súmula 366 do TST mostra que se deve estabelecer uma margem de tolerância de 
cinco minutos para a anotação do cartão de ponto na entrada e na saída. O excedente 
será considerado como minutos extras.

Se a jomada de trabalho for excedida, todos os minutos devem ser contados como 
extras e não apenas-o que exceder de cinco minutos.

A Lei na 10.243/01 acrescentou o § l s ao art. 58 da CLT, determinando que não se
rão descontadas nem computadas como jomáda extraordinária as variações de horário 
no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de 10 
minutos diários.

Considera-se à disposição do empregador, na forma do art. 4a da CLT, o tempo neces
sário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, 
desde que supere o limite de 10 minutos diários (S. 429 do TST).

Haverá tolerância de cinco minutos na entrada e cinco minutos quando retomar do 
intervalo para almoço para marcar cartão de ponto. Deve ser observado o limite total de 
10 minutos por dia, que compreendem os cinco minutos na entrada e os cinco minutos 
na saída.

O empregador não poderá também descontar os dnco minutos que o empregado 
entrar mais tarde, por ter chegado atrasado, ou sair mais cedo, totalizando no máximo
10 minutos por dia.

O tempo gasto pelo empregado com troca de uniforme, lanche e higiene pessoal, den
tro das dependências da empresa, após o registro de entrada e antes do registro de saída, 
considera-se tempo à disposição do empregador, sendo remunerado como extra o pérfodo 
que ultrapassai; no total, a 10 minutos da duração de trabalho diária (S. 366 do TST).

O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissões, tem 
direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculado sobre 
o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de 
horas efetivamente trabalhadas (S. 340 do TST)-

13 Compensação da jomada de trabalho

A redação original do § 2a do art. 59 da CLT previa:

“poderá sef dispensado o acréscimo de salário, se por força de acordo ou contrato 
coletivo, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente di
minuição em outro dia, de maneira que não exceda o horário normal da semana 
nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas”.
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A referênda a contrato coletivo é porque em 1943 havia a utilização dessa expressão, 
que foi substituída pelo Decreto-lei ns 229/67 por convenção e acordo coletivo, ao ser dada 
nova redação aos arts. 611 a 625 da CLT. Esqueceram, porém, de alterar a redação do 
§ 2a do art. 59 da CLT, atualizando-o em face do Decreto-lei na 229/67.0  horário normal 
da semana era de 48 horas, antes dé 5-10-1988.

Dispõe o indso XIII do art. 7- da Constituição: “duração do trabalho normal não 
superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”.

O § 2a do art. 59 da CLT teve nova redação determinada pela Lei ns 9.601, de 21-
1-1998:

“Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou con
venção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela 
correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no períodó 
máYimn de cento e vinte dias, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, 
nem seja ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.”

Na prática, são encontradas as denominações banco de horas e banco de dias. O termo 
banco não é correto, pois banco é o local em que se guarda alguma coisa, prindpalmente 
dinheiro. Pode significar o lugar em que a pessoa senta.

A utilização da denominação banco de horas serviria para significar a guarda de ho
ras prestadas a mais por dia para serem compensadas em outra oportunidade. A expres
são banco de dias teria o significado de trabalhar mais em alguns dias para não prestar 
serviços em outro dia. No banco de folgas, são trabalhadas horas a mais por dia em troca 
de folgas.

A denominação mais correta é acordo de compensação de horas, prevista no § 2a do 
art. 59 da CLT, como já havia previsão antes da Lei na 9.601.

Na prática, porém, têm sido utilizadas as denominações banco de horas ou banco de 
dias, prindpalmente nos acordos e convenções coletivas ou no ABC paulista, onde surgi
ram essas expressões.

Acordo de compensação de horas é o ajuste feito entre empregado e empregador 
para que o primeiro trabalhe mais horas em determinado dia para prestar serviçqs em 
número de horas inferior ao normal em outras dias.

Consiste o “banco” de horas em o trabalhador cumprir jornada inferior à normal 
quando há menor produção, sem prejuízo do salário ou de ser dispensado. Quando há 
maior produção, há compensação das horas. Poderá o trabalhador prestar serviços mais 
horas por dia, quando há maior produção, compensando essas horas na baixa produção. 
A Lei na 9.601 acabou instituindo o que na prática já  se chama de “banco de horas”, que 
nada mais é do que a compensação da jornada de trabalho.

Hoje, já se fala até no “banco” de dias, que tem a mesma finalidade do banco de 
horas, de adequar a produção na empresa. Há folga do trabalhador quando a produção 
está baixa e trabalho aos sábados, sem pagamento de horas extras, quando há maior 
produção. Não há ainda previsão legal nesse sentido na nossa legislação. A compensação 
estábeledda pela lei é de horas, e não de dias.
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São vantagens do “banco de horas”: evitar dispensa de trabalhadores em épocas de 
crise; adequar a produção; evitar ociosidade do trabalhador; reduzir horas extras e seu 
custo, compensar o sábado, compensar dias no final do ano etc.

Normalmente, as empresas costumam fazer com que o empregado trabalhe uma 
hora a mais por dia, de segunda a quinta-feira, não trabalhando aos sábados. Por exem
plo: o empregado presta serviços das 8 às 12 e das 13 às 18 h, de segunda a quinta-feira, 
e nas sextas-feiras sai às 17 h, porém não presta serviços aos sábados. Nesse caso, não 
excede o módulo semanal de 44 horas. Há a possibilidade também de o empregado tra
balhar mais horas por dia, por intermédio do sistema de compensação, para não prestar 
serviços durante a semana de Carnaval, de Natal e Ano Novo ou para não trabalhar nos 
dias intercalados entre feriados e fins de semana (os chamados dias-pontes).

Para o empregado, a compensação pelo não trabalho ao sábado é benéfica, pois o 
trabalhador não precisa deslocar-se até a empresa para trabalhar na maioria das vezes 
quatro horas, tendo gastos de transporte.

O empregado, por exemplo, poderia trabalhar mais horas de segunda a quinta-feira e 
não trabalhar às sextas-feiras, ficando com um fim de semana maior e mais témpo perto 
de sua família.

Não se confunde a compensação da jomada de trabalho com a chamada semana 
inglesa, pois nesta o empregado trabalha oito horas diárias e 40 semanais.

13.1 Flexibilização das normas trabalhistas

O Direito do Trabalho é um ramo da ciência do Direito muito dinâmico, que vem sen
do modificado constantemente, principalmente para resolver o problema do capital e do 
trabalho. Para adaptar esse dinamismo à realidade laboral, surgiu uma teoria chamada 
de flexibilização dos direitos trabalhistas.

A flexibilização das condições de trabalho é um conjunto de regras que têm por 
objetivo instituir mecanismos tendentes a compatibilizar as mudanças de ordem eco
nômica, tecnológica ou social existentes na relação entre o capital e o trabalho. Os 
exemplos mais comuns seriam a flexibilização da jomada de trabalho (flex time), que 
é usada principalmente nos países de língua inglesa, em que o funcionário entra mais 
cedo, saindo mais cedo do trabalho, ou ingressa mais tarde no serviço, saindo, também, 
em horário mais adiantado do que o normal, estabelecendo, assim, seu próprio horário de 
trabalho, trabalhando mais horas em determinado dia ou semana para trabalhar um me
nor número de horas em outros dias (há necessidade, porém, de se observar um número 
mínimo de horas trabalhadas no ano, no mês ou na semana); o job sharing pu a divisão 
do posto de trabalho por mais de uma pessoa; o contrato segundo as necessidades do 
empreendimento {Kapovaz do Direito alemão), conforme Lei de 26-4-1985.

Visa a flexibilização assegurar um conjunto de regras mínimas ao trabalhador e, 
em contrapartida, a sobrevivência da empresa, por meio da modificação de comandos 
legais, procurando garantir aos trabalhadores certos direitos mínimos e ao empregador 
a possibilidade de adaptação de seu negócio, mormente em épocas de crise econômica. 
Para fiscalizar essa flexibilização, com essa maleabilidade, é que o sindicato passa a deter 
o papel principal, ou seja, na participação das negociações coletivas que conduzirão ao
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acordo ou à convenção coletiva de trabalho, de modo a permitir também a continuidade 
do emprego do trabalhador e a sobrevivência da empresa, assegurando um grau de lucro 
razoável à última e certas garantias mínimas ao trabalhador. É uma forma de adaptação 
das normas vigentes às necessidades e conveniências de trabalhadores e empresas.

A Constituição de 1988 prestigiou em.vários momentos a flexibilização das regras 
do Direito do Trabalho, determinando: què os salários poderão ser reduzidos por con
venção ou acordo coletivo de trabalho (art. 7a, VI); a compensação ou a redução da 
jornada de trabalho só poderá ser feita mediante acordo ou convenção coletiva (art. 79, 
Xm); o aumento da jornada de trabalho nos turnos ininterruptos de revezamento pàra 
mais de seis horas por intermédio de negociação coletiva (art. 7-, XIV). O inciso XXVI 
do art. 7° do Estatuto Supremo reconheceu não só as convenções coletivas, mas tam
bém os acordos coletivos de trabalho, O indso VI do art. 8S da mesma norma estatuiu 
a obrigatoriedade da partidpação dos sindicatos nas negodações coletivas de trabalho. 
Pode-se dizer, também, que até mesmo a partidpação nos lucros e na gestão da empresa 
são formas de flexibilização laboral, de maneira que o empregado possa partidpar de
mocraticamente na gestão da empresa e em seus resultados positivos (art. 7°, XI, da Lei 
Ápice), sendo que a partidpação em relação aos lucros pode ser feita por convenção ou 
acordo coletivo (art. 621 da CLT).

Como se vê, há flexibilização de certas regras do Direito do Trabalho que só pode ser 
realizada com a partidpação do sindicato, podendo tanto ser instituídas condições de tra
balho in méllins (redução da jornada) ou inpetus, parapior, como no aumento da jornada 
nos turnos ininterruptos de revezamento ou na redução de salários.

13.2 Compensação de horário

Antes da Constituição atual os homens faziam a compensação de horários de traba
lho mediante acordo individual, às vezes inserido no próprio contrato de trabalho (§ 29 
do art. 59 da CLT).. As mulheres somente poderiam fazer a.compensação da jornada de 
trabalho mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho (art. 374 da CLT, que foi 
revogado pela Lei na 7.855/89). Os menores também necessitam de convenção ou acor
do coletivo para a compensação da sua jornada, desde que atendidos certos requisitos 
(art. 413 da CLT). A Súmula 108 do TST deixava daro que “a compensação de horário 
semanal deve ser ajustada por acordo escrito, não necessariamente em acordo coletivo ou 
convenção coletiva, exceto quanto ao trabalho da mulher”.

Como se observa, a ressalva que se fazia era apenas quanto à compensação de horá
rios da mulher, que deveria ser feita necessariamente por convenção ou.acordo Coletivo 
de trabalho.

O inciso Xm do art. 7- da Constituição trouxe dúvida se o acordo nele contido é indi
vidual ou coletivo. Sua redação é a seguinte: “duração do trabalho normal não superior a 
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e 
a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”.

A interpretação sistemática leva o intérprete a entender que se trata de acordo in
dividual.
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O indso VI do art. 7a da Constituição dispõe sobre irredutibilidade do salário, salvo 
o disposto em convenção ou acordo coletivo. Nota-se que aqui é expressa a menção ao 
acordo coletivo.

Usa o inciso XIV do art. 7a da Lei Magna um sinônimo para permitir a jomada su
perior a seis horas nos turnos ininterruptos de revezamento: “negodação coletiva”, que 
importa em convenção ou acordo coletivo.

Reconhece o inciso XXVI do art. 7a da Lei Maior as convenções e os acordos coletivos.
Por essa interpretação, se o constituinte usou a expressão “acordo ou convenção 

coletiva”, é sinal que queria que o acordo fosse individual. Do contrário, usaria a frase in
vertida: “convenção ou acordo coletivo”, em que o acordo seria necessariamente coletivo.

A interpretação gramatical do indso Xin do art. 7a da Constituição não é pacífica 
entre os espedalistas, havendo posições em um sentido e em outro.

Entendo que o adjetivo coletiva, qualificando o substantivo convenção, diz respeito 
tanto à convenção como ao acordo, até mesmo em razão da conjunção ou empregada no 
texto, que mostra a altematividade tanto da convenção como do acordo serem coletivos. 
A palavra coletiva deve concordar com a palavra imediatamente anterior que é feminina, 
mas aquela se refere também ao acordo. Por esse raríodnio, o acordo deve ser coletivo e 
não individual.

O filólogo Celso Cunha (1970:130), que fez a revisão gramatical da Constituição, 
entende que a última palavra numa frase deve concordar com a anterior, se esta for 
feminina. É seu o exemplo: “Estudo o idioma e a literatura portuguesa.” No mesmo sen
tido, a lição de Napoleão Mendes de Almeida (1967:413): “Coragem e disdplina digna 
de granadeiros.” Sá Nunes (1938:237) mostra o mesmo tipo de exemplo: “Foi o pobre 
homem ao convite no dia e hora assinada.” A. M. de Souza e Silva (1958:24) emprega 
exemplo semelhante: “O exérdto e a marinha brasileira.” Rodrigues Lapa (1984:228) 
indica os seguintes exemplos: “Isso requer estudo e padênda demorada;” “O estudo e a 
profissão monástica.”

Na verdade, o que o constituinte pretendeu foi apresentar sinônimos para as mesmas 
expressões. Por isso usou a expressão “acordo ou convenção coletiva” no inciso Xm do 
art. 7a, “negodação coletiva” no inciso XIV do art. 7a, “convenção e acordo coletivo” no 
indso VI do art. 7° e “convenção e acordo coletivo”, no indso XXVI do mesmo artigo. O 
objetivo do constituinte foi de não ser repetitivo, não empregando expressões repetidas, 
adotando variações ou sinônimos.

Interpretando as palavras empregadas na CLT, verifica-se que o legislador ordinário 
usa a expressão acordo escrito para designar o acordo individual feito pelo empregado 
para prorrogação da jomada de trabalho, como se observa do art. 59 da CLT. A própria 
Súmula 108 do TST fazia também essa distinção para a compensação de horários de 
trabalho, usando a expressão acordo escrito para o acordo individual e acordo coletívo ou 
convenção coletiva para a norma coletiva, sendo estas últimas as formas de compensação 
do horário de trabalho da mulher. Com base nessa orientação, já seria possível dizer que 
o constituinte, ao falar em acordo, quis se referir a acordo coletivo e não a acordo escrito 
ou individual, até mesmo para prestigiar a partidpação dos sindicatos nas negodações 
coletivas (art 8a, VI, da Constituição).

Se o empregado pactuai; mediante acordo individual com o empregador, a compen
sação do horário de trabalho, terá o segundo de pagar como extras as horas trabalhadas
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além da oitava diária, pois a compensação de horários, a partir de 5-10-88, somente pode 
ser feita por acordo coletivo ou por convenção coletiva de trabalho, nunca por acordo in
dividual. Nesse ponto, estaria derrogada a antiga redação do § 2a do art. 59 da CLT, caso 
se entenda que trata de acordo individual para a compensação da jornada.

A Súmula 85, n, do TST entende que ê  válido o acordo individual para compensação 
de horas, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário.

O § 2a do art. 59 da CLT mencionava que poderia ser feita a compensação mediante 
acordo ou contrato coletivo, desde que não houvesse excedimento do horário normal 
da semana, nem fosse ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Era a redação 
original da CLT, de 1943. O contrato coletivo a que se referia a lei era a convenção ou 
acordo coletivo, conforme nova nomenclatura determinada pelo Decreto-lei na 229/67. 
Pela antiga redação do preceito citado, não poderia ser excedido o limite semanal de 44 
horas para efeito de compensação. Assim, não poderia ser feita a compensação de horas 
no mês ou no ano.

A redação no projeto que alterava o § 22 do art. 59 da CLT era no sentido de que a 
compensação fosse feita por “convenção ou acordo coletivo”. Essa foi a redação aprovada 
na Câmara dos Deputados, que foi modificada para “acordo òu convenção coletiva” no 
Senado Federal. Deveria o projeto ter retomado para a Câmara para tomar a sèr analisa
do por essa casa. Não poderia, portanto, ter sido sancionado o art. 6a da Lei na 9.601, que 
altera a redação do § 2a do art. 59 da CLT. Houve, assim, violação do parágrafo único do 
art. 65 da Constituição, pois o projeto foi emendado, devendo voltar para a Câmara dos 
Deputados para ser apreciado. Pela atual redação do citado preceito legal, o acordo pode 
ser entendido como individual e não coletivo.

A Lei na 9.601 deu nova redação ao § 2a do art. 59 da CLT, dispondo que o acordo 
de compensação seria feito por acordo ou convenção coletiva, sendo que o período de 
compensação não poderia exceder a 120 dias.

Entendo ser inconstítucional a determinação do § 2a do art. 59 da CLT, se se entender 
que o dispositivo trata de acordo individual, pois a interpretação do inciso Xin do art. 7a 
da Constituição deve ser no sentido de que o acordo deve ser coletivo.

Permitia a redação anterior do § 2a do art. 59 da CLT que a compensação fosse ape
nas de duas horas por dia, não excedendo o limite semanal. Na redação original do proje
to de alteração do § 2a do art. 59 da CLT, fazia-se referência ao fato de a compensação não 
poder exceder 120 horas extras no período de um ano para os trabalhadores submetidos 
a regime de 44 horas semanais, sem prejuízo do disposto do art. 61 da CLT.

A redação do § 2a do art. 59 da CLT, determinada pela Lei na 9.601/98, previa que 
a compensação seria feita no máximo em 120 dias. Entendo que o lapso de tempo não 
deveria ser de apenas 120 dias para o banco de horas, mas deveria ser maior, ficando a 
cargo da negociação coletiva o seu prazo, estabelecendo-se apenas um prazo máximo de 
um ano, quando houvesse mudanças das relações entre as partes. O prazo de 120 dias é 
muito curto para adequar a produção ou situações decorrentes dè crise econômica.

A nova redação do § 2a do art. 59 da CLT dispõe que o acordo de compensação será 
celebrado em acordo ou convenção coletiva e o período será de um ano.

Como a Constituição não fixa qualquer limite para a compensação, o § 2a do art. 59 
da CLT é inconstitucional. O limite da compensação será estabelecido na norma coletiva,
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podendo a compensação ser feita em mais de 10 horas por dia ou em mais de um ano, 
como na área hospitalar no regime 12 x 36, ou por mais de um ano.

Se se entender que o limite de compensação é o de 44 horas, previsto no inciso Xm 
do art. 7a da Constituição, o limite de um ano estabelecido no § 2S do art. 59 da CLT é 
mconstitucional.

A Constituição não dispõe que o limite de compensação é de 44 horas semanais. 
Assim, é possível a compensação em período superior às 44 horas, pois o limite será pre
visto na norma coletiva e não na lei.

Se a norma coletiva estabelece limite menor do que a previsão legal, deve ser ob
servado o limite da norma coletiva. Trata-se de norma mais favorável ao empregado. Os 
limites são estabelecidos n a  norma coletiva“e não o deveriam ser pela lei.

O regime de compensação de horas poderá ser usado por empresas que têm acrésci
mo de produção sazonal ou para ciclos conjunturais. Nesses casos, a contratação e a dis
pensa do trabalhador eram mais onerosas para a empresa. Esta investia em treinamento 
da mão de obra e logo em seguida era obrigada a dispensar o empregado em razão da 
sazonalidade ou da conjuntura econômica. Agora, há possibilidade de melhor adequar a 
produção com o sistema de compensação em um ano, porém o empregador poderá me
lhor distribuir as horas trabalhadas no referido período, seja aumentando ou diminuindo 
a jornada quando necessário.

O acordo de compensação com limite semanal era incompatível com a sazonalidade 
de certas atividades, como na indústria.

O período de um ano será contado a partir da data em que entrar em vigor o acordo 
ou a convenção coletiva que estabelecer o regime de compensação. O § I a do art. 614 da 
CLT reza que as convenções e os acordos coletivos entram em vigor três dias depois do 
depósito na DRT.

O limite máximo de horas a serem prestadas por dia não poderá ser superior a duas, 
totalizando 10 horas diárias. Essa previsão já existia na antiga redação do § 2a do art. 
59 da CLT. As horas excedentes de oito diárias não serão remuneradas com adicional, no 
caso do acordo de compensação. Assim, será possível trabalhar uma ou duas horas a mais 
por dia. Será vedado, porém, o trabalho em mais de 10 horas por dia para efeito de com
pensação de horas. Haverá apenas o trabalho de duas horas a mais por dia, tomando-se 
por base o limite de oito horas diárias. O excedente de 10 horas deverá ser remunerado 
como hora extra, com o respectivo adicional, além de a empresa incorrer em multa ad
ministrativa.

O que exceder a 11a hora já será pago como extra, com o adicional de horas extras. A 
9- e 10- horas não serão pagas como extras, desde que atendidos os requisitos legais para 
a compensação, que atualmente tem limite máximo de um ano.

Para empregados que trabalhem menos de oito horas por dia, o limite também será 
de duas horas. Exemplo: médico trabalhar seis horas por dia, pois tem jornada de quatro 
horas; mineiro prestar serviços por oito horas, quando tem jornada de seis horas; jorna
lista prestar serviços por sete horas, em razão de que sua jornada é de dnco horas. Tudo 
isso objetiva a compensação da jornada de trabalho.

Utiliza, ainda, o § 2a do art. 59 da CLT de termo incorreto, ao usar a expressão jor
nada semanal, pois a jornada é o que ocorre diariamente. O mais correto seria falar em 
módulo semanal, duração semanal do trabalho ou regime semanal do trabalho.
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Dispõe a nova redação do § 2a do art. 59 da CLT que no período de um ano não pode 
ser ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias e a soma das jornadas semanais de 
trabalho previstas. O período de compensação é de um ano. Não existe previsão legal no 
sentido de que o referido período precisa coincidir com o ano civil. A lei não faz referên
cia a 44 horas semanais, mas “à soma das jornadas semanais previstas”. A palavra prevista 
poderia referir-se tanto ao módulo semanal legal previsto para certos trabalhadores: 44 
horas, em geral; 36 horas, para mineiros (art. 293 da CLT) e telefonistas. Também po
deria dizer respeito à previsão em acordo ou convenção coletiva, pois a palavra previstas 
seria referente ao que está na oração, isto é, o acordo e a convenção coletiva. Parece que 
essa soma deverá ser prevista no acordo ou convenção coletiva, isto é, na negociação co
letiva que for feita para se estabelecer o sistema de compensação. Poderão esses módulos 
semanais ser de 44 horas ou menos, mas parece que-também poderão -ser superiores, 
como de 10 horas por dia em cinco ou seis dias por semana.

Não poderá ser feita compensação por período superior a um ano, como por um ano 
e seis meses ou dois anos. A cada ano deve haver novo acordo para compensação.

As empresas que fazem compensação da jornada de trabalho deverão observar o 
prazo de um ano, pois na redação anterior da CLT não havia esse limite. É o que ocorre 
com os empregados que trabalham uma hora a mais por dia para não prestar serviços nos 
sábados. Nesses casos, as empresas terão de observar o prazo de um ano, devendo modi
ficar a forma de compensação até então existente. Assim, se for excedido o limite de um 
anb e a compensação continuar a ser feita, deverá haver pagamento de horas extras com 
adicional, de acordo com a remuneração na data da prestação dos serviços.

O trabalho além da oitava hora diária “e” 44 semanais será considerado como extra, 
a não ser que seja feito acordo ou convenção coletiva para a compensação do horário de 
trabalho. Tal verbete tipifica situação injusta para o empregado que presta serviços ex
traordinários e recebe apenas o adicional, quando na verdade todas as horas excedentes 
de oito diárias e 44 semanais já são consideradas como extras, sendo que o empregado 
foi contratado para trabalhar apenas dentro dos limites mencionados.

A partir de 5-10-88, todas as horas excedentes à oitava hora são extras, sendo devi
das as horas extras e o adicional (art. 7a, XEn e XVI, da Constituição).

Assim, todas as horas trabalhadas além de oito horas, na inexistência de acordo de 
compensação, deverão ser pagas como extras, acrescidas do respectivo adicional, uma 
vez que a jornada de trabalho foi excedida. O adicional será de no mínimo 50% (art. 7-, 
XVI, da Constituição), podendo ser superior se previsto em norma coletiva.

O § 3a do art. 614 da CLT não permite ser estipulada convenção ou acordo coletivo 
por período superior a dois anos. Nada impede estabelecer que o limite de compensação 
seja por período máximo de um ano. Não há incompatibilidade entre um preceito e ou
tro, pois o § 3a do art. 614 da CLT apenas estabelece limite máximo, a que está adstrito o 
§ 2a do art. 59 da CLT. Este dispositivo não permite prorrogação da convenção oü acordo 
coletivo para atingir dois anos. Logo, expirado o prazo de um ano, deve ser feito novo 
ajuste com prazo máximo ;de um ano. Se houver um espaço de tempo entre uma norma 
coletiva e outra e o empregado trabalhar além da oitava diária, serão devidas as horas 
extras com o adicional.

A vigência do acordo de compensação poderá ser estabelecida para o período de 
janeiro a dezembro ou qualquer outro período.
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Não é válido o acordo individual que as empresas continuam trazendo em juízo; 
nesse caso, as horas trabalhadas além da oitava diária serão consideradas como extras.

A Súmula 85 do TST mostra o entendimento de que a compensação de jomada de 
trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção 
coletiva. O não atendimento das exigências legais não implica a repetição das horas exce
dentes, sendo devido apenas o respectivo adicional (I e n).

As disposições dos parágrafos do art. 59 da CLT não se aplicam ao rural, nem ao 
doméstico. A CLT não se observa ao rural (art. 7a, b), salvo quando houver expressa 
determinação em sentido contrário. O Decreto na 73.626/74, que regulamenta a Lei na 
5.889/73, não faz referência à observância do art. 59 da CLT (art. 4a). O doméstico não 
tem jomada de trabalho, nem faz jus -a horas extras ou a compensação da jomada, pois 
não se lhe aplicam os incisos xm  e XVI do art. 7a da Constituição (parágrafo único do art. 
7a da Constituição). A CLT também não se observa ao doméstico (art. 7a, a).

Havendo trabalho superior à jomada normal, de modo a compensar o trabalho não 
realizado no sábado, e se o sábado for feriado, deve o empregador pagar como extras 
as horas suplementares trabalhadas com o adicional de 50%, e não pagamento em do
bro, pois não há trabalho no feriado. Poderá a empresa redistribuir as horas da semana 
referentes ao feriado ocorrido no sábado. Se o feriado recair na segunda ou sexta-feira, 
poderá o empregador exigir compensação complementar de modo a compensar a jomada 
inferior à normal trabalhada na semana, por causa do feriado.

É válido acordo coletivo ou convenção coletiva para estabelecer na empresa o regi
me de compensação de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que é muito utilizado 
na área hospitalar sendo até de preferência dos próprios funcionários. Não serão extras, 
no caso, as horas trabalhadas além da oitava diária. Será vedado, contudo, estabelecer o 
regime por acordo individual. Agora, segundo a determinação do § 2a do art. 59 da CLT, 
a compensação deverá ficar restrita ao período de um ano. É lícito o regime de 12 x 36, 
por ser superior a 10 horas diárias, pois a Constituição não fixa qualquer limite para a 
compensação. O limite deve ser fixado na convenção ou no acordo coletivo. O regime 
12 x 36 permite ao empregado um período maior de descanso além de permitir o con
tato por mais tempo com a família.

Se o empregado trabalha em horas extras no sábado, deixa de existir o acordo de 
compensação, pois a compensação visa a que o empregado não trabalhe no sábado. Se há 
trabalho neste dia, deixa de haver acordo de compensação. Devem, portanto, ser pagas 
como extras as supostas horas trabalhadas para efeito de compensação.

Esclarece a Súmula 85, I\£ do TST que a prestação de horas extras habituais desca
racteriza o acordo de compensação de horas. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem 
o módulo semanal normal devem ser pagas como horas extras, e, quanto às destinadas à 
compensação, deve ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário.

As disposições de que trata a Súmula 85 do TST não se aplicam ao regime compen
satório na modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação 
coletiva (S. 85, V, do TST). O TST passa a fazer distinção entre acordo de compensação, 
que deve ser escrito, mas pode ser individual, e o banco de horas, que exige a participação 
do sindicato dos empregados na negociação.

É válido o sistema de compensação de horário quando a jomada adotada é a deno
minada “semana espanhola”, que altema a prestação de 48 horas em uma semana e 40
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horas em outra, não violando os arts. 59, § 2a, da CLT, e 7a, XHI, da Constituição de 1988 
o seu ajuste mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho (Orientação Jurispru- 
dencial na 323 da SBDI-1 do TST).

Caso a rescisão do contrato de trabalho ocorra antes que exista a compensação in
tegral da jornada extraordinária, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas extras 
não compensadas, calculadas sobre o valor àa remuneração na data da rescisão. As horas 
extras serão remuneradas e também com o adicional (§ 3a do art. 59 da CLT), pois são 
horas extraordinárias. Não receberá apenas o adicional, mas as horas extras com o adi
cional, pois, se não compensadas, serão tidas por extras. Usa-se a expressão horas extras 
não compensadas com o adicional

O cálculo não será feito de acordo com o valor do salário na data em que foram 
prestadas as horas extras, de acordo com sua média, mas com base no número de horas 
extras não compensadas multiplicado pelo valor da remuneração na data da rescisão do 
pacto laboral. O cálculo será feito com base no valor da remuneração (§ 3a do art. 59 
da CLT), que compreende o salário mais as goijetas (art. 457 da CLT) e não com base 
na hora normal, como indica o § I a, do art. 59 da CLT para horas extras. O TST entende 
que o cálculo é feito com base na globalidade salarial, isto é, hora normal, integrado por 
parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, 
convenção coletiva ou sentença normativa (S. 264 do TST).

Sendo a remuneração variável, como integrada de comissões ou goijetas, dève-se 
apurar a média dos últimos 12 meses ou dos meses de trabalho, se o empregado tiver 
menos de um ano de casa. A norma coletiva poderia também prever a forma do cálculo 
das horas extras, indicando o período a ser considerado.

Mesmo que o empregado seja dispensado com justa causa, haja rescisão indireta oú 
peça demissão, deverá o empregador pagar as horas extras que não obedecerão ao siste
ma de compensação. A causa de cessação do contrato de trabalho não irá influenciar o 
referido pagamento, mas se foi ou não cumprida a compensação estipulada.

Se houver crédito de horas de compensação a favor do empregador na rescisão do 
contrato de trabalho, podem ser compensadas com outro crédito do empregado na res
cisão. Do contrário, haveria enriquecimento ilícito do empregado. Haverá, porém, de se 
respeitar o limite de um mês de remuneração do empregado para efeito de compensação 
(§ 5a do art. 477 da CLT).

A lei não resolve a questão em que o empregado trabalha um menor número de 
horas do que as oito normais, sem redução salarial e posteriormente é dispensado. O 
certo seria o empregador compensar as horas não trabalhadas com eventual crédito do 
trabalhador, visando evitar recebimento por parte do empregado em valor superior ao 
que efetivamente lhe é devido, porém não há previsão legal nesse sentido.

13.3 Ajuste tádto

Há quem entenda que o ajuste para a compensação de horas pode ser tácito^ Se é 
feita a compensação por longo tempo sem que haja oposição do trabalhadoi; estaria con
figurado o ajuste tácito.
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Depreende-se do art. 59 da CLT que o acordo para prorrogação ou compensação de 
horas deve ser escrito e não tácito, visando inclusive evitar fraudes. Tanto um caso como 
outro implicam a necessidade de elastecimento da jornada, que depende, portanto, de 
acordo escrito para ser prorrogada. O próprio § I a do art. 59 da CLT dispõe que do acordo 
deverá haver a fixação do porcentual de horas extras, devendo, portanto, ser indicado por 
escrito, sob pena de não se saber qual o porcentual fixado.

O ajuste tácito implicaria situação imprevisível de compensação, que ficaria ao livre 
critério do empregador. Só haveria vantagem para o empregador, em prejuízo do traba
lhador, que fica diante de situação incerta.

O TST entende que o ajuste não pode ser tácito (S. 85 ,1, do TST), mas escrito.
O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, in

clusive quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento 
das horas excedentes à jornada normal, se não dilatado o módulo máximo semanal, sen
do devido apenas o respectivo adicional (S. 85, Dl, do TST).

Será possível a compensação da jornada no trabalho a tempo parcial, desde que seja 
observado o módulo de 25 horas na semana.

A necessidade de acordo coletivo pode inviabilizar a compensação nas pequenas 
empresas, pois o ajuste terá de ser feito com o sindicato.

Representa o banco de horas uma forma de reduzir o custo da hora extra, mediante 
a melhor distribuição das horas trabalhadas pelo ano, além de impedir temporariamen
te a dispensa do trabalhador pela diminuição da produção.

14 Redução da jornada

O inciso Xm do art. 7a da Constituição permite a redução da jornada mediante acor
do ou convenção coletiva de trabalho, não mediante acordo individual. A redução dos 
salários também é lídta, pois o inciso VI do art. 7a da mesma norma assegura a redução 
por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho. O art. 503 da CLT, que tratava da 
redução de salários em casos de força maioi; foi revogado pela Lei Maior, que só permite 
a redução da remuneração por intermédio de negodação coletiva.

A Lei nB 4.923, de 23-12-65, que permite a redução da jornada ou do número de 
dias de trabalho em casos de crise econômica devidamente comprovada, continua, po
rém, em vigor, pois esta norma já dizia que a redução deveria ser feita mediante acordo 
com a entidade sindical. O prazo da redução não será de até três meses, nem o salário 
poderá ser reduzido em até 25%, respeitado ò salário-mínimo, pois o inciso XIII do art. 7a 
da Constituição não faz limitações. O salário-mínimo deve ser respeitado, pois ninguém 
pode ganhar menos do que esse valor.

15 Necessidade imperiosa

Permite-se a prorrogação da jornada normal de trabalho ocorrendo necessidade im
periosa. Esta pode ser entendida como a decorrente de força maior, para atendimento de 
serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto (art. 61 da CLT).
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15.1 Força maior

O art. 61 da CLT permite que em casos de força maior a jomada seja prorrogada além 
do limite legal ou contratual. Não há necessidade de previsão contratual ou de acordo ou 
convenção coletiva para a dtada prorrogação-

O art. 501 da CLT conceitua força maior como o acontecimento inevitável, imprevi
sível, para o qual o empregador não deu causa, direta ou indiretamente, como ocorre em 
casos de incêndio, inundação, terremoto, furácão etc.

Em casos de força maior, a lei não determina quanto seria o máximo da jomada de 
trabalho do trabalhador, o que leva a crer que não há limite. O empregador deverá fazer a 
comunicação da prorrogação à DRT no prazo de 10 dias (§ I a do art. 61 da CLT)..Haverá 
necessidade de pagamento de adidonal de hóras extras, por se tratar de horas suple
mentares, sendo que a Constituição não faz qualquer distinção quanto a este aspecto. O 
adidonal será de 50% (art. 7a, XVI). Nesse ponto não mais prevalece a primeira parte do 
§ 2a do art. 61 da CLT, que dizia que a remuneração não será inferior à da hora normal, o 
que mostrava que não havia adidonal de horas extras.

O menor poderá fazer horas extras em casos de força maior, até o limite máximo de 
12 horas, desde que seu trabalho seja imprescindível ao fundonamento do estabeled- 
mento, mediante o pagamento do adidonal de 50% (art. 413, n, e art. 7a, XVI, da Consti
tuição). A prorrogação da jomada do menor deverá ser comunicada à autoridade compe
tente em 48 horas (parágrafo único do a r t 413 c/c parágrafo único do art. 376 da CLT).

15.2 Serviços inadiáveis

Serviços inadiáveis são aqueles que não podem ser terminados durante a própria jor
nada de trabalho. Como exemplo temos o trabalho com produtos peredveis, que devem 
ser acondidonados em refrigeradores e que não podem ser interrompidos, sob pena da 
deterioração do produto.

Não há necessidade de acordo individual ou acordo ou convenção coletiva para a 
prorrogação. Haverá, porém, necessidade de pagamento de adidonal de 50% e o limite 
máximo da jomada não poderá ser superior a 12 horas (§ 2a do art. 61 da CLT).

O menor não poderá prorrogar sua jomada no caso presente, pois o art. 413 da CLT 
só fala na prorrogação em casos de força maior e para a compensação da jomada.

15.3 Recuperação de tempo em razão de paralisações

O § 3a do art. 61 da CLT mostra a possibilidade da prorrogação da jomada em virtu
de de interrupção do trabalho da empresa como um todo, resultante de causas addentais, 
ou de força maioi; que determinem a impossibilidade da realização do serviço. A prorro
gação será de no máximo duas horas, durante o número de dias indispensáveis à recu
peração do tempo perdido, desde que não sejam excedidas 10 horas diárias, em período 
não superior a 45 dias por ano. Há necessidade de prévia autorização da DRT. Assim, o 
empregado fará no máximo 90 horas por ano, isto é, duas por dia e até 45 dias por ano.



Jornada de Trabalho 5 4 9

O empregado deverá receber as horas trabalhadas além da jornada normal como 
extras, pois se trata de tempo à disposição do empregador (art. 42 da CLT), além do que o 
empregador é que deve assumir os riscos da atividade econômica decorrentes da paralisa
ção (art. 2a da CLT). A Constituição também não faz distinção quanto às horas extras para 
a recuperação em razão de paralisações, pois não deixam de ser horas suplementares, 
revelando, assim, que haverá pagamento de adicional de horas extras, que será de 50%.

16 Tümos ininterruptos de revezamento

16.1 Histórico

O indso XIV do art. 72 da Constituição teve origem histórica na Lei n2 5.811/72, 
que trata do regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfura
ção, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica 
e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, que prestavam serviços em 
regime de turnos de revezamento. Pretendeu o constituinte acabar com esse sistema, que 
se tinha generalizado para outras atividades, estabelecendo jornada de seis horas.

Houve várias redações antes de chegar à atual do mandamento em comentário. Na 
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, a redação do dispositivo em análise era 
“jornada diária de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de reve
zamento”. Na Comissão da Ordem Sodal, foi utilizada a expressão “jornada de seis horas 
para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento”. Na Comissão de 
Sistematização, verificava-se a “jornada máxima de seis horas para o trabalho realizado 
em turnos ininterruptos de revezamento”. Emenda aditiva pretendia induir a expressão 
“conforme convenção ou acordo coletivo”, prevalecendo ao final a expressão “salvo, ne
godação coletiva”, como forma de flexibilizar a aplicação dos turnos ininterruptos de 
revezamento e se estabelecer jornada superior a seis horas. Por issò, retirou-se a palavra 
“máxima”, que se referia ao limite da jornada, mediante acordo entre representantes de 
empregados e empregadores, de modo a que por meio de negodação das partes pudesse 
ser estabeledda jornada superior a seis horas. Ficou o inciso XIV do art. 7a da Constitui
ção assim redigido: “jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterrup
tos de revezamento, salvo negodação coletiva”.

16.2 Objetivo

Pretendeu o constituinte, com o indso XIV do art. 72 da Constituição, conceder jor
nada de trabalho menor àqueles trabalhadores que prestavam serviços em plataformas de 
petróleo ou em siderúrgicas, que em uma semana trabalham pela manhã, noutra à tarde 
e na seguinte à noite, como das 6 às 14h, das 14 às 22h ou das 22 às 6 horas. Sabe-se 
que esse trabalho é muito desgastante para o empregado, pois o ritmo circadiano, cor
respondente ao relógio biológico do ser humano, que controla variações de temperatura, 
segregação de hormônios, digestão, sono, é alterado constantemente, tratando-se, por
tanto, de um trabalho penoso. Assim, o intuito foi o de diminuir a jornada para o trabalho 
realizado nos referidos turnos, pelo maior desgaste que causa ao empregado, e não o de 
favorecer a atividade produtiva do empregador A exceção foi a negodação coletiva, em 
que poderia ser estabeledda jomada superior a seis horas.
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Pode-se afirmar quê o indso XIV do art. 7a da Constituição revogou, por incompa
tibilidade, as jornadas de 8 e 12 horas previstas no § I a do art. 2- e no art. 3a da Lei na 
5.811/72, que passaram a ser de 6 horas, pois o objetivo do constituinte foi acabar com 
o trabalho superior a seis horas, que se tinha generalizado em outras atividades empresa
riais, como na indústria siderúrgica, nos hospitais etc.

O inciso I da Súmula 391 do TST mostra que a Lei na 5.811/72 foi recepdonada pela 
Constituição de 1988 quanto à duração da jornada de trabalho em regime de revezamen
to dos petroleiros.

Entrou em vigor o preceito constitudonal em comentário em 5 de outubro de 1988, 
não sendo necessária lei complementar para sua explidtação.

16.3 Conceito

Turno é palavra de origem espanhola que significa turma de trabalho, que não se 
confunde com jornada ou horário ininterrupto.

O trabalho por turno é aquele em que grupos de trabalhadores se sucedem nas mes
mas máquinas do empregador, cumprindo horários que permitam o fundonamento inin
terrupto da empresa. O substantivo “turno” refere-se, portanto, às divisões dos horários 
de trabalho, dizendo respeito ao trabalhador, ao que este faz, tendo em vista a onerosi- 
dade do trabalho desenvolvido pelo obreiro, indusive por questões higiênicas, e o fato 
de o trabalho em turnos ser prejudidal à saúde do empregado, prindpalmente porque 
èm uma semana làbora pela mànhã, noutra à tarde e na seguinte à noite. O operário fica 
privado do contato familiar, de hábitos alimentares, do repouso à noite, do contato com 
a sodedade e até de poder continuar süa educação ou aprimorá-la.

De acordo com alguns preceitos da CLT, já  se nota que “turno” vem a ser a divisão 
dos horários de trabalho, como se observa do art. 245, que se refere ao ferroviário, e do 
art. 412, que trata do trabalho do menor.

O fato de um único empregado trabalhar em turnos de revezamento ou alguns em
pregados, como os vigias, não descaracteriza a jornada de seis horas, pois a palavra “tur
no” diz respeito ao empregado que presta serviços nessa condição, e não à empresa. O 
tumo não se confunde, porém, com a jornada, porque esta corresponde à duração normal 
do trabalho diário, e tumo se refere à divisão da jornada.

O substantivo “revezamento” trata dos trabalhadores escalados para prestar servi
ços em diferentes períodos de trabalho (manhã, tarde ou noite), em forma de rodízio. 
É a troca de posição dos trabalhadores, a substituição de um empregado por outro no 
posto de trabalho. Os trabalhadores têm diferentes horários de trabalho e trabalham em 
diferentes dias da semana. A CLT, em alguns artigos, trata de revezamento, como no pa
rágrafo único do art. 67, que se refere à escala de revezamento mensalmente organizada, 
para os serviços que exijam trabalho aos domingos; no art. 73, que versa sobre trabalho 
noturno, especificando o trabalho noturno em revezamento semanal ou quinzenal; no 
art. 386, quando trata do trabalho da mulher aos domingos, em que deve ser organizada 
tuna escala de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical. Geralmente, o 
revezamento é feito por turmas ou por equipes, mas nada impede que seja feito por um 
ou alguns trabalhadores, como ocorre com os vigias.
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Esdarece Amauri Mascaro Nascimento (1989:174) que “por ininterrupto entende- 
-se o sistema contínuo, habitual, seguido, de trabalho em turnos. Não será ininterrupto o 
trabalho em duas turmas diurnas, paralisado durante a noite, no qual o estabelecimento 
fica fechado”. Nesse caso, a jomada será de oito horas.

Seria o caso de o empregado trabalhar das 6 às 14 horas e das 14 às 22 horas, não 
prestando serviços das 22 às 6 horas, embora a empresa trabalhe ou não nesse último 
horário. Inexiste, no caso, turno ininterrupto, pois o turno foi interrompido, faltando o 
trabalho no último horário, que seria o noturno.

O adjetivo “ininterrupto” refere-se, portanto, ao turno, e não ao revezamento, pois 
ininterrupto está qualificando o substantivo “turno”. A ininterruptividade vai dizer res
peito à forma como a empresa opera, no sentido de que uma turma termina a jomada e 
imediatamente é substituída por outra, e também de o trabalhador prestar serviços, por 
exemplo, nos três horários anteriormente mendonados.

Por turno ininterrupto de revezamento deve-se entender o trabalho realizado pelos 
empregados que se sucedem no posto de serviço, na utilização dos equipamentos, de 
maneira escalonada, para períodos distintos de trabalho. O legislador constituinte refe- 
riu-se, porém, a turnos ininterruptos de revezamento e não a jomadas ininterruptas de 
revezamento. Se a jomada fosse ininterrupta não haveria necessidade de interrompê-la 
para a concessão de intervalo. O objetivo do constituinte foi reduzir a jomada nos turnos 
ininterruptos de revezamento para seis horas; caso contrário, não teria sentido manter a 
jomada normal em oito horas (art. 7S, XIII), pois, se já havia a obrigatoriedade do inter
valo na jomada, não haveria necessidade de se reduzir a jomada para seis horas. Trata-se, 
portanto, de uma garantia do empregado e não do empregador. Irrelevante o fato de a 
atividade empresarial ser interrompida; o que importa é a atividade do trabalhador, se é 
ou não interrompida, mas não pelo intervalo para refeição.

Quando há na empresa o sistema de turno ininterrupto de revezamento, é válida a 
fixação de jomada superior a seis horas mediante a negodação coletiva (Orientação Ju
risprudendal na 169 da SBDI-1 do TST).

O inciso XIV do art. 7a da Constituição não dispõe que, adotada jomada superior a 6 
horas, deve-se observar o limite de 44 horas ou de 36 horas. Se a lei não distingue, não 
cabe ao intérprete fazê-lo. A Constituição ressalva a previsão de negodação coletiva, que, 
portanto, não precisa respeitar o módulo semanal, salvo se a norma coletiva dispuser 
exatamente nesse sentido.

16.4 Aplicação

Os turnos ininterruptos de revezamento aplicam-se a qualquer tipo de atividade ou 
profissão, como nas siderúrgicas, empresas que exploram atividades petrolíferas, vigias 
ou vigilantes, porteiros, hospitais. O direito à jomada de seis horas pertence ao trabalha
dor urbano e rural, além do avulso, que tem igualdade de direitos com os demais traba
lhadores (art. 7a, XXXR£ da Lei Maior).

16.5 Concessão de intervalo

Não se pode dizer que, havendo intervalo para refeição, não se aplica o turno de seis 
horas. O intervalo para refeição não vai descaracterizar o turno assim como o repouso
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semanal também não o desqualificaria (art. 7a, X\£ da Constituição), por serem direitos 
do trabalhador, visto que a Lei Maior apenas estabelece direitos mínimos, cabendo ao le
gislador ordinário complementá-los. O intervalo intrajomada é, porém, norma de ordem 
pública, tendo que ser concedido em todo trabalho superior a quatro horas (§ I a do art. 
71 da CLT). Não há incompatibilidade entre este preceito consolidado e o inciso XIV do 
art. 7® da Lei Magna. Ressalte-se que o intervalo para refeição, inclusive, não é compu
tado na duração do trabalho, como se observa do § 2S do art. 71 da CLT, o que evidencia 
que o turno, mesmo com intervalo, tem a mesma duração. Mesmo o art. 245 da CLT, ao 
tratar de turnos dos ferroviários, reza sobre interrupção de pelo menos uma hora para 
repouso. O intervalo constitui, inclusive, hipótese de necessidade fisiológica do trabalha
dor, vindo a ser uma norma de higiene do trabalho. O empregado precisa parar para fazer 
intervalo. Não-pode_traba1har oito-horas sem qualquer intervalo, principalmente para 
fazer refeição ou descansar. O uso do intervalo para poder interromper o tumò poderia 
dar ensejo a fraude, justamente para descaracterizar o turno ininterrupto de revezamen
to. A ininterruptividade diz respeito à operadonalização da empresa, ao revezamento, 
à altemânda de tumosfe^ não ao intervalo para repouso ou alimentação concedido na 
jornada de trabalho; caso contrário, também se entenderia que, se a empresa concede o 
intervalo de 11 horas entre um turno e outro (intervalo inteijomadas), também estaria 
descaracterizado o turno, ininterrupta deve ser considerada a altemânda do trabalho, e 
não o turno. Logo, o indso XIV do art. 7a da Constituição não revogou o art. 71 da CLT, 
no que diz respeito à concessão de intervalos.

Fazendo-se um paralelo com a Lei na 5.811/72, verifica-se que esta também prevê 
alimentação gratuita no posto de trabalho, durante o turno em que o empregado estiver 
de serviço (art. 3a, III). O empregado, mesmo tendo alimentação fomedda pela empresa, 
conforme preconiza a mendonada norma, pára de trabalhar quando faz as refeições. En
tão, nesse caso, também estaria descaracterizado o turno ininterrupto de revezamento, 
pois estaria interrompido o turno quando o empregado estivesse se alimentando. To
davia, não é de se adotar tal argumentação, pois o intuito do legislador constituinte, 
com o inciso XIV do art. 7a da Lei Maior foi de acabar com os tumos ininterruptos de 
revezamento, tais como os realizados em empresas siderúrgicas e os previstos na Lei ns 
5.811/72, que são notoriamente prejudidais à saúde do trabalhador Caso o empregador 
entenda de manter o turno ininterrupto de revezamento, terá que conceder jornada de 
seis horas, sendo devidas como extras as horas trabalhadas além do referido horário. Há, 
ainda, uma exceção, que é a negodação coletiva, permitindo-se, nesta, que seja estabele
dda jornada superior a seis horas; porém, haverá a necessária partidpação dos sindicatos 
dos empregados (art. 8a, VI, da Constituição) nas conversações.

A jurisprudênda entende que a concessão do intervalo no turno ininterrupto de re
vezamento não o descaracteriza (S. 360 do TST e S. 675 do STF).

16.6 Folgas

Dizer que, se a empresa não trabalha aos domingos ou, o empregado tem folga 
nesse dia, haveria a desconfiguração do turno ininterrupto de revezamento é uma afir
mação faladosa, pois “a drcunstânda de uma empresa trabalhar ininterruptamente -  de 
segunda-feira a sábado e cessar suas atividades completamente no domingo -  não retira 
do campo de inddênda da disposição em comentário” (Saad, 1989:126), até porque é 
um direito assegurado pelo indso XV do art. 7a da Constituição, que consagra o “repouso
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semanal remunerado, preferencialmente aos domingos”. O fato de a empresa conceder 
folga no domingo ou em outros dias, de maneira a compensar a folga que foi trabalhada, 
não vai descaracterizar o turno ininterrupto de revezamento, pois pode ser decorrente 
de circunstâncias técnicas da empresa, da própria produção, além de atender a preceito 
constitucional e legal.

Prestando serviços o empregado no sistema 12 x 36 (hospitais, por exemplo), ha
verá o tumo ininterrupto se existir o revezamento em horários diversos, de modo a não 
interromper a atividade da empresa. O mesmo pode-se dizer se o trabalho é realizado no 
sistema 24 x 24 ou 12 x 24, ou até em número de dias maiores, em que existirá o turno 
ininterrupto de revezamento desde que haja o revezamento e a ininterruptividade. O fato 
de haver folga nd sábado e no domingo também não irá descaracterizar o tumo se o em
pregado prestar serviços no sistema ininterrupto de revezamento feito semanalmente ou 
quinzenalmente, pois continuará havendo a agressão ao relógio biológico do trabalhador. 
O TST já decidiu da mesma forma (S. 360).

Caso não se entendesse da forma acima mencionada, bastaria ao empregador con
ceder um intervalo de 15 minutos a duas horas ou a folga em dia fixo, suspendendo ou 
não a atividade produtiva, para que fosse descaracterizado o tumo ininterrupto de reve
zamento, o que daria ensejo a fraudes, que não é, com certeza, o objetivo do legislador.

16.7 Fixação do turno

É lícito ao empregador fixar o tumo de trabalho do empregado de modo que ele 
não mais seja ininterrupto, pois está dentro do poder de direção do empregador e do ius 
variandi. A fixação do tumo importa, indusivè, numa condição mais benéfica ao traba- 
Ihadoi; que não tem de prestar serviços uma semana pela manhã, noutra à tarde e na 
seguinte à noite, propidando-lhe melhores condições biológicas e físicas de trabalho. 
Inexiste violação ao art. 468 da CLT ou ao inciso XXXVI do art. 5a da Constituição, pois 
não se trata de direito adquirido do empregado, nem de alteração ilídta do contrato de 
trabalho, de modo a causar prejuízo ao obreiro. O próprio TST admite a transferênda 
para o período diurno do empregado que trabalhava à noite, perdendo este o direito ao 
adidonal noturno (S. 265), justamente por se tratar de uma situação mais favorável à 
saúde do trabalhador. Nada impede, portanto, a fixação do tumo para que o operário não 
mais preste serviços em regime de revezamento.

Trabalhando, portanto, o empregado em tumo fixo ou fixado pelo empregador, sem
pre de dia ou sempre de noite, no mesmo horário, sem revezamento, não faz jus à jomada 
de seis horas (S. 423 do TST).

A previsão do art. 10 da Lei na 5.811/72 no sentido de mudança do regime de reve
zamento para horário fixo em relação ao petroleiro constitui alteração lídta, não violando 
o art. 468 da CLT ou o indso VI do art. 7a dai Constituição (S. 391, n, do TST).

16.8 Remuneração

Caracterizado o tumo e o empregado trabalhando mais de seis horas, terá direito às 
horas extras e ao adidonal respectivo a partir da 7- hora diária, pois a partir desta não
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foi remunerado seu trabalho, já que era obrigãdcTâ cumprir apenas seis horas. A jornada 
normal é de seis horas, e o que for trabalhado além de seis horas será anormal ou ex
traordinário, devendo ser pagas as horas extras e o adidonal, pois o inciso XVI do art. 7- 
da Lei Maior não faz qualquer distinção. Logo, não pode prevalecer a orientação da S. 85 
do TST, que manda pagar apenas o adidonal de horas extras.

Quando o empregado é horista, só é pàgo o adidonal, pois o trabalhador ganha 
por hora.

Para o cálculo do salário-hora do empregado horista, submetido a turnos ininter
ruptos de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6 horas diárias, 
aplica-se o divisor 180, em observância ao disposto no art. 7-, VI, da Constituição, que 
assegura a irredutibilidade salarial (OJ 396 da SBDI-1 do TST).

O empregador também deverá obedecer a , orientação da Súmula 110 do TST, que 
esdarece que, “no regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso 
semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de 11 horas, consecutivas para 
descanso entre jornadas, devem ser remuneradas como extraordinárias, indusive com o 
respectivo adidonal”.

Mesmo nos turnos ininterruptos de revezamento o empregado terá direito ao adido
nal noturno e à hora noturna reduzida, caso preste serviços das 22 às 5 horas.

17 Horas in  itinere

Dispõe o § 2fi do art. 58 da CLT que o tempo despendido pelo empregado até o local 
de trabalho e para seu retomo, por qualquer meio de transporte, não será computado na 
jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido 
por transporte público, o empregador fornecer a condução. O legislador deu respaldo à 
orientação da Súmula 90 do TST, que esdarece que “o tempo despendido pelo emprega
do, em condução fomedda pelo empregador, até o local de trabalho de difícil acesso ou 
não servido por transporte regular público, e para o seu retomo, é computável na jomada 
de trabalho” (I). O requisito básico aqui é a condução ser fomedda pelo empregador; 
caso não o seja, não haverá o cômputo como horas in itinere.

A Súmula 90 do TST não dispõe que são horas in itinere o tempo em que o emprega
do permanece aguardando condução fomedda pelo empregado^ sendo indevidas horas 
extras nesse sentido.

Se existe transporte público, mas ele é insufidente, não há direito a pagamento de 
horas in itinere (S. 90, EI, do TST).

A incompatibilidade entre os horários de inído e término da jomada do empregado 
e os do transporte público regular é circunstância que também gera o direito às horas in 
itinere (S. 90, n, do TST).

Havendo, porém, transporte particular em parte do percurso em que a empresa for
nece condução, não seria admissível determinar que o empregador pagasse as horas in 
itinere, pois caso contrário deixaria de fornecer a condução, visto que teria dois ônus: 
fornecer a condução e ainda pagar horas extras. É por esse motivo que, “havendo trans
porte público regular, em parte do trajeto percorrido em condução da empresa, as ho
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ras in itinere remuneradas se limitam ao trecho não alcançado pelo transporte público” 
(S. 90, W, do TST).

O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte 
fomeddo, para local de difícil acesso, ou não servido por transporte regular não afasta 
o direito à percepção do pagamento das horas in itinere (S. 320 do TST). No caso, o que 
ocorre com a cobrança do transporte é que este não é considerado salário in natura, por 
ser oneroso e não gratuito, mas para efeito das horas in itinere não há qualquer influên
cia, pois o que importa é ser fomeddo transporte pelo empregador para local de difícil 
acesso ou não servido por transporte regular.

Considerandp que as horas de trajeto são computáveis na jornada de trabalho, o tem
po que excede a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre ele deve intídir 
o adidonal respectivo (S. 90, V, do TST).

Há entendimento de que a jornada in itinere também pode ser negodada com o 
sindicato, mediante acordo ou convenção coletiva (art. 7a, Xm, da Lei Maior), pois há 
concessões mútuas visando vantagens redprocas, indusive para obtenção de novas con
dições de trabalho, como se a empresa fornecesse transporte gratuito em troca de não se 
exigir a hora in intinere.

Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio 
de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fomeddo pelo empregador em 
local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido 
pelo empregado, bem como a forma e a natureza da remuneração (§ 3a do art. 58 da CLT).

18 Sobreaviso, prontidão e BBP

O art. 244 da CLT, que trata do ferroviário, prevê que as estradas de ferro poderão 
ter empregados extranumerários, de sobreaviso e de prontidão, para executarem serviços 
imprevistos ou para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada.

O sistema estabeleddo pelo art. 244 da CLT se justifica para que o empregador te
nha pessoal na reserva para qualquer imprevisto, pois trata-se de transporte coletivo. O 
pessoal de reserva é dassificado em extranumerários, empregados em “sobreaviso” e em 
“prontidão”.

. O § 2a do art. 244 da CLT considera de “sobreaviso” o empregado efetivo que perma
necer em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o serviço. 
Cada escala de “sobreaviso” será, no máximo, de 24 horas. As horas de “sobreaviso”, para 
todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 do salário normal.

O sobreaviso caracteriza-se pelo fato de o empregado ficar em sua casa (e não em 
outro local) aguardando ser chamado para o serviço. Permanece em estado de expecta
tiva durante seu descanso, aguardando ser chamado a qualquer momento. Não tem o 
empregado condições de assumir compromissos, pois pode ser chamado de imediato, 
comprometendo até seus afazeres familiares, pessoais ou até seu lazer. Aplica-se o § 2B do 
art. 244 da CLT ao ferroviário que normalmente mora em casa da empresa ferroviária, no 
curso da ferrovia. Por estar em casa, é que pode ser chamado a qualquer momento para 
assumir seu serviço, sendo prevista a hora de sobreaviso para o ferroviário. Assim, se o
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empregado não estiver aguardando em sua casa o chamado do empregador, em prindpio 
não seria hora de sobreaviso. É importante que o empregado seja dentificado de que 
estará de sobreaviso.

Distingue-se o sobreaviso do regime de prontidão, em que o § 3a do art. 244 da CLT 
considera como “prontidão” o empregado que ficar nas dependêndas da estrada, aguar
dando ordens. A escala de prontidão será, no'máximo, de 12 horas. As horas de prontidão 
serão, para todos os efeitos, contadas à razão de 2/3 do salário-hora normal.

Nota-se, portanto, que no sobreaviso o empregado fica em casa, podendo ser cha
mado a qualquer momento, por isso deve ficar aguardando a comunicação do empre
gador. No regime de prontidão, o empregado não fica em casa, mas nas dependêndas 
da estrada de ferro, aguardando ordens, estando, portanto, à disposição do empregador 
(art. 4a da CLT).

A escala de sobreaviso pode ter no máximo 24 horas, enquanto a de prontidão terá 
no máximo 12 horas. A remuneração do sobreaviso é de 1/3 do salário normal, enquanto 
a de prontidão é de 2/3 do salário-hora normal.

Em razão da evolução dos meios de comunicação, o empregado tanto pode ser cha
mado pelo telefone ou pelo telégrafo (como ocorria nas estradas de ferro), como também 
por BIÇ pagers, laptop ligado à empresa, telefone celular etc. O art. 244 da CLT foi editado 
exdusivamente para os ferroviários, pois, na época, os últimos meios de comunicação 
ainda não existiam. O Direito do Trabalho passa, assim, a ter de enfrentar essas novas 
situações para considerar se o empregado está ou não à disposição do empregadoi; prin- 
dpalmente quanto à liberdade de locomoção do obreiro.

Na prática, a hora de sobreaviso, que era aplicada exdusivamente aos ferroviários, 
acabou sendo estendida a outros tipos de empregados.

A Súmula 229 do TST afirma que, “por aplicação analógica do art. 244, § 2a, da CLT, 
as horas de sobreaviso dos eletridtários são remuneradas à razão de 1/3 sobre as parcelas 
de natureza salarial”. Entretanto, para que o eletridtário tenha direito a sobreaviso, deve 
ficar em sua residênda aguardando ser chamado.

Preconizam alguns que a hora de sobreaviso prevista no § 2a do art. 244 da CLT 
seja aplicada não só ao ferroviário, mas por analogia aos médicos, engenheiros, moto
ristas etc.

O § I a do art. 5S da Lei na 5.811/72 prevê que os empregados de empresas que 
explorem petróleo fiquem em regime de sobreaviso, em que o obreiro permanece à 
disposição do empregador por um período de 24 horas para prestar assistênda aos tra
balhos normais ou atender a necessidades ocasionais de operação. Em cada jomada de 
sobreaviso o trabalho efetivo não excederá de 12 horas. Durante o regime de sobrea
viso, o empregado tem direito a alimentação gratuita, no posto de trabalho, transporte 
gratuito, além do repouso de 24 horas consecutivas parà cada período de 24 horas de 
sobreaviso, remuneração adidonal de 20% (hoje 50%) do respectivo salário básico, para 
compensar a eventualidade de trabalho noturno ou a variação de horário para repouso e 
alimentação (art. 6a). Verifica-se que o sobreaviso do empregado de empresas petrolífe
ras é diverso do ferroviário, pois este necessariamente tem de ficar em casa, enquanto o 
outro não, visto que já está à disposição do empregador: A remuneração do ferroviário é
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de 1/3 do salário normal, enquanto em relação ao outro obreiro há pagamento de hora 
extra com adidonal.

Para o aeronauta, o sobreaviso é o período não excedente a 12 horas em que per
manece em local de sua escolha, à disposição do empregadoi; devendo apresentar-se no 
aeroporto ou outro local determinado, até 90 minutos após receber comunicação para o 
inído de nova tarefa (art. 25 da Lei na 7.183/84). O número de sobreavisos que o aero
nauta poderá concorrer não deverá exceder a dois semanais ou oito mensais. Essa última 
regra não se aplica aos aeronautas de empresas de táxi-aéreo ou serviço espedalizado. O 
sobreaviso é remunerado à razão de 1/3 (art. 23).

O uso de BIP não caracteriza “sobreaviso”, pois o empregado pode se locomover e, 
teoricamente, poderia até trabalhar para outra empresa. Não se está, com isso, restrin
gindo a liberdade de locomoção do empregado. A liberdade de ir e vir da pessoa não 
fica prejudicada. Somente se o empregado permanece em sua residênda, aguardando 
a qualquer momento o chamado para o serviço, é que há sobreaviso, pois sua liberdade 
está sendo controlada.

O uso do aparelho de intercomunicação, a exemplo do BIÇ pager ou aparelho celular, 
pelo empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso, uma vez que o empre
gado não permanece em sua residênda aguardando, a qualquer momento, convocação 
para o serviço (S. 428 do TST).

O mesmo radocínio anteriormente mendonado pode ser utilizado para o empregado 
que porta pager ou laptop ligado à empresa, pois o empregado pode locomover-se sem ter 
de ficar em casa esperando chamada do empregador

Num primeiro momento, o fato de o empregador instalar aparelho telefônico na resi
dênda do empregado não quer dizer nada. O importante é que o empregado seja dentifi- 
eado que o aparelho está sendo instalado em sua residênda para que possa ser chamado 
a qualquer momento. Ficando o empregado em sua residênda, aguardando a qualquer 
momento ser chamado, estará configurada a hora de sobreaviso, pois não pode sair ou 
se locomover. Entretanto, o mesmo não ocorre com o telefone celular, pois o empregado 
pode locomover-se, não necessitando ficar aguardando o chamado do empregador em 
sua residênda.

A partir do momento em que o empregado atende ao chamado do empregador, fica 
a sua disposição, sendo considerada como jomada de trabalho, pois se trata de tempo à 
disposição do empregador (art. 4a da CLT).

19 Adicional de horas extras

Atualmente, o adicional de horas extras é de pelo menos 50% (art 7a, XVT). Assim, 
estão derrogados os preceitos da CLT ou da legislação ordinária que falem em adidonal 
de 20 ou 25%. Nada impede, entretanto, que a legislação ordinária ou as normas cole
tivas estabeleçam porcentual superior, o que normalmente é feito. O adidonal de horas 
extras do advogado é de 100% sobre a hora normal (§ 2a do art. 20 da Lei na 8.906).

A natureza do adidonal de horas extras é de salário e não de indenização, pois repre
senta um trabalho desenvolvido pelo empregado.

A limitação legal da jomada suplementar a duas horas diárias não exime o emprega
dor de pagar todas as horas trabalhadas (S. 376,1, do TST).
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O empregado, sujeito a controle de horário, remunerado à base de comissão, tem 
direito ao adicional de, no mínimo, 50% pelo trabalho em horas extras, calculadas sobre 
o valor-hora das comissões recebidas no mês, considerando-se como divisor o número de 
horas efetivamente trabalhadas (S. 340 do TST).

O empregado que recebe remuneração mista, ou seja, uma parte fixa e outra variá
vel, tem direito a horas extras pelo trabalho em sobrejomada. Em relação à parte fixa, 
são devidas as horas simples acrescidas do adicional de horas extras. Em relação à parte 
variável, é devido somente o adicional de horas extras, aplicando-se à hipótese o disposto 
na Súmula na 340 do TST (OJ 397 da SBDI-1 do TST).

As horas extras prestadas com habitualidade integram a indenização por antiguidade 
(S. 24 do TST), o 13a salário (S. 45 do TST), o FGTS (S. 63 do TST), o aviso-prévio in
denizado (§ 5a do art. 487 da CLT), as gratificações semestrais (S. 115 do TST), as fériás 
(§ 5a do art. 142 da CLT) e o DSR (S. 172 do TST e art. 7a, a e b, da Lei na 605/49).

O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres tra
balhistas, independentemente da limitação de duas horas diárias (art. 59, capui, da CLT) 
(S. 376, H, do TST).

20 Trabalho noturno

20.1 Horário notumo

A Convenção nfi 171 da OIT trata do trabalho notumo. Foi aprovada pelo Decreto Le
gislativo nfi 270, de 13-11-02.0  Decreto na 5.005, de 8-3-04, promulga a referida norma.

O trabalho notumo é o executado no período da noite. As legislações não são unâni
mes em apontar o horário que se considera notumo. Na Espanha, considera-se notumo o 
horário das 22 às 6h; na Alemanha, das 20 às 6h; em Portugal, das 0 às 5h (art 223,1, do 
Código do Trabalho); na França é na Itália, das 22 às 5h; na Argentina, das 21 às 6h (Ley 
de Contrato de Trabajo, art. 200).

No Brasil, considera-se horário notumo para os empregados urbanos o trabalho exe
cutado entre as 22h de um dia e 5h do dia seguinte (§ 22 do art. 73 da CLT). Para os 
empregados rurais, o horário notumo será das 21 às 5h, na lavoura, e das 20 às 4h na 
pecuária. Para o advogado, será das 20 às 5h (§ 3fi do art. 20 da Lei na 8.906).

Como se verifica, o horário considerado notumo é determinado pela lei, não o sendo 
no período que vai do pôr ao nascer do sol, o que seria mais lógico, mas dependeria das 
estações do ano, quando o sol nasce ou se põe mais cedo ou mais tarde. Certo é que no 
período notumo o organismo humano faz um esforço maior, pois a noite é o período bio
lógico em que a pessoa deve dormir e não trabalhar.

20.2 Adicional notumo

Por razões de ordem econômica ou social, certos trabalhos têm que ser realizados à 
noite, como ocorre em questões de produção em siderúrgicas, onde a máquina não pode 
parar; ou num hospital, que precisa ficar aberto diutumamente para atender aos pacien
tes. Assim, a legislação optou por melhor remunerar o trabalho notumo.
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A primeira determinação constitudonal sobre o trabalho noturno foi a da Constitui
ção de 1937, prevendo que “o trabalho à noite, a não ser nos casos em que é efetuado 
periodicamente por turnos, será retribuído com remuneração superior à do diurno” (art. 
137, j ) .  A Constituição de 1946 não mais fez a distinção em razão de turnos, apenas di
zendo: “salário do trabalho noturno superior ao do diurno” (art. 157, III). A Constituição 
de 1967 repete a mesma disposição da Norma Ápice anterior (art. 158, IV). O mesmo faz 
a EC na 1, de 1969 (art. 165, IV).

A Constituição de 1988 mudou um pouco a redação do dispositivo objeto do caso 
em estudo, ao explicitar “remuneração do trabalho notümo superior à  do diurno” (art. 
7a, IX).

A legislação Ordinária foi recepdonada pela Lei Maior, sendo que o art. 73 da CLT 
determina que “o trabalho notumo terá remuneração superior à do diurno e, para esse 
efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%, pelo menós, sobre a hora diuma”.

Em relação aos trabalhadores rurais, o adidonal notumo foi fixado em 25% sobre 
a hora normal (parágrafo único do art. 7° da Lei na 5.889/73). O adidonal notumo do 
advogado é de 25% (§ 3a do art. 20 da Lei na 8.906/96).

Dever-se-ia aumentar o porcentual do adidonal notumo para 50%, equiparando- 
-o ao de horas extras (art. 7a, XVI, da Constituição), porém até o momento a legislação 
não foi alterada. Como o adidonal é de pelo menos 20%, nada impede que em dissídios 
coletivos seja fixado um porcentual superior, pois a Constituição não fixou o valor do 
adidonal, deixando que a lei ordinária estabelecesse o porcentual mínimo.

Os vigias noturnos, como qualquer trabalhador, têm direito ao adidonal (Súmula 
402 do STF), pois o art. 62 da CLT foi modificado, retirando-se o vigia da previsão legal 
que não concedia a ele horas extras. O TST deixou daro que “é assegurado ao vigia, su
jeito ao trabalho notumo, o direito ao respectivo adidonal” (S. 140).

Os empregados domésticos não têm direito a adidonal notumo e hora notuma re
duzida, pois o parágrafo único do art. 7a da Constituição não faz remissão ao indso IX 
do a r t 7a da mesma norma. O trabalhador temporário, porém, terá direito ao adidonal 
notumo (art. 12, e, da Lei na 6.019/74).

O pagamento do adidonal notumo depende de uma condição, que é o trabalho à 
noite. Se o trabalho deixa de ser prestado no período notumo, não há direito ao adido
nal. O obreiro que trabalhava no período notumo e passa a trabalhar no período diurno 
perde o direito ao adidonal notumo (S. 265 do TST), visto que o fato gerador é o traba
lho à noite, que deixa de existir. Não há que se M ar em direito adquirido ou redução de 
salários, pois o adidonal visava compensar o trabalho notumo. Se este não mais existe, 
deixa de haver direito a sua consequênda, que era o pagamento do adidonal.

O adidonal notumo que for pago com habitualidade integra o salário do empregado 
para todos os efdtos, como férias, 13a salário, aviso-prévio indenizado, DSRs, FGTS etc. 
(S. 60 ,1, do TST).

20.3 Hora notuma redussida

A lei estabeleceu, ainda, uma ficção jurídica, no sentido de que a hora notuma é con
siderada reduzida, ou seja, a hora do trabalho notumo será computada como 52 minutos 
e 30 segundos (§ I a do art. 73 da CLT). Assim, cada hora trabalhada no período conside
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rado pela lei como noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos e não como 
u m a hora, o que se constitui numa vantagem até mesmo salarial ao empregado.

Não se pode dizer que a hora noturna reduzida foi revogada pela Constituição. Em 
primeiro lugar, porque a Constituição não é expressa nesse sentido. Em segundo lugar, 
porque o inciso IX do art. 7S da Constituição apenas menciona que a remuneração do 
trabalho noturno deve ser superior à do diurno, como já se verificava nas Constituições 
anteriores, abrindo espaço a que a lei ordinária fixe o adicional e a hora noturna reduzi
da. Em terceiro lugar, porque nada impede que sejam estabelecidos outros direitos na lei 
ordinária, pois a Constituição fixa direitos mínimos, conforme se verifica da parte final 
do art. 7a. Em quarto lugar, quando a Constituição determina a duração do trabalho de 
oito horas diárias e 44 semanais ou os turnos ininterruptos de revezamento de seis ho
ras diárias, não está dizendo que a lei ordinária não possa fixar o adicional noturno, ou 
estabelecer a hora noturna reduzida. Logo, persiste vigente a hoira noturna reduzida. O 
STF já havia decidido anteriormente à edição da Constituição de 1988 que “a duração 
legal da hora de serviço noturno (cinqüenta e dois minutos e trinta segundos) constitui 
vantagem suplementar, que não dispensa o salário adicional” (Súmula 214). Assim, cada 
hora trabalhada no período considerado pela lei como notumo será computada como 52 
minutos e 30 segundos e não como uma hora. O TST entende que a hora noturna reduzi
da subsiste após a Constituição de 1988 (Orientação Jurisprudencial na 127 da SBDI-1).

O ideal não seria o estabelecimento da hora noturna reduzida, mas a diminuição da 
jomada no trabalho notumo, como a limitação da jomada noturna em seis horas.

É possível fazer uma tabela, demonstrando que o empregado que trabalhar das 22 
às 5h prestará sete horas de trabalho, mas ganhará oito horas, em razão da hora notuma 
reduzida:

Trabalho notumo Hora notuma reduzida
I a hora de 22h00 às 22h52min30s
2a hora de 22h0052min30s às 23hOQ45min
3a hora de 23h0045min à 00h37min30s
4a hora de 00h37min30s à lh30min
5a hora de lh30min às 2h22min30s
6a hora de 2h22min30s às 3hl5min
7a hora de 3hl5min às 4h7min30s
8a hora de 4h7min30s às 5h

O trabalhador rural não é beneficiário da hora notuma reduzida, pois o adicional de 
25% visa compensar a inexistênda da hora notuma reduzida (parágrafo único do art. 7a 
da Lei na 5.889/73).

Para o advogado não há redução da hora notuma. Considera-se como período no
tumo das 20 às 5h. O adidonal notumo será de 25%. Por ser maior o adidonal, há com
pensação pela inexistênda da hora notuma reduzida. Por se tratar de lei espedal que 
regula o tema (Lei na 8.906/94, art. 2a, § 3a), não se observa a CLT. É o mesmo caso do 
trabalhador rural.

O vigia notumo também tem direito à hora notuma reduzida de 52 minutos e 30 
segundos (S. 65 do TST). Entretanto, “o trabalho notumo dos empregados nas atividades
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de exploração, perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, 
indústria petroquímica e transporte de petróleo, e seus derivados por meio de dutos é 
regulado pela Lei na 5.811/72, não se lhes aplicando a hora reduzida de 52’ e 30” do art. 
73, § l 2, da CLT” (S. 112 do TST), pois no caso a legislação específica CLei nfi 5.811) não 
prevê tal questão.

O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não retira o direito à 
hora noturna reduzida, não havendo incompatibilidade entre as disposições contidas nos 
arts. 73, § l 2, da CLT e 72, XIV da Constituição (OJ 395 da SBDI-1 do TST).

20.4 Regime de revezamento

O caput do art. 73 da CLT determina que nos casos de revezamento semanal ou 
quinzenal não há direito ao adicional notumo. Essa disposição foi derrogada pelo indso 
EI do art. 157 da Constituição de 1946, pois foi prevista na Constituição de 1937, mas 
não foi repetida na Norma Ápice de 1946, que, portanto, derrogou o caput do art. 73 da 
CLT no que diz respeito à exceção da não inddênda do adidonal notumo no regime de 
revezamento. O STF já  deddiu que “é devido o adidonal de serviço notumo ainda que 
sujeito o empregado ao regime de revezamento” (Súmula 213).

20.5 Empresas que mantêm ou não o trabalho notumo

Reza o § 3a do a r t 73 da CLT que “o acréscimo a que se refere o presente artigo (20%), 
em se tratando de empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho 
notumo habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos 
de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho notumo decorra da natu
reza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário-mínimo geral vigente 
na região, não sendo devido quándo exceder desse limite, já acresddo da percentagem”.

Verifica-se que o preceito legal em comentário contém duas hipóteses: uma quanto 
às empresas que não mantêm trabalho notumo, a outra quanto às empresas que têm por 
atividade o trabalho no período notumo. No primeiro caso, a lei determina que se verifi
que a existênda de um trabalhador do período diumo que faça a mesma coisa, tomando- 
-se seú salário para efeito da base de cálculo do adidonal notumo.

O STF deddiu, porém, que, “provada a identidade entre o trabalho diumo e o notur
no, é devido o adidonal, quanto a este, sem a limitação do art. 73, § 3S, da CLT, indepen
dentemente da natureza da atividade do empregador” (Súm. 313).

20.6 Horários mistos

A CLT dispõe no § 42 do art. 73 que consideram-se horários mistos aqueles que 
abranjam períodos diurnos e noturnos. Não são horários mistos os abrangidos por perío
dos noturnos e diurnos.

Na legislação panamenha, por exemplo, considera-se jomada mista “a que com
preenda horas de distintos períodos de trabalho, sempre que não abarque mais de 3
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horas do período notumo” (art. 30 do Código de Trabajó). As horas diurnas que antece
derem a jomada notuma, evidentemente, não terão adicional notumo, pois não foram 
prestadas durante o período que a lei considera como notumo.

O § 4a do art. 73 da CLT, assim como todo o artigo, teve nova redação determinada 
pelo Decreto-lei na 9.666, de 28-8-46.0  comando legal anterior mandava aplicar apenas 
o disposto no citado artigo, e não seus parágrafos, sendo que o atual dispõe que se utilize 
não só do caput, mas também dos seus parágrafos.

É daro, porém, que só no período notumo é que serão devidos o adidonal notumo 
e a hora notuma reduzida, ou seja, no período das 22 às 5h, salvo na hipótese adiante 
mendonada.

20.7 Trabalho prestado após as 5 horas em seqüência ao 
horário notumo

Determina o § 5a do art. 73 da CLT que às prorrogações do trabalho notumo aplicam- 
-se as determinações do Capítulo n, “Da Duração do Trabalho”.

Indaga-se, por conseguinte, no caso de o empregado continuar a trabalhar após as 
5h, qual mandamento legal deve ser aplicado: o § 4a, que trata dos horários mistos, ou o 
§ 5a, que versa sobre as prorrogações do trabalho notumo?

Ao se analisar a Constituição da República de 1988, nota-se que a remuneração do 
trabalho notumo deve ser superior à do diumo (art. 7a, IX). No entanto, não dispõe a Lei 
Magna que so a remuneração do trabalho notumo deve ser “superior à do diumo”. Nada 
impede que na prorrogação do trabalho notumo o empregado tenha o mesmo salário do 
labor realizado à noite, acresddo, se for o caso, do respectivo adidonal de horas extras.

Possui a CLT duas hipóteses específicas: a) a primeira, que se refere á  horários mis
tos (§ 4S do art. 73), ou seja, ao serviço realizado em períodos diumos e noturnos; b) a 
outra, que trata da prorrogação do trabalho notumo (§ 5a do art. 73), quando o labor se 
estenda após as 5h.

A CLT, ao tratar de horas extraordinárias, não contém termos precisos, que muitas 
vezes são empregados como sinônimos, pois em certa ocasião mendona horas suplemen
tares (art. 59), ora versa sobre prorrogação (art. 60, § 3a, do art. 61 e §§ 3a e 5a do art. 
73), em outra oportunidade refere-se a “exceder o limite legal” (art. 61). Mesmo o § 5a 
do art. 73 contém uma redação imperfeita.

O § 5a do art. 73 reza que “às prorrogações do trabalho notumo aplica-se o disposto 
neste Capítulo”. Contudo, qual é o sentido da palavra prorrogação!

“Prorrogação vem do latim prorrogatio, de prorrogare (alongar, dilatai; adiar, am
pliar).” “Não se prorroga o que já  se mostra acabado”, pois aí ocorreria uma coisa nova. 
Deve-se promover a prorrogação “antes que termine o prazo ou aquilo que se quer 
prorrogar, para que o tempo prefixo se dilate ou se amplie” (De Pláddo e Silva, 1990, 
v. 111:482).

Não se pode falar em prorrogação do trabalho notumo se este já terminou, pois é 
realizado das 22 às 5h. O que ocorre após as 5h, se o empregado continua trabalhando, 
é uma sequênda àquilo que o obreiro já  havia começado: o horário de trabalho. O horário
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notumo já se findou. O que se inicia é outro espaço de tempo, pois não há descontinui- 
dade na prorrogação.

O art. 73 da CLT e seus parágrafos devem ser interpretados sistematicamente, de 
modo a que não haja disposições vazias de conteúdo, nem incompatibilidade ou incon
gruências na aplicação de um ou outro dos comandos legais do artigo em exame.

Fácil é dizer que o horário das 20 às 6h, das 22 às 6h (em que haveria nove horas de 
trabalho, com o cômputo da hora notuma reduzida), ou das 22 às 8h é prorrogação da 
jomada normal. Difícil é explicar, à luz do § 5E do art. 73 da CLT, se o horário das 24 às 6h é 
prorrogação do trabalho notumo. Prorrogação da jomada de trabalho não é, porque aque
la tem menos de pito horas. Prorrogação do horário notumo também não é, pois a hora 
notuma, por definição legal, é das 22 às 5h. A hora notuma terminou-às 5h, mas o serviço 
continuou a ser prestado pelo assalariado. O mais correio seria falar-se em sequêndá do 
trabalho realizado após as 5h, daí se aplicando o disposto no Capítulo n  da CLT, sobre 
“Duração do Trabalho” (§ 52 do art. 73), ou seja: computar-se-ia á hora notuma reduzida, 
pagar-se-ia o adidonal notumo e o adidonal de horas extras, se cabível.

Existem juristas que entendem que, ao se interpretar o § 5a do art. 73 da CLT, a 
prorrogação do horário notumo não se utilizaria da orientação contida na dtada deter
minação legal e seus parágrafos, porque o horário já seria diurno. É ilógico, à primeira 
vista, falar-se em pagar adicional notumo durante o dia, mas é a única maneira de se 
remunerar o trabalho que continuar a ser feito após as 5h sem a ocorrênda de perda 
salarial para o obreiro.

O intuito tutelar da lei pressupõe que prestar serviços à noite é mais penoso que o 
trabalho realizado durante o dia. A própria Constituição consagra “adidonal de remu
neração para atividades penosas” (art. 7a, XXIII). Seria um contrassenso do legislador 
mandar pagar o adidonal notumo e a hora notuma reduzida e, se for o caso, o adidonal 
de horas extras nas prorrogações do horário notumo, e não determinar o pagamento de 
tais valores após o horário misto, pois o período das 5 às 6h é sequênda da hora notuma. 
Tanto é nodvo à saúde do laboralista o trabalho realizado à noite, como mais ainda o é o 
realizado nesse período e continuado após as 5h, que atenta, indusive, contra prindpios 
higiênicos da Medicina do Trabalho. É sabido que os addentes do trabalho ocorrem sem
pre em maior escala nas horas extras ou até durante a noite. O deferimento do adidonal 
notumo e o cômputo da hora notuma reduzida mais o adidonal de horas extras, após 
as 5h, servem para desestimular o empregador que impuser a prestação de serviços após 
este espaço de tempo, pagando, para isso, um salário mais elevado, pelo maior desgaste 
do obreiro na sequênda ao trabalho notumo. Se o horário do empregado fosse prorro
gado após as 5h, e este percebesse um salário inferior ao que recebeu até esse período, 
haveria um prejuízo ao trabalhador (art. 468 da CLT).

Normalmente, quando a empresa disdplina que o operário deve prestar serviços 
das 22 às 6h, o trabalho realizado após as 5h já não é horário misto, mas prorrogação da 
jomada de trabalho após o horário notumo. Daí, ser aplicável o § 5fi do art. 73 da CLT e 
não o § 4B do referido artigo da lei.

Prorrogação do trabalho notumo dar-se-ia quando alguém laborou das 22 às 4h e 
continuou prestando serviços até as 5h, pois não houve término do horário notumo. Não 
teria qualquer sentido o § 4fi do art. 73 da CLT explidtar que, no horário misto, assim 
definido como o realizado em perípdos diurnos e noturnos, se aplicaria às horas de
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trabalho notumo o disposto no mencionado artigo e seus parágrafos, ou seja, computar- 
-se-ia a hora noturna reduzida e pagar-se-ia o adicional notumo. Ao se asseverar tal 
fato, poder-se-ia inferir que a hora extra realizada no horário misto não seria devida ao 
empregado só porque se aplicaria “às horas de trabalho notumo o disposto” no art. 73 e 
seus parágrafos e não todo o Capítulo da “Duração do Trabalho” da CLT; ou só se pagaria 
o adicional notumo de 20%, conforme redação do § 4a do art. 73 da CLT, no período 
anterior ao Decreto-lei n2 9.666/46, em que não existia a palavra parágrafos. Fazer tais 
afirmações seria incorrer numa falácia. Para que, então, estariam na lei os §§ 4B e 5a do 
art. 73? Para nada?!

O § 52 do art. 73 da CLT menciona prorrogação do horário notumo, que ocorre após 
o horário notumo. Não faz referência a prorrogação no horário notumo, que seria dentro 
do próprio horário notumo das 22 às 5 horas.

É necessário, portanto, conjugarem-se as disposições contidas nos §§ 4a e 5a do .art. 
73 da CLT para se obter uma interpretação lógica da lei. No horário misto realizado das
21 às 5h, o período das 21 às 22h não teria adicional notumo ou hora noturna reduzida, 
porque não é realizado no espaço de tempo considerado pela lei como hora noturna. Das
22 às 5h seriam observados os quatro primeiros parágrafos do art. 73. E das 5 às 6h o 
que se aplicaria? Utilizar-se-ia do referido § 5a do citado artigo, em que na continuação 
“do trabalho realizado pelo empregado após as 5h” se observaria o disposto no Capítulo 
da “Duração do Trabalho” (Capítulo n  da CLT), mais especificamente: empregar-se-ia o 
adicional notumo de 20%, com o cômputo da hora noturna de 52 minutos e 30 segundos, 
e pagar-se-ia o adicional de horas extras de 50%, desde que houvesse trabalho extraordi
nário. Dessa maneira, o § 52 vai regular o serviço prestado em sequênda à hora noturna, 
abrangendo períodos noturnos e diumos -  que não são horários mistos - , não sendo 
aplicável apenas o art. 73 da CLT, mas todas as determinações que tratam da “Duração do 
Trabalho” (Capítulo II da CLT), indusive a Seção I\£ que versa sobre o trabalho notumo.

Há na lei, por conseguinte, duas situações distintas. Caso contrário, qualquer um dos 
§§ 4a e 5a do art. 73 da CLT poderia ser considerado letra morta no referido mandamento 
legal, e a norma jurídica não contém palavras ou disposições inúteis.

A ld , no caso, é mais sábia do que o legislador (Carlos Maximiliano, 1965:34). Não 
há, portanto, incompatibilidade lógica entre os §§ 4S e 5a do art. 73 da CLT.

A Súmula 60, n, do TST entende que, cumprida integralmente a jomada no período 
notumo e prorrogada esta, devido é também o adidonal notumo quanto às horas pror
rogadas no período diumo.

O empregado submetido à jomada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que 
compreenda a totalidade do período notumo, tem direito ao adidonal notumo, relativo 
às horas trabalhadas após as 5 horas da manhã (OJ 388 da SBDI-1 do TST).



31
INTERVALOS PARA 

DESCANSO

1 Denominação

São empregadas as denominações pausa, períodos de descanso ou intervalo para 
descanso para indicar o instituto em estudo. Pausa é a interrupção temporária de ação, 
movimento ou som. Não tem um significado técnico, mas genérico. Período de descanso 
diria respeito ao tempo entre dois fatos; um ciclo, podendo se confundir com as férias ou 
com o descanso semanal remunerado, que não deixam de ser períodos de descanso, em 
que o trabalhador irá repor suas energias gastas no ano, no primeiro caso, ou na semana, 
na segunda hipótese. Assim, o período de descanso seria o gênero, do qual seria espécie 
o intervalo.

Prefiro, portanto, utilizar o termo intervalo, que revela um período menor além de 
ser mais específico, por dizer respeito apenas às pausas existentes na ou entre as jornadas 
de trabalho, e não a outras hipóteses.

2 Conceito

Intervalos para descanso são períodos na jomada de trabalho, ou entre uma e outra, 
em que ò empregado não presta serviços, seja para se alimentar ou para descansar

Da definição já  se nota que vou tratar neste capítulo apenas dos intervalos que dizem 
respeito à jomada de trabalho. Não vou versar sobre outros períodos de descanso, como 
ò repouso semanal remunerado, e as férias, que serão estudados em capítulos separados.

Dessa forma, irei analisar apenas os intervalos intrajornada ou inteqomadas.
A natureza jurídica do intervalo para refeição compreende a obrigação do empre

gado de não trabalhar para repousar ou se alimentar assim como o empregador deve se 
abster de exigir trabalho do empregado nesse período. Diz respeito a norma de ordem 
pública absoluta e o interesse do Estado em preservar a saúde e a higidez física do traba
lhador Não pode ser modificado pela vontade das partes ou por norma coletiva.

O intervalo serve para o empregado se alimentar de forma que o organismo possa 
absorver o alimento de maneira normal. Serve, também, para descansar para retomar ao 
trabalho, restabelecendo seu organismo. Evita que ocorram acidentes, em razão da fadiga
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física do trabalhador. Fazer a refeição de forma corrida pode trazer estresse aos órgãos 
do aparelho digestivo.

O objetivo do intervalo é evitar a fadiga física e mental, reduzindo a possibilidade 
de acidentes do trabalho. O trabalhador se alimenta e descansa para poder repor suas 
energias e voltar a trabalhar novamente.

3 Intervalos intrajornada

Os intervalos intrajornada são os que são feitos dentro da própria jomada de trabalho.
O art. 71 e seu § I a, da CLT, revelam um dos exemplos de intervalo intrajornada:

“em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda de 6 horas, é obrigatória a 
concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, 
de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá 
exceder de 2 horas. § I a Não excedendo .de 6 horas o trabalho, será, entretanto, 
obrigatório um intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas”.

Pelo que se observa, se o empregado trabalhar menos de quatro horas diárias, não 
será obrigatória a concessão de nenhum intervalo. Prestando serviços o obreiro acima 
de quatro até seis horas, será obrigatório um intervalo de 15 minutos. Se a duração do 
trabalho for de mais de seis horas, será concedido um intervalo de, no mínimo, uma hora 
até duas horas. Se a jomada for de 4 horas, não há intervalo.

O intervalo de quem trabalha no sistema a tempo parcial de cinco horas por dia será 
de 15 minutos.

Será o intervalo concedido para o trabalhador poder alimentar-se ou descansar, re
compondo seu organismo para que possa continuar a jomada de trabalho.

O intervalo não pode ser concedido no início da jomada, pois não representa pausa 
para repouso, pois nem sequer se iniciou o trabalho. O trabalhador ainda não está can
sado para repousar

Não pode o intervalo ser fradonado em várias vezes durante o dia. Deve correspon
der a um período mínimo de 15 minutos ou uma hora, de forma contínua. Á concessão 
de intervalos fradonados durante a jomada não substitui á previsão dó art. 71 da CLT.

Se o trabalho do empregado não for contínuo, sofrendo várias interrupções, não terá 
direito o obreiro a intervalo pará refeição e descanso, pois provavelmente já o térá feito.

O intervalo tem que ser dè, no mínimo, tuna hora, mas pode ser superior a esse horá
rio, até duas horas. Assim, o empregador pode conceder, v.g., um intervalo de tuna hora 
e 30 minutos, uma hora e 55 minutos. Para que o intervalo seja superior a duas horas, há 
necessidade de acordo escrito com o empregado, seja por intermédio de dáusula do con
trato de trabalho ou termo separado, ou de contrato coletivo. Em relação a este último, 
deve-se entender que seria o acordo ou convenção coletiva, que é a atual denominação 
do contrato coletivo a que se referia a CLT em 1943.

Para quem trabalha das 22 às 5 horas, o intervalo é de uma hora e não de 52’ 30 seg., 
pois o art. 71 da CLT não faz distinção nesse ponto, nem o art. 73 da CLT trata do tema.
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O repouso mínimo de uma hora pode ser reduzido apenas por ato do Ministro do Tra
balho e ouvida a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, desde que se verifique 
que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos 
refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de horas extras 
(§ 3a do art. 71 da CLT). A norma legal, contudo, não dispõe qual o limite da redução, 
entendendo-se, em razão de orientação administrativa, que a redução seria de até 30 mi
nutos, que corresponde a um intervalo mínimo razoável para alimentação. Nos; períodos 
noturnos, o Ministério do Trabalho tem concedido intervalos mínimos de 40 minutos.

A norma coletiva não poderia suprimir ou reduzir intervalo, pois trata-se de norma 
de ordem pública e de higiene do trabalho a concessão do intervalo contido no art. 71 
da CLT (Orientação Jurisprudendal nB 342 ,1, da SBDI-1 do TST). Ante a natureza do 
serviço e em virtude das condições espedais de trabalho a que são submetidos estrita
mente os condutores e cobradores de veículos rodoviários, empregados em empresa de 
transporte coletivo urbano, é válida dáusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho 
contemplando a redução do intervalo, desde que garantida a redução da jomada para, no 
mínimo sete horas diárias ou 42 semanais, não prorrogada, mantida a mesma remune
ração e concedidos intervalos para descanso e fradonários ao final de cada viagem, não 
descontados da jomada (ÒJ 342, II da SBDI-1 do TST).

Apenas o Ministério do Trabalho é que pode reduzir o intervalo e não por meio de 
norma coletiva (§ 3a do art. 71 da CLT). A norma coletiva, ao estabelecer intervalo in
ferior ao legal ou suprimi-lo, atenta contra a previsão legal e não tem, portanto, valor. 
Não pode ser suprimido por negodação coletiva, pois a matéria não pode ser negodada 
quanto a direito indisponível do trabalhador, que não pode ser modificado pela vontade 
do sindicato e não está na esfera de negodação do sindicato, por se tratar de norma de 
ordem pública.

A norma coletiva é vedada a supressão ou a redução de intervalo, pois a concessão 
do intervalo contido no art. 71 da CLT é norma de ordem pública, de saúde e de higiene 
do trabalho.

Inexiste violação ao inciso XXVI do art. 7a da Constituição, quanto ao reconhed- 
mento das convenções e dos acordos coletivos, pois devem ser respeitadas as normas de 
ordem pública.

A previsão da lei é mais favorável do que a da norma coletiva, que não pode modi
ficar a primeira. O mínimo previsto na lei não pode ser modificado para pior pela norma 
coletiva.

A Orientação Jurisprudendal na 31 da SDC do TST estabelece não ser possível a 
prevalênda de acordo sobre legislação vigente, quando for menos benéfico do que a pró
pria lei, “porquanto o caráter imperativo dessa última restringe o campo de atuação da 
vontade das partes”.

Ante a natureza do serviço e em virtude das condições espedais de trabalho a que 
são submetidos estritamente os condutores e cobradores de veículos rodoviários, em
pregados em empresas de transporte público coletivo urbano, é válida dáusula de acor
do ou convenção coletiva de trabalho contemplando a redução do intervalo, desde que 
garantida a redução da jomada para, no mínimo, sete horas diárias ou quarenta e duas 
semanais, não prorrogada, mantida a mesma remuneração e concedidos intervalos para 
descanso menores e fracionários ao final de cada viagem, não descontados da jomada 
(OJ 342 da SBDI-1 do TST).
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Redução ou supressão de intervalo não é a mesma coisa que redução ou compènsa- 
ção da jomada, pois o intervalo diz respeito à necessidade de descanso e alimentação. 
Logo, não se aplica o inciso XIII do art. 7° da Constituição, mas o § 3a do art. 71 da CLT.

O fato de poder haver a redução de salários, por força do inciso VI do art. 72 da Lei 
Maior,-não quer dizer que é possível reduzir, ou suprimir intervalo por negociação coleti
va, pois não há nonna legal ou constitucional determinando algo nesse sentido.

Os intervalos disciplinados no art. 71 da CLT não são computados na duração do tra
balho, ou seja, são deduzidos da jomada normal de trabalho, não sendo considerados como 
tempo à disposição do empregador (§ 22 do art. 71 da CLT). As pausas realizadas pelo 
empregado para atendimento de necessidades fisiológicas não serão, porém, deduzidas da 
jomada normal de trabalho, sendo computadas como tempo à disposição do empregadon

As telefonistas que têm jomada de trabalho variável devem ter no máximo sete horas 
diárias de trabalho, com 17 horas de folga, deduzindo-se desse tempo 20 minutos para 
descanso, de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço contínuo de 
mais de três horas'(art. 229 da CLT). O intervalo de 20 minutos é deduzido da jomada 
de trabalho, não sendo computado como tempo de serviço à disposição do empregador.

O § 22 do art. 2a da Lei na 5.811, de 11-10-72, versa sobre regras a serem observadas 
na exploração, produção e refinação de petróleo, podendo o empregador suprimir o inter
valo de repouso e alimentação para garantir a normalidade das operações ou para atender 
a imperativos de segurança nacional. Deverá, para tanto, fazer o pagamento em dobro 
(art. 3a, n, da Lei na 5.811/72). Esse pagamento realmente é em dobro e não em triplo, 
aplicando-se por analogia a Súmula 146 do TST, devendo o empregado receber nove horas 
pelas oito horas trabalhadas sem intervalo.

O trabalhador rural tem seu intervalo um pouco diferente do intervalo do emprega
do urbano. Nos serviços intermitentes, que são os executados em duas ou mais etapas 
diárias, não serão computados como tempo de serviço os intervalos entre etapas, desde 
que haja ressalva de tal hipótese na CTPS do empregado (art. 6a da Lei n2 5.889/73). Em 
qualquer trabalho contínuo de duração superior a seis horas, será obrigatória a concessão 
de um intervalo para repouso e alimentação de acordo com os usos e costumes da região, 
e não conforme a previsão da CLT (art. 5a da Lei na 5.889/73). O a r t  10 do Decreto ns 
73.626/74 considera serviço intermitente aquele que, por sua natureza, seja normal
mente executado em duas ou mais etapas diárias distintas, desde que haja interrupção 
de trabalho de, no mínimo, dnco horas entre uma e outra parte da execução da tarefa.

A Ld na 8.923, de 27-7-94, acrescentou um parágrafo ao a r t 71 da CLT: “§ 4a Quando 
o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste artigo, não for concedido pdo em
pregador, este ficará obrigado a remunerar o período correspondente com um acréscimo de 
no mínimo cinqüenta por cento sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.”

O legislador parece que andou na contramão com a nova lei, pois o objetivo prin- 
dpal sempre foi o de se conceder o intervalo ao empregado, de proteger a integridade 
psicossomática do trabalhado^ isto é, o Estado estabelecer regras para que o intervalo 
realmente fosse gozado, para que o obreiro pudesse efetivamente descansar Agora, pode 
ocorrer de muito empregador exigir o trabalho durante o intervalo, pagando-o com o 
adidonal de horas extras, pois há essa previsão na lei. Na prática, isso já vinha sendo ob
servado nos processos trabalhistas, de se mandar pagar como hora extra o intervalo não 
concedido, porém se deveria verificar a orientação da antiga Súmula 88 do TST, de que “o 
desrespeito ao intervalo mínimo entre dois turnos de trabalho, sem importar em excesso 
na jomada efetivamente trabalhada, não dá direito a qualquer ressarcimento ao obreiro, 
por tratar-se apenas de infração sujeita a penalidade administrativa” (art. 71 da CLT).
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Em tese, o pagamento serve para desencorajar o empregador de exigir que o empre
gado trabalhe no intervalo.

Dessa maneira, remunerava-se como hora extra apenas se o trabalho prestado durante 
o intervalo não concedido somado com o realizado durante a jomada de trabalho excedesse 
oito horas diárias de trabalho. Se, mesmo não concedido o intervalo, trabalhava o emprega
do neste, porém não excedia oito horas diárias de trabalho, era indevido o adicional.

A partir da edição do § 4a do art. 71 da CLT, o intervalo não concedido ao empregado 
deverá ser pago com o adicional de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal 
de trabalho, mesmo que não haja excedimento da jomada de oito horas.

Haverá duas sanções: a primeira consistirá no pagamento do período não concedido 
de intervalo com àcréspmo de 50%, sendo devido ao empregado; a segunda estará con
substanciada na multe, administrativa prevista no art. 75 da CLT e devida à União, pela 
não-observânda do intervalo previsto no art. 71 da CLT.

A natureza do intervalo não concedido é de pagamento em compensação. A regra do 
§ 4a do art. 71 da CLT visa estimular o empregador a conceder o intervalo e a compensar 
o empregado quando trabalha no intervalo. Não representa hora extra. Hora extra é o que 
excede a jomada normal, como de 8 horas ou o módulo semanal de 44 horas. O intervalo 
não concedido não representa hora extra.

Em razão da determinação da Lei n® 8.923/94, que acrescenta o § 4a ao art. 71 da 
CLT, uma coisa será ultrapassar o período de oito horas diárias e 44 semanais, que dará 
ensejo à hora extra; outra coisa será a não concessão de intervalo, em que a lei já determi
na o pagamento do adidonal pelo intervalo não gozado pelo empregado. São, portanto, 
situações distintas, dando a lei dois tratamentos para cada uma delas.

O TST, porém, tem entendido que a natureza do pagamento previsto no § 4a do art. 
71 da CLT é de hora extra (SBDI-1, E-RR 1591-2002-074-02-00, Rei. Min. Rosa Maria 
Weber Candiota da Rosa, D J16-3-07).

O adidonal é de pelo menos 50%. Isso quer dizer que a norma coletiva, o regula
mento de empresa, o contrato de trabalho podem prever o pagamento do intervalo não 
gozado com adidonal superior a 50%. Entretanto, não se pode usar o adidonal para 
remunerar horas extras previsto na norma coletiva, pois esta não trata de intervalo, mas 
de remuneração para jomada extraordinária.

A remuneração do período não concedido de intervalo consistirá num acréscimo de 
50% sobre a hora normal. É a mesma forma de cálculo que está no § I a do art. 59 da CLT, 
que também tem respaldo no indso XVI do art. 7a da Constituição. Não se trata de cálculo 
de adidonal sobre adidonal, ém que não se saberia qual iria ser calculado em primeiro 
lugar, mas sobre a hora normal de trabalho.

Ao especificar a lei que o período de intervalo não concedido será remunerado com 
um acréscimo de 50%, não se utiliza apenas do adidonal, com se verifica na orientação 
da Súmula 85 do TST, até porque a hipótese não é de regime de compensação, mas todo 
o período deverá ser remunerado.

O período correspondente ao intervalo não concedido não está pago pdo emprega- 
dor, daí mais uma razão para se pagar todo o período e mais o adidonal, e não apenas o 
adidonal. Aliás, o inciso XVI do art. 7a da Constituição dá a entender que se remunera o 
período extraordinário com acréscimo de 50%, não se pagando apenas adidonal. Assim, 
deve haver o pagamento da hora e mais o adidonal, pois, do contrário, o intervalo não 
está sendo remunerado.
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Antigamente, havia orientação da jurisprudência ide que, se o intervalo era concedi
do em tempo inferior a uma hora, por exemplo, todo o intervalo deveria ser remunerado 
como extra, inclusive a parte gozada pelo empregado.

Será, contudo, devido o pagamento só quanto ao intervalo não gozado pelo empre
gado. Assim, o adicional de 50% será devido apenas no tocante ao intervalo que não foi 
concedido.

Indica o § 2fi do art. 71 da CLT que os intervalos de descanso não serão computados 
na duração do trabalho.

O próprio § 4a do art. 71 da CLT menciona que o adicional é devido pelo “período 
correspondente” ao intervalo não concedido, que quer dizer que o período concedido de 
intervalo, ainda que não integral, será válido e não será remunerado como hora extra. 
Dessa forma, se o empregado tinha uma hora de intervalo e goza apenas 20 minutos, a 
empresa não terá que pagar uma hora com o adicional de 50%, apenas deverá pagar os 
40 minutos de intervalo que não foram concedidos. O que já  foi concedido não pode ser 
pago. A remuneração integral implicaria pagamento sem causa.

A Orientação Jurisprudendal ns 307 da SBDI-1 do TST esclarece que “após a edição 
da Lei nE 8.923/94, a não concessão total ou parcial do intervalo intrajomada mínimo, 
para repouso e alimentação, implica o pagamento total do período correspondente, com 
acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho 
(art. 71 da CLT)”.

Ultrapassada habitualmente a jomada de seis horas de trabalho, é devido o gozo 
do intervalo intrajomada mínimo de uma hora, obrigando o empregador a remunerar o 
período para descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo 
adicional, na forma prevista no art. 71, caput e § 4a, da CLT (OJ 380 da SBDI-1 do TST).

A não concessão total ou parcial do intervalo mínimo intrajomada de uma hora ao 
trabalhador rural, fixado no Decreto n® 73.626, de 12-2-1974, que regulamentou a Lei 
na 5.889, de 8-6-1973, acarreta o pagamento do período total, acrescido do respectivo 
adicional, por aplicação subsidiária do art. 71, § 4a, da CLT (OJ 381 da SBDI-1 do TST).

Se o intervalo é concedido em período inferior porém por determinação do Minis
tério do Trabalho, com base no § 3S do art. 71 da CLX da mesma forma inexistirá direito 
ao pagamento de adicional de horas extras, pois deve haver interpretação sistemática 
dos parágrafos do art. 71, sob pena de considerá-los incompatíveis entre si, sendo que a 
interpretação da lei não pode levar ao absurdo. O § 3a do art. 71 da CLT não foi revogado 
com a edição da Lei na 8.923/94, que acrescenta mais um parágrafo, o 4a, ao citado arti
go, pois não há disposição expressa na referida lei revogando o primeiro, muito menos o 
§ 4a é incompatível com o disposto no § 3a do art. 71 da CLT. Assim, a empresa não terá 
de pagar a diferença do intervalo não concedido quando há autorização do Ministério do 
Trabalho para reduzir o intervalo.

Entretanto, se inexistir autorização do Ministério do Trabalho para intervalo inferior 
ao previsto no art. 71 da CLT e seu § I a, deverá o período não concedido de intervalo 
ser remunerado. A empresa não poderá, portanto, estabelecer por sua conta, interva
lo inferior ao legal, mesmo com a concordância do empregado, pois estará violando a lei 
e será obrigada a pagar o intervalo.
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O § Ar do art. 71 da CLT usa a palavra remunerar e não indenização. A verba visa 
remunerar o intervalo não concedido. Logo, tem natureza de remuneração e não de in
denização. Se o legislador quisesse que o intervalo tivesse natureza de indenização, teria 
estabelecido isso na lei. Entretanto, usou o verbo remunerar, que indica a natureza salarial 
do pagamento. A verba visa remunerar o intervalo não concedido. Logo, tem natureza de 
remuneração e não de mdenização. Se a lei não distingue, não pode o intérprete fazê-lo.

Esclarece a Orientação Jurisprudencial na 354 da SBDI-1 do TST que “possui natureza 
salarial a parcela prevista no art. 71, § 4S, da CLT, com redação introduzida pela Lei ris 
8.923, de 27-7-1994, quando não concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo mí
nimo intrajornada para repouso e alimentação, repercurtindo, assim, o cálculo de outras 
parcelas salariais”!

O pagamento habitual do intervalo não concedido também mostra sua natureza sa
larial. Assim, são devidos os reflexos em dsfs, férias mais 1 /3 ,13a salário, aviso-prévio e 
FGTS mais 40%.

Havendo o Ministério do Trabalho concedido autorização para a instituição de in
tervalo inferior ao previsto em lei, estará a empresa devidamente respaldada, tendo por 
fundamento o § 32 do art. 71 da CLT.

Para as pessoas que trabalham no período notumo das 22 às 5 horas, o intervalo 
também será de uma hora, mesmo tendo a jomada notuma 52 minutos e 30 segundos, 
pois inexiste exceção para essa hipótese.

3.1 Serviços de mecanografia

Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escrituração e cálculo), a 
cada período de 90 minutos de trabalho consecutivo haverá um intervalo de 10 minutos, 
que não será deduzido da duração normal de trabalho (art. 72 da CLT).

Os serviços de mecanografia explicitados no art. 72 são meramente exemplificativos 
e não taxativos, justamente por serem arrolados entre parênteses, podendo outros servi
ços ser enquadrados na hipótese vertente. É o caso do operador de telex e dos digitado- 
res, que também fazem serviços de mecanografia, que se assemelham ao de-datilografia, 
que seria o gênero (S. 346 do TST). O serviço de escrituração seria, por exemplo, aquele 
em que a pessoa faz serviços à mão, como quando se fazia a escrituração contábil do livro 
Diário sem qualquer processo de mecanização. Cálculos intensos podem, v. g., ser realiza
dos por aquela pessoa que fez a apuração de impostos na empresa.

A pausa será de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo, ou seja, não 
se admitindo interrupções. O intervalo mencionado será considerado como tempo à dispo
sição do empregador, não sendo deduzido da jomada de trabalho, como ocorre, por exem
plo, com o intervalo de uma hora para refeição. No caso em tela, mesmo o empregado não 
trabalhando os 10 minutos, terá o empregador de considerá-los como de serviço efetivo 
e haverá, por consequência, a remuneração do referido período, pois estará induído na 
jomada normal de trabalho.

O Ministério do Trabalho expediu, com base no a rt 200 da CLT, a Portaria na 3.435, 
de 19-6-90, alterando a Norma Regulamentadora (NR) 17 da Portaria na 3.214/78, que 
trata de ergonomia, estabelecendo intervalo ao digitador de, no mínimo, 10 minutos para



5 7 2  Direito do Trabalho • Martins

cada 50 trabalhados, que também será considerado incluído na jomada de trabalho e, por
tanto, não poderá ser deduzido da mesma jomada, devendo ser remunerado (NR 17.7.4, 
d ). A Portaria ns 3.751, de 23-11-90, deu nova redação à NR 17 da Portaria na 3.214/78, 
determinando, nas atividades de processamento de dados, salvo hipótese de acordo ou 
convenção coletiva, que na “entrada de dados deve haver, no mínimo, uma pausa de 10 
minutos para cada 50 minutos trabalhados, não deduzidos da jomada normal de trabalho” 
(item 17.6.4, d ). Entretanto, intervalo só pode ser estabelecido por meio de lei e não de 
portaria, pois a matéria trabalhista é de competência da União (art. 22,1, da Constituição).

Se o empregador não cumprir os intervalos especificados, o empregado poderá exigi- 
-los como horas extras.

O intervalo previsto no art. 72 da CLT deve ser concedido cumulativamente com os 
intervalos para refeição de que trata o art. 71 da CLT, ou seja, o empregado terá direito 
aos dois intervalos, pois um não absorverá o oútro.

Estabelece o item 5.4.2 da NR17 da Portaria ns 3.214/78 que “o intervalo para re
pouso e alimentação para a atividade de teleatendimento/telemarketing deve ser de 20 
(vinte) minutos”.

Se a jomada do empregado é de 8 horas, o intervalo é de pelo menos uma hora (art. 
71 da CLT).

Sendo a jomada do trabalho de 6 horas, o intervalo é de 15 minutos (§ l s do art. 71 
da CLT).

Não existe previsão legal para fixar intervalo de 20 minutos para o operador de tele- 
marketing.

A União tem competência privativa para legislar sobre Direito do Trabalho (art. 22, 
I, da Constituição), o que inclui os intervalos.

Mostra-se, portanto, inconstitucional e ilegal a determinação da Portaria na 9, ao 
estabelecer intervalo de 20 minutos para o operador de telemarketing, pois a matéria só 
pode ser tratada por lei e não por norma administrativa.

Prescreve o item 5.4.1 da norma administrativa que “as pausas deverão ser conce
didas:

a) fora do posto de trabalho;
b) em 2 (dois) períodos de 10 (dez) minutos contínuos”.

Não existe previsão constitucional ou legal no sentido de que o intervalo do operador 
de telemarketing deva ser regulado em nonna administrativa.

Ao operador de telemarketing não se aplica o intervalo de 10 minutos a cada 90 
trabalhados atribuído aos digitadores, salvo se houver digitação durante toda a jomada. 
Normalmente, isso não ocorre, pois a pessoa atende telefone, faz ligações, digita e faz 
também outras atribuições.

Intervalo diverso do estabelecido no art. 72 da CLT não pode ser previsto por norma 
administrativa, mas apenas por lei.

O art. 200 da CLT não é fundamento para a edição da norma administrativa em re
lação a duração de trabalho e intervalos para operador de telemarketing, pois não delega 
à norma administrativa tais assuntos.
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3.2 Serviços em frigoríficos

Nos serviços em frigoríficos, como aqueles em que os empregados trabalham em câ
maras frias, havendo movimentação de mercadorias do ambiente quente ou normal para 
o frio, e vice-versa, após uma hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado 
um intervalo de 20 minutos de repouso, computada essa pausa como de trabalho efetivo 
(art. 253 da CLT).

Considera-se como ambiente de trabalho artificialmente frio, para o caso em comen
tário, o que for inferior, na primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial 
do Ministério do Trabalho, a 15 graus; na quarta zona, a 12 graus; e na quinta, sexta e 
sétima zonas, a 10 graus (parágrafo único do art. 253 da CLT).

O intervalo de 20 minutos a cada uma hora e 40 minutos de trabalho não será des
contado da jomada de trabalho, sendo considerado como tempo de serviço à disposição 
do empregador e remunerado normalmente. Caso o empregador não cumpra o citado 
intervalo, poderá o empregado reivindicá-lo como hora extra.

3.3 Mineiros

Os mineiros devem ter um intervalo de 15 minutos para repouso após cada período 
de três horas consecutivas de trabalho (art. 298 da CLT). Esse intervalo também será 
computado na duração normal, sendo considerado como tempo de serviço à disposição 
do empregador.

3.4 Mulher em fase de amamentação

A mulher que estiver em fase de amamentação de seu filho, até que este complete 
seis meses de idade, tem direito, durante a jomada de trabalho, a dois descansos espe
ciais, de meia hora cada um (art. 396 da CLT). Entretanto, a lei não dispõe que esses 
intervalos não serão deduzidos da jomada de trabalho ou serão computados como tempo 
de serviço à disposição do empregador ao contrário dos arts. 72, 253 e 298 da CLT. Se a 
lei não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. Assim, deve-se entender que esses inter
valos serão deduzidos da jomada de trabalho e não serão remunerados.

3.5 Outros intervalos

Os intervalos concedidos pelo empregador devem ser apenas os especificados em lei 
ou, até mesmo, em norma coletiva, se for o caso. Outros intervalos não previstos em lei 
são considerados como tempo de serviço à disposição do empregador (art. 4S da CLT), 
devendo ser remunerados como horas extras, se acrescidos ao final da jomada (S. 118 
do TST). Seria o caso de a empresa conceder intervalos para café (um pela manhã, outro 
à tarde) durante a jomada de trabalho, posteriormente acrescendo esse período ao final 
da jomada. Deverá, assim remunerá-lo como horas extras, por não ser previsto em lei e 
representar tempo de serviço à disposição do empregador. Se o intervalo para café men
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cionado não for acrescido ao final da jomada, mas considerado como tempo à disposição 
do empregador, não há que se falar em pagamento de horas extras.

4 Intervalo inteijomada

O intervalo inteijomada diz respeito ao espaço de tempo que deve haver entre uma 
jomada de trabalho e outra, ou seja, o intervalo entre jomadas.

Esclarece o art. 66 da CLT que entre duas jomadas de trabalho deve haver um in
tervalo mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Esse período, portanto, é para 
descanso.

Tem o intervalo em comentário por objetivo o descanso do trabalhador, para que o 
organismo refaça suas energias. O cansaço implica menor produtividade e pode levar 
o trabalhador ao stress. É sabido que nos períodos em que o empregado trabalha em horas 
extras, após a jomada normal, é que acontece a maioria dos acidentes do trabalho, pois 
o empregado já está cansado.

Entre duas jomadas de trabalho, deve haver um descanso de 11 horas consecutivas. 
O período inicia-se quando o empregado cessa o trabalho. Deve-se computar também o 
repouso semanal remunerado de 24 horas. Assim, se o empregado terminar o serviço no 
sábado, somente depois de 35 horas poderá retomar ao trabalho na segunda-feira, isto é,
11 horas mais 24 do repouso semanal remunerado. Se o empregado saiu da empresa no 
sábado às 12 horas, só poderá voltar a trabalhar no domingo após às 23 horas.

Estando o empregado a prestar horas extras, o intervalo de 11 horas somente é 
contado após o término da prestação da hora extra e não da jomada normal de trabalho.

As 11 horas devem ser consecutivas, não podendo ser interrompidas. Se houver in
terrupção do intervalo, deve-se considerar novo período de 11 horas a contar do término 
do trabalho.

Para intervalos intrajomadas, há previsão do art. 71 da CLT, que prevê a concessão 
de intervalos para repouso e alimentação dentro da jomada de trabalho do empregado e 
não após a jomada.

A natureza da regra do art. 66 da CLT é de intervalo, de período de descanso e não 
de hora extra.:

A inobservância do art. 66 da CLT importa apenas infração administrativa, sendo 
devida a multa do art. 75 da CLT, e não pagamento de hora extra.

As horas extras são devidas além de oito diárias e 44 semanais (a rt 7a, XEtt, da Cons
tituição) e não por desrespeito ao art. 66 da CLT. Do contrário, haveria pagamento mais 
de uma vez das horas extras. Não há como pagar horas extras se elas não são prestadas.

Não há previsão legal para que o intervalo inferior a 11 horas seja remunerado como 
período extraordinário.

O empregado não estava à disposição do empregador (art. 4a da CLT) para se falar 
em horas extras, pois inclusive não estava trabalhando no período de 11 horas, mas fora 
da empresa.

Se o empregado já prestou horas extras no período de 11 horas, elas já foram remu
neradas e não podem ser pagas novamente, sob pena de bis in idem.
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A Súmula 88 do TST previa que o desrespeito ao intervalo mínimo entre dois turnos 
de trabalho, sem importar em excesso na jomada efetivamente trabalhada, não dá direito 
a nenhum ressarcimento ao obreiro, por tratar-se apenas de infração sujeita à penalidade 
administrativa (art. 71 da CLT). Esse verbete foi cancelado pela Resolução Administrativa 
n2 42 do TST, de 1995. Tratava, porém, do intervalo de uma hora do art. 71 da CLT e não 
do intervalo descrito no art. 66 da CLT. Foi cancelado em razão da nova previsão do § 4a 
do art. 71 da CLT.

A Súmula 110 do TST esclarece que, no regime de revezamento, as horas trabalha
das em seguida ao repouso semanal de 24 horas, com prejuízo do intervalo mínimo de
11 horas consecutivas para descanso entre jomadas, devem ser remuneradas como ex
traordinárias, indusivè com o respectivo adidonal. Entretanto, o verbete trata apenas do 
regime de revezamento. Pode, contudo, o TST entender que a regra aplica-se ao intervalo 
do art. 66 da CLT, pois a orientação é semelhante.

A norma contida no art. 66 da CLT é de ordem pública, visando deferir um descanso 
mínimo ao trabalhador entre uma e outra jomada de trabalho. Não pode ser diminuído o 
intervalo por previsão contida em norma coletiva.

Na escalação diária do trabalhador portuário avulso deverá sempre ser observado um 
intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre duas jomadas, salvo em situações excep- 
donais, constantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho (art. 82 da Lei n2 9.719/98).



32
Re po u so  Semanal 

Rem un era do

1 História

A origem do repouso semanal remunerado é encontrada nos costumes religiosos. Os 
hebreus, por exemplo, descansavam aos sábados, palavra que era proveniente de sàbba- 
th, que tem o significado de descanso.

Na Bíblia, verifica-se que, “havendo Deus completado no dia sétimo a obra que ti
nha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o sétimo dia, é 
o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera” (Gênesis, 2,
2-3). O sétimo dia era o sábado. O Deuteronômio mostra que se deve observar “o dia de 
sábado, para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Seis dias trabalhaxás, e 
farás todas as tuas obras. Mas o dia sétimo é o sábado, isto é, o dia do descanso do Senhor 
teu Deus. Não farás nele algum trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu 
escravo, nem a tua escrava, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, 
nem o forasteiro que vive das tuas portas para dentro; para que descanse o teu escravo e 
a tua escrava, como tu também descansas” (V 12 a 14).

A partir da morte de Cristo, o descanso aos sábados foi substituído pelo descanso 
aos domingos, do latim àies domini, que significa celebrar o dia do Senhor recordando a 
ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu num domingo.

Constantino, em 321, proibiu o trabalho de qualquer espécie aos domingos, salvo 
nas atividades agrícolas.

O Concilio de Laodicea, em 366, determinou que os cristãos deveriam trabalhar nos 
sábados, sendo reservado o domingo para repouso (cânon 29).

As corporações de ofício determinavam que não deveria haver trabalho aos domingos.
A Suíça, desde 1877, tem seu descanso semanal aos domingos.
A Enddica Rerum Novarum, do Papa Leão xm , declarou que “o direito ao descanso 

de cada dia, assim como à cessação do trabalho no dia do Senhor deve ser a condição 
expressa ou tácita de todo contrato feito entre patrões e operários”.

2 Direito internacional

A Conferência de Paz, de 1919, recomendou, no Tratado de Versalhes, “a adoção do 
descanso hebdomadário de 24 horas, no mínimo, que deverá compreender o domingo, 
sempre que possível” (art. 427, 5).
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A Convenção n2 1 da OIT, de 1919, celebrada em Washington, esclareceu que a du
ração do trabalho deve ser de 8 horas por dia ou 48 por semana (art. 2a), assegurando 
implicitamente o repouso semanal remunerado, pois se trabalharia seis dias por semana, 
ficando o sétimo dia para repouso.

A Convenção n2 14, de 1921, estabeleceu o repouso semanal nos estabelecimentos 
industriais, que seria a cada período de sete dias, compreendendo o mínimo de 24 horas 
consecutivas (art. 2a, § I a) . Ela foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 24, de 29 de maio 
de 1956, e promulgada pelo Decreto n2 41.721, de 25 de junho de 1957. A Recomenda
ção n2 18, de 1921, tratou do repouso semanal obrigatório aos comerdários.

A Convenção n2 31, de 1931, que trata da duração do trabalho nas minas de carvão, 
e a Convenção n2 67, de 1939, que versa sobre-a duração de trabalho e descansono trans
porte em rodovias, trouxeram normas referentes ao repouso semanal.

A Convenção n2106, de 1957, trata do repouso semanal no comérdo e nos escritó
rios. Foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 20, de 30 de abril de 1965, e promulgada 
pelo Decreto na 58.823, de 14 de julho de 1965. Repete aproximadamente as regras 
estabeletídas na Convenção n2 14. Dispõe que todas as pessoas terão direito a um pe
ríodo de repouso semanal, compreendendo um mínimo de 24 horas consecutivas, no 
decorrer de cada período de sete dias (art. 6a, § l 2). A Recomendação n2 103, de 1957, 
determinou o repouso hebdomadário no comérdo e nos escritórios, especificando que 
seria de 36 horas, devendo ser calculado de meia-noite a meia-noite, sem a indusão de 
outros descansos anteriores ou posteriores.

A Dedaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, mostrou que “todo homem 
tem direito a repouso e lazer, indusivè à limitação razoável das horas de trabalho e férias 
remuneradas periódicas” (art. XXIV). O Pacto Intemadonal sobre Direitos Econômicos, 
Sodais e Culturais, de 1966, assegura “o repouso, os lazeres, a limitação razoável da du
ração do trabalho e as ausêndas periódicas pagas, tanto quanto a remuneração dos dias 
de férias” (art. 72, d).

3 Evolução no Brasil

A primeira norma que tratou do tema foi o Decreto na 21.186, de 22-3-1932, es
tabelecendo o descanso semanal obrigatório para os trabalhadores do comérdo, de 24 
horas, de preferênda aos domingos. O Decreto na 21.364, de 4-5-1932, tratou do mesmo 
benefído para os trabalhadores na indústria, estabelecendo que ele poderia ser suspenso 
em caso de serviços urgentes. O Decreto n2 23.152, de 15-9-1933, versou sobre o repouso 
semanal nas casas de diversões, dizendo que após seis dias de trabalho efetivo haveria 24 
horas consecutivas de descanso obrigatório e remunerado (art. 62), revelando pela pri
meira vez, em legislação ordinária, que o .descanso deveria ser remunerado na atividade 
mendonada. O Decreto ns 23.766, de 18-1-1934, estendeu o repouso semanal aos em
pregados em transportes terrestres, eliminando-se a possibilidade de sua suspensão (art. 
10). O Decreto na 24.562, de 3-7-1934, especificou o direito aos empregados na indústria 
frigorífica, requerendo para tanto a assiduidade ao trabalho.

A Constituição de 1934 dispunha que o trabalhador teria direito ao repouso hebdo
madário, de preferênda aos domingos (art. 121, § I a, e). Verifica-se que o repouso não
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era remunerado e deveria ser concedido de preferência aos domingos, mas não necessa
riamente nesse dia.

Esclarecia a Constituição de 1937 que o “operário terá direito ao repouso semanal 
aos domingos e, nos limites das exigências técnicas da empresa, aos feriados civis e re
ligiosos, de acordo com a tradição local” (art. 137, d). Ainda não se falava em repouso 
semanal remunerado. A Carta de 1937 aumenta a previsão da norma constitucional an
terior; dizendo que seria concedido também o repouso nos feriados civis e religiosos, de 
acordo com a tradição local, nos limites das exigências técnicas da empresa.

A CLT, de 1943, tratou do tema nos arts. 67 a 70.
A Constituição de 1946 estabelecia “repouso semanal remunerado, preferentemente 

aos domingos e, no limite das exigências técnicas das empresas, nos feriados civis e reli
giosos, de acordo com a tradição local” (art. 157, VI).

Pelo que se nota, pela primeira vez, em âmbito constitucional, o repouso semanal 
passa a ser remunerado.

A Lei na 605, de 5-1-49, versou especificamente sobre o repouso semanal remunera
do e o pagamento de salário nos dias feriados civis e religiosos. O Decreto na 27.048, de 
12-8-49, regulamentou a Lei na 605/49.

Mostrava a Constituição de 1967 que o trabalhador teria direito ao “repouso sema
nal remunerado e nos feriados civis e religiosos, de acordo com a tradição local” (art. 
158, VII).

A Emenda Constitucional na 1, de 1969, repetia a redação da Norma Ápice anterior 
no indso VII do art. 165.

A Constituição de 1988 foi mais sintética, mencionando apenas “repouso semanal 
remunerado, preferencialmente aos domingos” (art. 7a, XV). Nada foi versado sobre òs 
feriados civis e religiosos, o que não impede a legislação ordinária de fazê-lo. O repouso 
necessariamente não precisa ser concedido aos domingos, mas de preferência nesses dias, 
podendo, portanto, ser concedido em outro dia.

4 Denominação

Várias são as denominações empregadas para o instituto em estudo, como as seguin
tes: repouso semanal remunerado, descanso semanal remunerado, repouso hebdoma
dário, descanso hebdomadário, folga semanal, repouso dominical, descanso dominical, 
descanso semanal, repouso semanal.

A Constituição de 1934 usava a expressão repouso hebdomadário (art. 121, § I a, e). 
Nessa linha de pensamento, poderia também ser usada a expressão descanso hebdomadá
rio. No entanto, a palavra hebdômada diz respeito não só ao período de sete dias, mas á 
sete semanas ou sete anos, razão pela qual as expressões repouso hebdomadário e descan
so hebdomadário são impróprias.

Utilizam-se as expressões repouso dominical ou descanso dominical, que não servem 
também para identificar a matéria em exame, pois o descanso é de preferência aos do
mingos, podendo ocorrer a folga compensatória em outro dia da semana, e não só nos 
domingos.
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O uso apenas da denominação repouso semanal é inadequado, pois desde a Lei nfi 
605/49 o descanso semanal passou a ser remunerado.

São usadas, ainda, as expressões repouso semanal remunerado (rsr), descanso sema
nal remunerado (dsr) ou folga semanal. Todas elas são sinônimas, pois indicam a ausên
cia de trabalho uma vez por semana, tanto em relação ao repouso, como ao descanso 
ou à folga.

Prefiro empregar a expressão repouso semanal remunerado em razão de que é o nome 
utilizado pela Constituição (art. 7fi, XV) e pela Lei nfi 605/49.

5 Conceito

O repouso semanal remunerado é o período em que o empregado deixa de prestar 
serviços uma vez por semana ao empregador de preferência aos domingos, e nos feria
dos, mas percebendo remuneração. Esse período é de 24 horas consecutivas (art. I a da 
Lei na 605/49).

Como já foi visto, o repouso semanal deve ser remunerado. Nesse período, o traba
lhador não presta serviços ao empregador. Isso ocorre de preferência aos domingos e, 
também, nos feriados.

Trata-se, portanto, de um direito do trabalhador, que o empregador deve observar, 
tutelado pelo Estado, que tem interesse em que o operário efetivamente desfrute do 
descanso.

6 Natureza jurídica

O repouso semanal remunerado não deixa de ter natureza salarial, pois o empregado 
desfruta do descanso, mas recebe pelo dia que não presta serviços. O Estado também tem 
interesse em que o empregado goze efetivamente do descanso, daí a natureza tutelar do 
instituto, de ordem pública e higiênica, para que o operário possa recuperar as energias 
gastas na semana inteira de trabalho que enfrentou, inclusive para ter convivência com a 
família ou a sociedade, desfrutando, até mesmo, de lazer.

O repouso semanal remunerado é, para o trabalhador 0 direito de se abster de tra
balhar, percebendo remuneração. O empregador estará obrigado a não exigir trabalho, 
tendo a obrigação de pagar o salário correspondente, isto é, uma obrigação de não fazer 
e de pagar.

Os fundamentos do repouso semanal são: (a) biológicos, em razão da fadiga do em
pregado, que precisa recuperar suas energias de trabalho, depois de prestar serviços por 
seis dias. Pode importar diminuição do rendimento no trabalho; (b) social: em razão da 
necessidade de o trabalhador ter um dia inteiro para ficar com sua família, para poder 
ir à Igreja ou ter contato com a sociedade; (c) econômico: possibilidade de a empresa 
contratar outro trabalhador se necessitar de serviço durante o descanso de um grupo de 
empregados.
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7 Vigência dos arts. 67 a 70 da CLT

Existe dúvida se os arts. 67 a 70 da CLT ainda estão em vigor em face da Lei ns 
605/49.

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com 
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior (§ 
l fi, do art. 2a do Decreto-lei na 4.657/42).

No caso, não há revogação expressa dos arts. 67 a 70 da CLT pela Lei n2 605/49. A 
Lei ns 605/49 dispôs sobre o mesmo tema dos àrts. 67 a 70, abrangendo os mesmos fatos 
e o mesmo instituto de maneira geral.

Há necessidade, todavia, de se analisar cada um dos dispositivos citados, para veri
ficar se foram revogados.

O art. 67 da CLT foi revogado pelo art. I 2 da Lei n2 605, pois naquele se menciona 
que o repouso deve coincidir com o domingo, enquanto no último o repouso deve ser de 
preferência aos domingos, sendo, portanto, o primeiro dispositivo incompatível com o 
segundo, que, inclusive, é mais recente, tendo, assim, prevalência. O parágrafo único do 
art. 67 da CLT trata dos serviços que devem ser feitos em domingos, o que é esclarecido 
nos arts. 82 e 9S da Lei n2 605/49, com a regulamentação do art. 62 e seus parágrafos do 
Decreto n2 27.048/49, especialmente do § 2a, estando o dispositivo consolidado revogado.

A regra do art. 68 e seu parágrafo único da CLT fica subsumida no art. 10 da Lei na 
605/49, que foi regulamentada no art. 7a do Decreto na 27.048/49, estando também 
revogado o preceito consolidado.

Trata o art. 69 da CLT da regulamentação das atividades realizadas nos descansos 
semanais, o que é feito pelo Decreto n2 27.048/49, por força do parágrafo único do art. 
10 da Lei n2 605/49.

As determinações do art. 70 da CLT estão incluídas no art. 82 da Lei n2 605/49, que 
veda o trabalho em dias feriados, civis e religiosos. Logo, o primeiro artigo tinha sido 
revogado pela segunda norma. Ocorre que o Decreto-lei na 229/67, que é posterior à 
vigência da Lei na 605/49, deu nova redaíção ao art, 70 da CLT. A remissão aos arts. 68 e 
69 é desnecessária, pois tais artigos estão revogados. De outro modo, o preceito é inútil, 
pois a matéria é regulada na Lei n2 605/49. Se tal dispositivo não existisse, não iria fazer 
nenhuma diferença, pois quem rege a matéria é a Lei n2 605/49.

O fato de o Decreto n2 73.626/74 (trabalho rural) fazer remissão aos arts. 67 a 70 
da CLT (art. 42) vem a ser falha do regulamento da Lei n2 5.889/73, além de exorbitância 
de seu conteúdo.

Assim, é possível dizer que os arts. 67 a 69 da CLT foram revogados pela Lei n2 
605/49, pois esta regula inteirámente a matéria e certos preceitos são incompatíveis com 
suas disposições.

8 Trabalhadores beneficiados

A Lei n2 605/49 menciona que suas disposições não se aplicam: (a) aos funcionários 
públicos da União, dos Estados e dos Municípios, e aos respectivos extranumerários èm 
serviço nas próprias repartições; (b) aos servidores de autarquias paraestatais, desde que
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sujeitos a regime próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à 
dos funcionários públicos (art 5a); (c) aos trabalhadores rurais que trabalhem em regime 
de parceria, meação, ou forma semelhante de participação na produção, que não são 
considerados empregados (art. 2a).

O repouso remunerado será, porém, devido aos trabalhadores das autarquias e de 
empresas industriais, ou sob administração da União, dos Estados e dos Municípios, ou 
incorporadas em seus patrimônios, desde que sejam regidos pela CLT e não por estatuto 
do funcionalismo público (art. 4a da Lei na 605/49).

A Constituição estabelece no inciso XV do art. 7a que o repouso semanal remunerado 
é devido aos trabalhadores urbanos e rurais. Quanto a estes últimos já havia previsão 
do direito ao repouso no art. 2a da Lei na 605/49, que estendia suas determinações ao 
referido trabalhador.

O inciso n  do art. 62 da CLT dispõe que os gerentes são excluídos do capítulo, o 
que incluiria o direito ao repouso semanal remunerado. Entretanto, o art. I a da Lei nfl 
605/49 dispõe que todo o empregado tem direito ao repouso semanal remunerado. O 
art. 5a da referida norma não exclui os gerentes. A Lei na 605/49 revogou certos disposi
tivos da CLT, pois regulou inteiramente a matéria. A Constituição não exclui o direito aò 
repouso ao gerente.

O parágrafo único do art. 7a da Constituição, ao tratar do direito dos empregados 
domésticos, também assegurou o repouso semanal remunerado, de preferência aos do
mingos, com o que aqueles trabalhadores passaram a ter direito ao descanso semanaL A 
Lei na 605/49 se aplica aos domésticos. A alínea a do art. 5a da Lei na 605/49, que proibia 
a aplicação da referida norma ao doméstico, foi revogada pela Lei na 11.324, de 19 de 
julho de 2006.

O inciso XXXTV do art. 7a daquela norma outorga ps mesmos direitos do trabalhador 
com vínculo empregatício permanente ao avulso, mostrando que este também tem direito 
ao repouso semanal remunerado. Nesse ponto, o art. 3a da Lei na 605/49 estende suas 
disposições àqueles que, sob forma autônoma, trabalhem agrupados, por intermédio de 
sindicato, caixa portuária ou entidade congênere, que são os trabalhadores avulsos.

O trabalhador temporário também tem direito ao repouso semanal remunerado (art. 
12, d, da Lei na 6.019/74).

O inciso V do art. 3a da Lei na 5.811/72 estabelece ao empregado sujeito a trabalhar 
na exploração, perfuração e refinação de petróleo, em regime de revezamento por tumos, 
o direito a um repouso de 24 horas consecutivas para cada três tumos trabalhados.

9 Remuneração

Conresponde a remuneração do repouso semanal remunerado: (a) para os que traba
lham por dia, semana, quinzena ou mês, à de um dia de serviço; (b) para os que trabalham 
por hora, à de sua jomada normal de trabalho; (c) para os que trabalham por tarefa ou 
peça, ao equivalente ao salário das tarefas ou peças feitas durante a semana, no horário 
normal de trabalho, dividido pelos dias de serviço efetivamente prestados ao empregador; 
(d) para o empregado em domicílio, equivalente ao quodente da divisão por seis da im-
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portânda total da sua produção na semana (art. 7a da Lei nfi 605/49); (e) para o trabalha
dor avulso, consistirá no acréscimo de 1/6 calculado sobre os salários efetivamente per
cebidos pelo trabalhador e pago juntamente com tais salários (art. 3a da Lei na 605/49).

Os empregados cujos salários não sofram descontos por motivo de feriados dvis ou 
religiosos são considerados já remunerados por esses dias de repouso, tendo direito, en
tretanto, à remuneração dominical. '

O empregado mensalista ou quinzenalista já tem remunerados os dias de repouso 
semanal, pois as faltas são calculadas com base no número de dias do mês ou de 30 e 15 
dias, respectivamente (§ 2a do art. 72 da Lei na 605/49).

9.1 Horas extras

A Súmula 172 do TST esdareceu que as horas extras prestadas com habitualidade 
integram o repouso semanal remunerado. Esse verbete surgiu num momento em que a 
legislação dizia justamente o contrário: que não se induíam as horas extras prestadas no 
repouso semanal remunerado.

Com base na orientação da Súmula 172 do TST, a Lei na 7.415, de 9-12-85, deu nova 
redação às alíneas a e b d o  art. 7a da Lei na.605/49, determinando que as horas extras 
habitualmente prestadas deveriam integrar o repouso semanal remunerado, mesmo que 
o trabalhador preste serviços por hora, por dia, semana, quinzena ou mês.

A forma do cálculo dos reflexos das horas extras sobre os dsfs é dividir o valor das 
horas extras no mês pelo número de dias úteis do mês e multiplicar pelo número de do
mingos e feriados do mês.

Não haverá, porém, reflexos de horas extras sobre os feriados, pois inexiste previsão 
legal nesse sentido.

Não há fundamento legal para integração dos reflexos das horas extras, nos dsfs 
e desse resultado em outras verbas. Trata-se do reflexo do reflexo. O art. 7a da Lei na 
605/49 não dispõe que haja novos reflexos, pois do contrário os reflexos dos reflexos 
seriam indefinidos, como se estivéssemos diante de espelhos, além do que não haveria 
uma fórmula de como calculá-los.

A majoração do valor do repouso semanal remunerado, em razão da integração das 
horas extras habitualmente prestadas, nãò repercute no cálculo das férias, da gratificação 
natalina, do aviso-prévio e do FGTS, sob pena de caracterização ãébisin  idem (OJ 394 
da SBDI-1 do TST).

9.2 Comissionistas

Os vendedores que têm remuneração à base de comissões reivindicavam ò direito ao 
recebimento também do repouso semanal remunerado, que corresponderia a um dia de 
vendas por semana. A Súmula 201 do STF esdareceu que “o vendedor pradsta remune
rado mediante comissão não tem direito ao repouso remunerado”. Além do mais, a Lei 
na 605/49 não exduiu expressamente de suas disposições o comissionista, o vendedor
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pracista e o vendedor balconista, sendo, assim, devido o repouso semanal remunerado aos 
referidos trabalhadores. A Súmula 27 do TST mostra que “é devida a remuneração do re
pouso semanal e dos dias feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista”. Essa 
parece ser a melhor orientação, pois o comissionista não deixa de ser trabalhador urbano, 
tendo direito ao repouso semanal remunerado. Como a matéria provavelmente não pode
rá ser discutida em termos constitucionais, prevalece a orientação da Súmula 27 do TST.

A dúvida é quanto à forma de cálculo do repouso do comissionista. A Lei na 605/49 
trata dos empregados que recebem por dia, semana, quinzena ou mês, por hora, por peça 
ou tarefa, para o empregado em domicílio, mas não para o comissionista. Assim, deve ser 
feita a operação aplicando-se, por analogia, o cálculo dos que percebem por peça ou tare
fa, à razão de 1/è  sobre as comissões dos dias trabalhados (art. 7a, c, da Lei na 605/49).

9.3 Gratificações

Mostra a Súmula 225 do TST que “as gratificações de produtividade e por tempo 
de serviço, pagas mensalmente, não repercutem no cálculo do repouso semanal remu
nerado”. Isso ocorre justamente porque se o pagamento é mensal, o repouso já está nele 
incluído (§ 2a do art. 7a da Lei na 605/49).

As goijetas não refletirão nos dsr’s, pois, se o pagamento é mensal, já engloba aque
les valores (§ 2a do art. 7a da Lei na 605/49), além do que fazem parte da remuneração e 
não do salário. A Súmula 354 do TST adotou essa orientação.

9.4 Férias

Houve reivindicações de pagamento do repouso semanal remunerado das férias.
Ocorre que, se o empregado está gozando as férias, recebe um salário por todo o 

período, já se incluindo o repouso semanal remunerado, pois indusivè os repousos es
tão induídos nos dias corridos de férias. Se as férias são indenizadas, o empregado vai 
receber o valor correspondente ao período de férias, que já engloba os repousos corres
pondentes. É indevido o pagamento dos repousos semanais e feriados intercorrentes nas 
férias indenizadas.

9.5 Bancários

Os bancários trabalham seis horas por dia, nos dias úteis (art. 224 da CLT). Nos sába
dos, os bancários não trabalham, havendo pretensão de receber também o sábado como 
repouso remunerado. O TST fixou entendimento de que “o sábado do bancário é dia útil 
não trabalhado e não dia de repouso remunerado, não cabendo assim a repercussão do 
pagamento de horas extras habituais sobre a sua remuneração” (S. 113 do TST).

Algumas normas coletivas dos bancários têm estabeleddo que as horas extras de
vem integrar os sábados. Por se tratar de norma mais benéfica ao trabalhador, deve ser 
observada.
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9.6 Professor

Havia dúvida sobre o repouso semanal do professor pois a CLT não trata especifi
camente do tema. A Súmula 351 do TST esclareceu que o professor que recebe salário 
mensal à base de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6 a título de repouso semanal 
remunerado, considerando-se para esse fim. o mês de quatro semanas e meia.

9.7 Reflexos do adicional de insalubridade ou periculosidade

O adicional de insalubridade ou periculosidade não tem reflexo nos dsfs e feriados, 
pois tais pagamentos são feitos de forma mensal, já incluindo o repouso (§ 2a do art. 7° 
da Lei na 605/49 e OJ 103 da SBDI-1 do TST)!

9.8 Condição de pagamento

O art. 6a da Lei na 605/49 determina que o empregado terá direito ao repouso sema
nal remunerado se tiver trabalhado durante toda a semana anterior cumprindo integral
mente seu horário de trabalho. Logo, verifica-se que são dois os requisitos para pagamento 
do repouso semanal: assiduidade e pontualidade. A assiduidâde diz respeito ao fato de o 
empregado ter trabalhado durante toda a semana anterior não tendo faltas no referido 
período. A pontualidade implica o empregado chegar todo dia no horário determinado 
pelo empregador não se atrasando para o inído da prestação dos serviços, daí por que se 
falar em cumprimento de todo seu horário de trabalho de maneira integral. Essas são as 
condições para o pagamento do repouso semanal remunerado. Aquele dispositivo se apli
ca tanto ao empregado horista, como ao mensalista, pois não há qualquer distinção na lei.

O Precedente Normativo 92 da SDC do TST assegura o repouso remunerado ao em
pregado que: chegar atrasado, quando permitido seu ingresso pelo empregador, compen
sado ò atraso no final da jomada de trabalho ou da semana.

Não poderá haver porém, o desconto do sábado, caso o empregado não trabalhe 
durante um dia da semana, ou o desconto de 1/5 do sábado em razão de um dia não tra
balhado durante a semana, pois o sábado é dia útil não trabalhado, se a empresa não exige 
serviço nesse dia. Desconta-se apenas o domingo se o empregado não trabalhou durante 
um ou mais dias na semana.

Será vedado, também, descontar os dias entre feriado e fim de semana (os chama
dos dias-pontes), caso o empregado falte durante a semana. Seria o caso de um feriado 
cair na quinta-feira e a empresa dispensar seus empregados do trabalho na sexta-feira e 
no sábado, tendo o empregado faltado um dia entre segunda e quarta-feira. Se o empre
gador não exige trabalho nesses dias, por sua conveniênda, não pode descontá-los do 
empregado, pois o obreiro poderia ter sido chamado a prestar serviços. Não o fazendo, 
o empregador deve assumir os riscos de sua atividade e não transferi-la para o obreiro.

Dispensado o empregado de prestar serviços nos referidos dias, é proibido a empresa 
considerá-los como falta. A alínea c do § I a do art. 6a da Lei na 605/49 dispõe expressa
mente que são motivos justificados para não se considerar como falta para o cálculo do
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repouso a paralisação do serviço nos dias em que, por conveniência do empregador, não 
tenha havido trabalho.

Entende-se como semana o período de segunda-feira a domingo, anterior à semana 
em que recair o dia de repouso semanal (§ 4a do art. 11 do Decreto na 27.048/49).

Nas empresas em que vigorar regime de trabalho reduzido, a frequência exigida cor
responderá ao número de dias em que o obreiro tiver de trabalhar (§ 3a do art. 6a da Lei 
na 605/49). Assim, se a empresa não proporciona atividade ao empregado de segunda 
a sábado, mas apenas em cinco dias da semana, ou número inferior, a assiduidade será 
observada em relação ao número de dias trabalhados pelo empregado.

São consideradas faltas justificadas: (a) as previstas no art. 473 e seu parágrafo úni
co da CLT; (b) as faltas justificadas pelo empregador; (c)-a paralisação do serviço nos dias 
em que, por conveniência do empregador, não tenha havido trabalho; (d) as decorrentes 
de acidente do trabalho; (e) a doença do empregado, devidamente comprovada (§ I a do 
art. 6a da Lei na 605/49) e não a doença de pessoa de sua família.

O § 2a do art. 6a da Lei na 605/49 estabelece a ordem dos atestados médicos a serem 
observados para efeito do abono da falta do empregado que está doente. O parágrafo 
único do art. 25 da Lei na 3.807/60, com a redação determinada pela Lei na 5.890/73, 
veio a versar sobre o mesmo tema. Por se tratar de lei, especificando sobre o mesmo tema, 
revoga a anterior, o § 2a do art. 6a da Lei na 605, por ser com ela incompatível.

O § 4a do art. 60 da Lei na 8.213/91 repetiu a mesma disposição da Lei na 3.807/60. 
Assim, a empresa que dispuser de serviço médico próprio ou em convênio procederá ao 
exame médico e ao abono das faltas do empregado. Caso a empresa não possua médico 
ou convênio médico, ficará a cargo do médico da previdência, do sindicato ou de entida
de pública o fornecimento do atestado (§ 4a do art. 60 da Lei na 8.213/91). Os atestados 
médicos deverão obedecer a esta ordem para efeito de abono dos dias em que houve falta 
do empregado (S. 15 e 282 do TST). Assim, primeiro vale o atestado médico da empresa 
ou do convênio e depois os atestados dos médicos da previdência, do sindicato ou de en
tidade pública, para efeito do abono do dia em que houve ausência do obreiro ao serviço.

10 Feriados

Podem os feriados ser classificados como civis e religiosos. A Lei na 9.093, de 12-9- 
95, estabelece que são feriados civis: (a) os declarados em lei federal; (b) a data magna 
do Estado fixada em Lei Estadual.1 Esta última orientação não estava prevista ante
riormente no àrt. 11 da Lei na 605/49, que foi revogado pela Lei na 9.093/95. Os civis 
são os seguintes: I a de janeiro (Dia da Paz Mundial, Lei na 662, de 6-4-49), 21 de abril 
(Tiradentes, conforme Lei na 1.266, de 8-12-50), I a de maio (Dia do Trabalho, conforme 
Lei na 662/49), 7 de setembro (Independência do Brasil, conforme Lei na 662/49), 12 
de outubro (Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Lei na 6.802, de 30-6-80), 
2 de novembro (finados, conforme Lei na 662/49), 15 de novembro (Proclamação da 
República, conforme Lei na 662/49) e 25 de dezembro (Natal, conforme Lei na 662/49).

São também feriados os dias do início e do término do ano do centenário de funda
ção do Município, fixados em lei municipal (art. I a, m, da Lei na 9.093/95).

1 A Lei Paulista n“ 9.497, de 5-3-97, instituiu o dia 9 de julho como “data magna do Estado de São Paulo”.



5 8 6  Direito do Trabalho • Martins

São feriados religiosos os dias de guarda, dedarados em lei munidpal, de acordo 
com a tradição local e em número não superior a quatro, nestes induída a sexta-feira 
da Paixão. Normalmente, nesses feriados são induídos os dias de fundação dos próprios 
munidpios, como 25 de janeiro (fundação da Cidade de São Paulo), 8 de dezembro 
(fundação da Cidade de Guarulhos). Na Cidade de São Paulo, é induído, ainda, o dia 
de Corpus Christi, conforme a Lei munidpal nQ 7.008, de 6-4-67 e o dia da consdênda 
negra (20/11). 1

Além dos feriados mendonados, outros, não poderão ser estabeleddos, a não ser 
mediante lei federal. A terça-feira de Carnaval e os outros dias carnavalescos não são 
considerados feriados, pois não são previstos em lei, podendo ser exigido o trabalho 
nesses dias. Apenas por força do costume é que isso não ocorre. O empregador poderia, 
portanto, exigir trabalho nesses dias, sem ter dè pagá-los em dobro.

11 Dias de repouso trabalhados

Nos feriados dvis e religiosos, assim como no dia de repouso, é vedado o trabalho, 
porém o empregado perceberá a remuneração respectiva, embora não preste serviços 
(art. 8S da Lei na 605/49). Há casos, porém, em que a execução do serviço é necessária 
em virtude de exigêndas técnicas das empresas (como hospitais, prontos-socorros, side
rúrgicas, serviços públicos e transportes), em casos de força maior ou de serviços inadiá
veis, em que o empregado deverá prestar serviços.

Consideram-se exigêndas técnicas as que, pelas condições peculiares às atividades 
da empresa, ou em razão do interesse público, tomem indispensável a continuidade do 
serviço (§ 5a do art. 5a da Lei nB 605/49).

O art. 7a do Decreto na 27.048/49 estabelece, em relação anexa, as atividades em 
que há permissão do trabalho nos dias de repouso. A permissão é concedida por meio de 
decreto do presidente da República.

O referido art. 7a do regulamento faz menção a mercados. Em 1949 não existiam su
permercados. Assim, pode-se dizer que o termo mercado compreende os supermercados, 
que também podem trabalhar nos domingos, como, de fato, o fazem.

A Lei na 605/49 e o inciso XV do art. 7a da Constituição dispõem que o repouso se
manal remunerado será concedido de preferênda aos domingos. Nada impede, portanto, 
que a empresa conceda o repouso em outro dia que não o domingo. Para o trabalho em 
domingos, em casos de exigêndas técnicas, é preciso autorização do Ministro do Traba
lho. Haverá possibilidade, ainda, de trabalho aos domingos: (a) em casos de força maior, 
justificada a ocorrênda perante a DRT no prazo de 10 dias; (b) para a realização ou çon- 
dusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto (art. 
8a do Decreto na 27.048/49). É autorizado o trabalho aos domingos, em caráter perma
nente: (a) na indústria, como de laticínios, frio industrial etc.; (b) comérdo varejista de 
peixe, feiras-livres, entrepostos de combustíveis etc.; (c) transportes; (d) comunicações e 
publiddade; (e) educação e cultura (art. 7a do Decreto na 27.048/49 e relação anexa ao 
mesmo Decreto).

Fica autorizado o trabalho aos domingos nas atividades do comérdo em geral, obser
vada a legislação munidpal, nos termos do indso I do a r t 30 da Constituição (art. 6a da
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Lei ns 10.101/00). Esdarece a Súmula 645 do STF que “é competente o Munidpio para 
fixar o horário de fundonamento de estabelecimento comerdal”.

O repouso semanal deverá coincidir, pelo menos uma vez no período máximo de três 
semanas, com o domingo, respeitadas as demais normas de proteção ao trabalho e outras 
estipuladas em negodação coletiva (parágrafo único do art. 6a da Lei na 10.101/00).

Deve haver a observânda de normas de proteção ao trabalho e cumulativamente 
outras previstas em acordo ou convenção coletiva. A norma coletiva pode estabelecer 
outras condições de trabalho melhores do que a previsão da lei. Tanto o acordo como a 
convenção são coletivas.

É permitido 'o trabalho em feriados nas atividades do comérdo em geral, desde que 
autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação munidpal, nos 
termos do inciso I do art. 30 da Constituição (art. 62-A da Lei 10.101/00). A matéria não 
pode ser objeto de acordo coletivo.

Para os demais casos, não há, entretanto, a possibilidade do trabalho em todos os 
domingos. A Portaria na 509, de 15-6-67, estabelece que, de sete em sete semanas, a folga 
deverá recair em domingo, organizando-se para tanto escala de revezamento.

Os elencos teatrais e congêneres, como atividades circenses e desportivas, não terão 
escala de revezamento, pois a atividade é exerdda em dias específicos.

O art. 386 da CLT estabelece que, se houver trabalho aos domingos para as mulheres, 
será organizada uma escala de revezamento quinzenal, de modo a favorecer o repouso 
dominical.

11.1 Remuneração

Dispõe o art. 9a da Lei na 605/49 que, nas atividades em que for impossível, em 
virtude das exigências técnicas das empresas, a suspensão do trabalho, nos dias feriados 
dvis e religiosos, a remuneração será paga em dobro, salvo se o empregador determinar 
outro dia de folga.

A remuneração em dobro deve verificar o inído da jomada. Se se inida a jomada em 
dia de descanso, deve haver a remuneração em dobro.

A referênda do art. 9a da Lei na 605/49 ao termo remuneração não significa a remu
neração do art. 457 da CLT, mas pagamento.

Se o.fundonário trabalha em dias de repouso ou feriados, deve receber em dobro (art. 
9a da Lei na 605/49), exceto se o empregador conceder a folga em outro dia. O art. 9a da 
Lei na 605/49 só trata dos feriados, e não dos domingos, mas entendo que se aplica por 
analogia aos domingos trabalhados sem folga compensatória. Qual a forma legal de com
pensação a título de folgas? A lei não dispõe. Não precisará, porém, ser feita por acordo ou 
convenção coletiva. Basta que seja concedida a folga em outro dia da semana. Não se está 
compensando a jomada de trabalho, mas o repouso semanal não gozado.

Deve a folga ser concedida dentro de sete dias?
A Convenção na 14 da OIT, ratificada pelo Brasil pelo Decreto ns 24, de 29 de maio de 

1956, prevê que o repouso semanal nos estabelecimentos industriais deve ser concedido
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a cada período de sete dias, compreendendo um período mínimo de repouso de 24 horas 
consecutivas (art. 2a, § I a). A Convenção na 106 da OIT também determina que todas as 
pessoas terão direito a um período de repouso semanal, compreendendo um mínimo de 
24 horas consecutivas, no decorrer de cada período de sete dias (art. 6a, § I a).

Não se está compensando a jomada de trabalho, mas o repouso semanal não gozado. 
A folga, porém, deve ser concedida dali a sete dias. Se for concedida no oitavo dia, já 
deverá haver pagamento em dobro.

Viola o art. 7a, X\£ da Constituição, a concessão de repouso semanal remunerado 
após o sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu pagamento em dobro (OJ 
410 da SBDI-1 do TST).

Havia dúvida sobre se o pagamento deveria serfeito enrdobro ou em triplo. A Súmu
la 146 do TST mostra que “o trabalho prestado em domingos e feriados, não compensa
do, deve ser pago em dobro, sem prejuízo da remuneração relativa ao repouso semanal”, 
pois isso corresponde ao pagamento das horas trabalhadas e às horas do dia de repouso. 
Se se remunerasse em triplo, estar-se-ia remunerando uma vez mais do que o correto. O 
STF entende: “é duplo, e não triplo, o pagamento de salário nos dias destinados a des
canso” (S. 461). Assim, se o empregado já recebe o repouso semanal em seu salário, por 
ter remuneração mensal, terá o empregador de pagar mais uma vez o repouso trabalhado 
sem folga compensatória, para atingir o pagamento em dobro e não se aplicar a dobra 
sobre a verba já recebida, pois isso implicaria o pagamento em triplo.

O empregador não deve pagar o dia trabalhado em domingo e feriado com o adicio
nal de horas extras de 100%, pois inexiste o direito a horas extras ou adicional de horas 
extras para esse dia, apenas penalidade de remunerá-lo em dobro. Da mesma forma, não 
há que se falar em reflexos de trabalho em feriados e domingos em outras verbas, porque 
as penalidades devem ser interpretadas restritivamente. Inexiste previsão legal desses 
reflexos, além de que não se trata de horas extras, para que houvesse reflexos.

A remuneração em dobro também é devida em casos de trabalho em dia de repouso 
por motivo de força maior e de serviços inadiáveis, pois o art. 9a da Lei na 605/49 não 
faz qualquer distinção nesse sentido, que não pode ser extraída dos arts. 6a e 8a, b, do 
Decreto na 27.048/49.

Será possível o trabalho em dia de repouso quando, para atender à realização ou 
conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifes
to, a empresa obtiver da autoridade regional, autorização prévia, com discriminação do 
período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá de 60 dias, çabèndo neste caso a 
remuneração em dobro, salvo se a empresa determinar outro dia de folga (art. 8a, b, do 
Decreto na 27.048).

Se. o feriado cair no domingo e o empregado trabalhar nesse dia, não deverá haver 
o pagamento do feriado e mais do domingo. O § 3a do art. 11 do Decreto na 27.048/49 
dispõe que “não serão acumuladas a remuneração do repouso semanal e a do feriado dvil 
ou religioso, que recaírem no mesmo dia”.

Na verificação das exigências técnicas, ter-se-ão em vista as de ordem econômica, 
permanentes ou ocasionais, bem como as peculiares locais (art. 10 da Lei na 605/49). O 
Poder Executivo, em decreto especial ou no regulamento, definirá as mesmas exigências e 
especificará, tanto quanto possível, as empresas a elas sujeitas, ficando desde já incluídas 
entre elas as de serviços públicos e de transportes.
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FÉRIAS

i. tstes.

1 Introdução

As férias visam propordonar descanso ao trabalhador, após certo período de tra
balho, quando já se acumularam no organismo toxinas que não foram eliminadas ade
quadamente. Os estudos da medicina do trabalho revdam que o trabalho contínuo sem 
férias é prejudidal ao organismo. Sabe-se que, após o quinto mês de trabalho sem férias, 
o empregado já não tem o mesmo rendimento, prindpalmente em serviço intelectual. 
Pode-se, ainda, dizer, em relação às férias, que elas são um complemento ao descanso 
semanal remunerado.

Nas férias, o interesse não é apenas do trabalhadoi; que quer gozá-las, mas também 
do Estado, que pretende que o obreiro as usufruà. Trata-se de verdadeiro direito do em
pregado, irrenundável, tèndo caráter eminentemente higiênico.

2 História

Na Inglaterra, a primeira lei de férias surgiu em 1872, destinada aos operários das 
indústrias. Somente em 30 de julho de 1919, foi promulgada a primeira lei que concedeu 
férias a todos os trabalhadores assalariados, na Áustria.

A partir do término da Primeira Guerra Mundial, os países passaram a legislar sobre 
férias.

3 Direito internacional

A Dedaração Universal dos Direitos do Homem tratou do tema no art. XXIX: ‘Toda 
pessoa tem direito ao descanso e à remuneração, espedalmente a uma limitação ratíonal 
das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.”

No âmbito da OIT houve a expedição de várias convenções e recomendações sobre 
o tema. A Convenção na 52, de 1936, que foi ratificada pelo Brasil em 1938, previa a 
concessão de férias de seis dias úteis. A Recomendação n2 47, de 1936, esdareceu que as 
férias não seriam firadonadas. Ainda em 1936, foi aprovada a Convenção n2 54, versando 
sobre as férias dos marítimos, que mais tarde foi revista pda Convenção n2 72, de 1946, e 
pela de n2 91, de 1949. Em 1951, foi editada a Convenção n2 101, que foi ratificada pelo
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Brasil em 1957, tratando das férias dos trabalhadores agrícolas. A Recomendação na 158, 
de 1954, estabeleceu que as férias anuais seriam proporcionais ao tempo de serviço pres
tado ao empregador no decorrer de um ano, informando que seriam de duas semanas, 
no mínimo, após 12 meses de serviço. A Convenção ns 132 da OIT, de 1970, foi aprovada 
pelo Decreto Legislativo na 47, de 23-9-81, e promulgada pelo Decreto na 3.197, de 5-10- 
99. Trata de férias remuneradas e revê as anteriores sobre o tema.

4 No Brasil

No Brasil, as férias foram concedidas pela primeira vez pelo Aviso Ministerial do Mi
nistério da Agricultura,-Comércio-e-Obras Públicas, em 18-12-1889, por 15 dias, e eram 
remuneradas. Essas férias foram estendidas aos operários diaristas e aos ferroviários da 
Estrada de Ferro Central do Brasil pelo Aviso Ministerial de 17-1-1890. Somente em 1925 
é que foi estendido esse direito a todos os empregados e operários das empresas em geral, 
por meio da Lei na 4.582, de 24 de dezembro daquele ano. As férias eram concedidas a 
empregados de estabelecimentos comerciais, industriais e bancários e de instituições de 
caridade no Distrito Federal e nos Estados, por 15 dias, sem prejuízo da remuneração. A 
concessão poderia ser feita de uma vez ou parceladamente.

O Decretó na 19.808, de 28-3-1931, suspendeu a aplicação da Lei na 4.582, determi
nando que o parcelamento das férias poderia ser feito em períodos não inferiores a três 
dias, sendo que a época de sua concessão seria a que fosse mais conveniente ao empre
gador O Decreto ns 23.103, de 19-8-1933, tratou das férias dos empregados em estabe
lecimentos comerciais e bancários e em instituições de assistência privada. O Decreto na 
3.768, de 18-1-1934, versou sobre férias a todos os .empregados de qualquer ramo da 
indústria, em empresas jornalísticas, de comunicação, transportes e serviços públicos, 
exigindo que os empregados fossem sindicalizados, sendo que o direito de férias era con
cedido depois de 12 meses de trabalho na empresa.

A Lei na 222, de 10-7-1936, excluiu do direito de férias as pessoas que tivessem 
participação nos lucros das empresas e os representantes com firma comercial autônoma 
ou com economia própria. Em 24-7-1936, foram concedidas férias aos empregados em 
hotéis, restaurantes e similares pela Lei na 229. A Lei na 450, de 19-6-1937, concedeu 
férias aos trabalhadores de embarcações. O Decreto-lei na 505, de 16-6-38, estendeu o 
direito de férias aos empregados de usinas de açúcar e fábricas de álcool, informando que 
o direito de férias seria concedido independentemente de o empregado ser sindicalizado.

Em 1943, foram consolidados na CLT todos os diversos textos a respeito do assunto. 
Em 13-4-77, o Decreto-lei na 1.535 deu nova redação a todo o Capítulo IV da CLT, que 
versa sobre o direito de férias anuais.

A primeira Constituição brasileira a tratar de férias foi a de 1934, prevendo férias 
anuais remuneradas (art 121, § I a, / ) .  Á Constituição de 1937 estabelecèu a observância 
de um prazo de aquisição para que as férias fossem concedidas: “depois de um ano de 
serviço ininterrupto em uma empresa de trabalho contínuo, o operário terá direito a uma 
lirenra anual remunerada” (art. 137, e). A Constituição de 1946 voltou a usar a expressão 
prevista na Constituição de 1934, férias anuais remuneradas (art. 157, VH), sem espe
cificar mais detalhes. A Constituição dè 1967 (art. 158, VIII) e a EC na 1, de 1969 (art. 
165, Vm) mantiveram o uso da mesma expressão. A novidade veio com a Constituição 
de 1988 que, além de prever o gozo de férias anuais remuneradas, concedeu um terço a 
mais do que o salário normal (a rt 7-, XVII).
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5 Conceito

Férias vem do latim feria, “dias feriales”. Eram dias em que havia a suspensão do 
trabalho. Para os romanos, férias eram seus dias de festas.

Existem vários descansos que ocorrem no curso do contrato de trabalho. Há des
cansos, dentro da jomada, de 15 minutos a duas horas. Existem descansos, entre uma 
jomada e outra, de 11 horas. Temos o descanso semanal remunerado, de preferência aos 
domingos. Por fim, existe um descanso mais longo, que são as férias.

Férias são o período do contrato de trabalho em que o empregado não presta servi
ços, mas aufere remuneração do empregador, após ter adquirido o direito no decurso de 
12 meses. Visam, portanto, as férias à restauração do organismo após um período em que 
foram despendidas energias no trabalho. Importam direito ao lazer, ao descanso, ao ódo.

i

6 Natureza jurídica

A natureza jurídica das férias pode ser analisada sob dois aspectos: o negativo e o 
positivo. Do ponto de vista negativo, é o período em que o empregado não deve trabalhar 
e o empregador não pode exigir serviços do obreiro. As férias visam preservar a saúde 
do trabalhador permitindo o convívio familiar e sodal. No tocante ao aspecto positivo, /
é o período em que o empregador deve conceder as férias e pagar a remuneração, o que 
mostra a existênda de obrigação de fazer e de dar ao mesmo tempo.

Sob o ângulo do empregado, é possível dizer que é o direito de exigi-las do emprega
dor e de se abster de trabalhar no referido período. No enfoque do empregador, é o período 
em que este deve abster-se de exigir trabalho do empregado e pagar a remuneração cor
respondente.

Constata-se que as férias têm um aspecto de direito irrenundável para o empregado, 
de que este não pode abrir mão. O Estado, de outro modo, também tem o interesse de 
verificar a concessão das férias, assegurando a saúde física e mental do trabalhador

As férias não podem ter a característica de prêmio, pois não representam uma van
tagem. 1

Compreendem as férias o aspecto da anuabilidade, pois seião concedidas após os 12 
meses da respectiva aquisição. Deve, ainda, o empregado receber sua remuneração integral 
durante as férias. Nos períodos aquisitivos incompletos, as férias serão propordonais.

É possível analisai; ainda, outros aspectos: como seu caráter sodal, em que o operá
rio irá ter convívio com sua família e a sodedade, e, também, do ponto de vista econô
mico, que diz respeito à remuneração, pois mesmo em férias o empregador é obrigado a '
pagar-lhe salários. Outra acepção que deve ser analisada é que o turismo, normalmente, 
é decorrente das férias.

As férias são um complemento ao descanso semanal remunerado no sentido de um 
descanso prolongado, para que o empregado possa descansar viajar ou fazer o que desejar

7 Período aquisitivo

Para o empregado ter direito às férias, há necessidade de cumprir um período que é 
denominado aquisitivo daquele direito. Assim, após cada período de 12 meses de vigênda
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do contrato de trabalho do empregado é que haverá o direito às férias, ou seja, houve o 
cumprimento da condição, do interstício legal para sua concessão.

É certo que esse direito de concessão de férias anuais é remunerado. Ocorre a sus
pensão do trabalho, mas o empregador continua tendo a obrigação de pagar os salários.

No período anterior ao do Decreto-lei na 1.535/77, as férias eram concedidas em 
dias úteis. O empregado tinha direito a 20, dias úteis de férias.

Em relação ao empregado regido pela CLT, os dias de férias são corridos, de acordo 
com a tabela prevista no art. 130:

NE de faltas injustificadas 
no período aquisitivo

Período de gozo de férias

Até 5 30 dias corridos

De 6 a 14 24 dias corridos

De 15 a 23 18 dias corridos

De 24 a 32 12 dias corridos

Acima de 32 faltas, o empregado não tem direito a férias.
A proporcionalidade das férias pode ser estabelecida à razão de 1/12 de 30,24,18 ou 

12 dias, por mês de serviço ou fração superior a 14 dias, de acordo com a seguinte tabela:

Proporcionalidade 
em ns de avos

Base para apuração da proporcionalidade
30 dias 
até 5 
faltas

24 dias 
de 6 a  14 

faltas

18 dias 
de 15 a  23 

faltas

12 dias 
de 24 a 32 

faltas
1/12 2,5 dias 2 dias 1,5 dia 1 dia
2/12 5 dias 4 dias 3 dias 2 dias
3/12 7,5 dias 6 dias 4,5 dias 3 dias
4/12 10 dias 8 dias 6 dias 4 dias
5/12 12,5 dias 10 dias 7,5 dias 5 dias
6/12 15 dias 12 dias 9 dias 6 dias
7/12 17,5 dias 14 dias 10,5 dias 7 dias
8/12 20 dias 16 dias 12 dias 8 dias
9/12 22,5 dias 18 dias 13,5 dias 9 dias

10/12 25 dias 20 dias 15 dias 10 dias
11/12 27,5 dias 22 dias 16,5 dias 11 dias
12/12 30 dias 24 dias 18 dias 12 dias
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Há férias diferenciadas para os empregados submetidos ao regime de trabalho de 
tempo parcial. A proporção é a seguinte:

a. 18 dias, para a duração do trabalho semanal superior a 22 horas, até 25 horas;
b. 16 dias, para a duração do trabalho semanal superior a 20 horas, até 22 horas;
c. 14 dias, para a duração do trabalho semanal superior a 15 horas, até 20 horas;
d- 12 dias, para a duração do trabalho semanal superior a 10 horas, até 15 horas;
e. 10 dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até 10 

horas;
f. 8 dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a cinco horas.

O empregado contratado para o regime de tempo parcial que tiver mais de sete faltas 
injustificadas ao longo do período aquisitivo terá seu período de férias reduzido à metade. 
Não perde, portanto, o direito às férias. Apenas suas férias são reduzidas à metade. Assim, 
se o empregado tiver a partir de oito faltas injustificadas no período aquisitivo, suas férias 
serão reduzidas à metade, de acordo com o número de dias a que fizer jus, segundo a ta
bela supra-indicada, que depende do número de horas trabalhadas por semana.

Nada impede que a lei estabeleça férias diferenciadas para trabalhadores contratados 
a tempo parcial, de forma diversa da prevista para o empregado comum contratado para 
trabalhar tempo integral. A previsão é legal. São situáções de trabalho diferenciadas, pois 
o cansaço do trabalhador será menor, ao prestar serviços em jomada inferior à normal.

De qualquer modo, o período de férias será computado como tempo de serviço do 
empregado na empresa, parà todos os efeitos (§ 2a do art. 130 da CLT). Entretanto, o pe
ríodo de férias indenizadas, após a cessação do contrato de trabalho, não será considera
do como tempo de serviço do empregado, em razão do término do contrató de trabalho.

Durante as férias, porém, a empresa não poderá combinar com o empregado que irá 
descontar as faltas deste no curso do período aquisitivo, pois as férias visam proporcionar 
descanso ao trabalhador. O mesmo se diga em relação a dias-ponte entre feriados em que 
não tenha havido trabalho.

As férias não decorrem da pontualidade do empregado, de chegar sempre na hora 
à empresa, mas de ter trabalhado. Se a empresa permite que o empregado trabalhe em 
certo dia, embora tenha chegado atrasado, esse fato não será levado em consideração 
para efeito de férias, que serão integrais. De outro modo, se o empregado tem direito 
a 30 dias de férias, mas faltou na empresa três vezes, nem por isso a empresa poderá 
descontar esses dias de suas férias, até porque, no caso, terá direito integral às férias de 
30 dias, por não ter faltado mais de cinco vezes (art. 130,1, da CLT). Se a falta ainda é 
considerada justificada pelo empregador, ou se o empregador paga o dia correspondente, 
embora não tenha havido trabalho, mais um motivo existe para que não seja descontada 
das férias do empregado.

8 Faltas

O art. 131 da CLT estabelece as hipóteses em que não se considera a falta para efeito 
da concessão de férias.
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A primeira hipótese é a dos casos previstos no art. 473 da CLT. Assim, se o empregado 
falta dois dias por motivo de falecimento do cônjuge; três dias em virtude de casamento; 
um dia em caso de nascimento de filho; um dia a cada 12 meses de trabalho em caso de 
doação voluntária de sangue; dois dias em razão de alistamento eleitoral; três dias no 
período em que o empregado tiver de cumprir as exigências do Serviço Militar, a falta será 
considerada justificada.

A segunda hipótese diz respeito ao período em que a empregada tem direito à licença 
compulsória por motivo de maternidade ou aborto, observados os requisitos para per
cepção do salário-matemidade custeado pela Previdência Social. O inciso n  do art. 131 
da CLT teve redação determinada pela Lei nfi 8.921, de 25-7-94, não mencionando mais 
a expressão “aborto não criminoso”; agora, se o aborto for criminoso, ainda assim dará 
direito ao abono da falta. O período de licença da empregada para efeito de gravidez é 
de 120 dias. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, 
a mulher terá um repouso remunerado de duas semanas (art. 395 da CLT).

A terceira hipótese é a concernente ao addenté do trabalho ou enfermidade atestada 
pelo INSS, excetuando o caso previsto no inciso IV do art. 133 da CLT, isto é, tiver perce
bido da Previdênda Sodal prestações de addente do trabalho ou de auxüio-doença por 
mais de seis meses, embora descontínuos.

Deixa daro a Súmula 46 do TST que “as faltas ou ausêndas decorrentes de addente 
do trabalho não são consideradas para os efeitos de duração de férias”. O STF tem a mes
ma orientação: “as ausêndas motivadas por addente do trabalho não são descontáveis do 
período aquisitivo de férias” (Súmula 198).

Será necessário que o empregado cumpra o período de carênda para a concessão do 
auxüio-doença (que é de 12 meses), porém, em prestações decorrentes de addente do tra
balho, não há período de carênda.

A quarta hipótese é a correspondente às faltas que já foram consideradas justificadas 
pela empresa, ou seja, aquelas em que não houve desconto no salário do empregado.

A quinta hipótese é a condizente ao caso de o empregado ser suspenso, preventiva
mente, para responder a inquérito para apuração de falta grave de empregado estável ou 
para prisão preventiva, quando não for pronundado ou absolvido.

A sexta hipótese é a que versa sobre os dias em que não tenha havido serviço, por 
determinação do próprio empregador.

Os atrasos ou saídas injustificadas não são faltas. Mesmo perdendo o empregado o 
direito ao dsr, por ter chegado atrasado em certo dia da semana, não se considera tal fato 
como falta para efeito de férias, pois o empregado chegou a trabalhar no referido dia.

9 Perda do direito de férias

O empregado não terá direito a férias se no curso do período aquisitivo:

a) deixar o emprego e não for readmitido dentro dos 60 dias subsequentes a sua 
saída. É a hipótese em que o empregado pede demissão, tendo que voltar ao 
emprego dentro dos 60 dias subsequentes para ter dirdto de contagem do tempo
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de serviço do período anterior que foi incompleto. Voltando o empregado dentro 
dos 60 dias após seu desligamento, pode contar o período aquisitivo anterior 
recomeçando a correr as férias no ponto em que houve a interrupção. Se o em
pregado voltar à empresa depois dos 60 dias, perde o direito ao período incom
pleto de férias, iniciando-se novo período aquisitivo. Havendo período aquisitivo 
completo, as férias já são devidas, de maneira integral;

b) pennanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais de 30 
dias. Aqui a condição é que o empregado fique em gozo de licença remunera
da por pelo menos 31 dias. Parece que os 30 dias referidos na lei podem ser
descontínuos, pois não se fala em dias corridos, como no art. 130 da CLT;

1 " '

c) ^deixar de trabalhar com percepção do salário, por mais de 30 dias, em virtude
de paralisação parcial ou total dos serviços da empresa. Nessáhipótese, o em
pregado não trabalhou em virtude de paralisação parcial ou total de um setor 
ou de toda a empresa, por pelo menos 31 dias;

d) tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente do trabalho ou 
de auxílio-doença por mais de seis meses, ainda que descontínuos. Essa é a 
exceção à regra do inciso m  do art. 131 da CLT. Se o empregado perceber pres
tações previdenciárias a título de acidente do trabalho ou de auxílio-doença 
por mais de seis meses, mesmo que por períodos descontínuos, perde o direito 
às férias. Se o empregado ficar afastado por período inferior a seis meses, no 
curso do período aquisitivo, terá direito a férias integrais (art. 131, m, c/c art. 
133, IV).

Na hipótese da letra c, a empresa comunicará ao órgão local do Ministério do Traba
lho, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e fim da paralisação total ou 
parcial dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos termos, ao 
sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará avisos nos respecti
vos locais de trabalho (§ 3a do art. 133 da CLT). O objetivo desse dispositivo foi evitar a 
concessão indiscriminada de licença remunerada ao empregado com a finalidade de não 
pagar o terço constitucional; daí a necessidade da comunicação. A comunicação será feita 
tanto à DRT, como ao sindicato da categoria profissional. Deverá ser indicado o período 
em que existir a paralisação (início e término). É oportuno requerer, tanto na DRT como 
no sindicato, o protocolo da comunicação para fins de futura comprovação.

O período em que houver a interrupção da prestação de serviços deverá ser anotado 
na CTPS do empregado. Inicia-se novo período aquisitivo quando o empregado incorrer 
em quaisquer das situações expostas nos itens de a a d, anteriormente descritos, a partir 
do momento do seu retomo ao serviço (§ 2a do art. 133 da CLT).

Quando o empregado estiver servindo as Forças Armadas, terá 90 dias para se apre
sentar ao serviço, a contar da baixa, para poder contar o período anterior a sua incorpora
ção ao Serviço Militar, para efeito das férias. Verifica-se que a condição para o empregado 
contar o tempo anterior que trabalhou na empresa, antes de se engajar no serviço militar 
é que compareça à empresa nos 90 dias seguintes após a baixa.

A licença não remunerada a pedido do empregado não obriga o empregador a 
pagar salários, porém para efeito de férias há a suspensão da contagem do período 
aquisitivo, que só se reinicia quando o empregado voltar a trabalhar até completar 12 
meses de serviço.
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10 Período concessivo

As férias serão concedidas ao empregado nos 12 meses subsequentes à data em que 
aquele haja adquirido o direito. É o que se chama de período concessivo, de gozo ou de 
fruição. Assim, existem 12 meses para que o empregado adquira o direito a suas férias, 
tendo o empregador mais 12 meses para çoncedê-las.

É o empregador que irá fixar a data dá concessão das férias do empregado e não este, 
de acordo com a época que melhor atenda-aos interesses da empresa (art. 136 da CLT).

A regra geral é que as férias são concedidas num só período. Entretanto, em casos 
excepcionais as férias poderão ser gozadas em dois períodos, desde que um deles não 
seja inferior a 10 dias corridos. A regra do § l s do art. 134 da CLT se aplica nas hipóteses 
de o empregado ter 18 ou 12 dias de férias, em que um período de férias não poderá ser 
inferior a 10 dias.

Os maiores de 50 anos e os menores de 18 anos terão a concessão das férias feita de 
uma só vez (art. 134, § 2°, da CLT).

Os membros de uma mesma família que trabalhem no mesmo estabelecimento ou na 
mesma empresa terão direito de gozar suas férias num mesmo período, desde que assim 
o requeiram e não cause prejuízo ao serviço. A outra exceção à regra é que o empregado 
estudante que tenha menos de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as 
férias escolares (§ 2S do art. 136 da CLT). A empresa poderá exigir do empregado uma 
declaração da escola para confirmar o período de férias escolares.

Trabalhando o empregado para duas empresas, do mesmo grupo, mediante um úni
co contrato de trabalho, terá direito apenas a um único período de férias. Se trabalhar 
para mais de uma empresa do grupo econômico, por intermédio de dois ou mais contra
tos de trabalho, terá direito o obreiro a gozar férias em cada emprego.

O empregado que ficar doente no curso das férias não tem seu gozo suspenso. Se 
persistir a doença após as férias, terá direito a receber da empresa os primeiros 15 dias 
de trabalho. Ocorrendo durante as férias o nascimento de filho da empregada, haverá 
a suspensão das férias pelos 120 dias. Em relação ao empregado que for pai durante as 
férias, não há previsão de suspensão de suas férias para o gozo da licença-patemidade.

Podem ter as férias inído em sábado, domingo ou feriado, por serem concedidas em 
dias corridos, salvo se a norma coletiva da categoria estabelecer algo em sentido diverso.

11 Comunicação das férias

As férias devem ser comunicadas por escrito ao empregado. Não há a possibilidade 
da comunicação das férias de maneira verbal. Antigamente, essa comunicação era feita 
com uma antecedência mínima de 10 dias. A Lei n2 7.414, de 9-12-85, modificou essa 
orientação, dispondo que a comunicação das férias deve ser feita com antecedência de, 
rio mínimo, 30 dias. Dessa participação o empregado dará recibo (art. 135 da CLT).

As férias deverão ser anotadas na CTPS do empregado, que não poderá entrar em 
seu gozo sem apresentá-la ao empregador, para a devida anotação. A concessão das férias 
será também anotada no livro ou na ficha de registro de empregados. A microempresa e 
empresa de pequeno porte ficam dispensadas de anotar a concessão das férias no livro ou 
ficha de registro de empregados (art. 51, n, da Lei Complementar ns 123/06).
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O pagamento das férias deverá ser feito até dois dias antes do inído do período de 
gozo (art. 145 da CLT). O empregado predsa ter o dinheiro para poder sair em férias.

Durante as férias, o empregado está proibido de prestar serviços a outro empregador, 
salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude da existênda de outro contrato de trabalho 
mantido com outro empregador.

12 Férias concedidas após o período concessivo

Sempre que as férias forem concedidas após o período concessivo, ou seja, nos 12 
meses subsequentes à aquisição do direito, deverão ser pagas em dobro (art. 137 da CLT).

O empregador não vai pagar dois períodos de férias em vez de um. A dobra é da 
remuneração. Não são devidos 60 dias de férias.

Se houver o vencimento do período concessivo de férias sem que o empregador as 
conceda, o empregado poderá ajuizar redamação trabalhista pedindo sua fixação, por 
sentença, para efeito de gozá-las. Assim, o juiz é que irá fixar os dias em que as férias 
serão concedidas ao empregado. A sentença irá eominar pena diária de 5% do salário-mí- 
nimo da região, que é devida ao empregado, até que seja cumprida a concessão das férias. 
Transitada em julgado a sentença, o juiz remeterá uma cópia da decisão ao órgão local do 
Ministério do Trabalho para o fim de aplicar a multa administrativa pda concessão das 
férias fora do prazo legal (§ 3S do art. 137 da CLT).

Há que se esdarecer que, se o descanso anual é integralmente gozado fora do perío
do concessivo, todos os dias correspondentes às férias serão devidos em dobro. Se houver 
a concessão de parte das férias dentro do período concessivo e parte fora desse lapso de 
tempo, apenas a remuneração dos últimos dias é que será paga em dobro (S. 81 do TST). 
Exemplo: 20 dias das férias foram concedidos dentro do período concessivo e 10 dias 
foram gozados fora daquele período. Apenas esses últimos 10 dias é que serão devidos 
em dobro, pois foi o lapso de tempo que excedeu o período concessivo. Não se justificaria 
a concessão de férias em dobro da parte que foi gozada dentro do período concessivo.

A licença-matemidade não prejudica o direito à contagem de férias, embora a em
pregada não preste serviços. Quando a empregada retomar da Hcença-matemidade serão 
concedidas as férias, sem se falar em pagamento em dobro caso tenha sido excedido o 
prazo de concessão, pois as condições da empregada é que impediram o direito de frui
ção das férias. Se a criança nasce no decurso das férias, há a suspensão destas, que serão 
gozadas pelo prazo remanescente quando do término da licença de 120 dias.

Se o empregado recebe as férias dentro do prazo concessivo, mas não as goza, há 
pagamento em dobro. É preciso o pagamento ser feito mais uma vez para atingir a do
bra, pois o intuito do legislador é também que o trabalhador goze as férias, e não apenas 
receba seu pagamento. Se as férias não foram gozadas, o objetivo do legislador não foi 
alcançado, inddindo a hipótese do art. 137 da CLT, que determina que, se as férias forem 
concedidas fora do período concessivo, o empregador deverá pagá-las em dobro.

No caso de as férias do empregado não serem gozadas por motivo de addente do 
trabalho, não há que se falar em dobra, pois a empresa não poderia prever a referida si
tuação. Quando o empregado retomar deverá sair de férias, sem o pagamento em dobro, 
mesmo que já excedido o período concessivo.
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As férias em dobro são indevidas quando o pagamento é feito fora do prazo legal, 
mas as férias são usufruídas no referido prazo. O ato enseja pagamento de correção mo
netária, se for o caso, e multa administrativa. O art. 137 da CLT faz referência à concessão 
das férias. Não dispõe que o pagamento deve ser feito em dobro em caso de atraso no 
pagamento das férias, que deve sèr feito dois dias antes do início do período concessivo. 
As penalidades devem ser aplicadas restritivamente.

O TST entende que é devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, in
cluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na 
época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo 
diploma legal (OJ 386 da SBDI-1).

Se a rescisão do contrato delrabalho interrompeu o período de concessão, mesmo 
com a projeção do aviso-prévio indenizadoque completa o período aquisitivo, as férias 
não são devidas em dobro, pois o empregador não pode concedê-las em razão da cessa
ção do pacto laboral.

13 Férias coletivas

13.1 Introdução

As férias são chamadas coletivas quando concedidas não apenas a um empregado, 
mas a todos os empregados da empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores 
da empresa (art. 139 da CLT).

Normalmente, as férias coletivas ocorrem no final do ano, coincidindo com Natal e 
Ano-Novo; muitas vezes, porém, as empresas concedem férias coletivas quando diminui 
sua produção ou a procura de seus produtos, como ocorre na indústria automobilística e 
em outras empresas.

. Na redação anterior da CLT, não havia disposição sobre férias coletivas, que eram 
disciplinadas em regulamentos de empresas ou normas coletivas. Quem passou a estabc- 
lecer regras nesse sentido foi o Decreto-lei ns 1.535, de 13-4-77, que introduziu a Seção 
m  no Capítulo da CLT. Mesmo nas férias coletivas, o empregador deverá remunerá-las 
com um terço a mais.

Não há obrigação da concessão das férias coletivas, sendo que o empregador é que 
irá verificar quando elas serão necessárias.

13.2 Estabelecimentos abrangidos

O art. 139 da CLT dispõe que as férias coletivas poderão abranger todos os emprega^ 
dos da empresa, ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. Poderão, 
portanto, abranger toda a empresa ou apenas parte dela, como estabelecimentos ou seto
res. Seria o caso de a empresa conceder férias coletivas apenas ao setor de produção, em 
razão de estar fazendo poucas vendas, mantendo o trabalho nos demais setores, como no 
departamento de pessoal.
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As férias poderão ser gozadas em dois períodos anuais. Entretanto, será vedada a 
concessão de períodos em que um deles seja inferior a 10 dias corridos. Os dias de férias 
serão corridos e não úteis, como era na sistemática anterior ao Decreto-lei n9 1.535/77. 
Assim, um período terá pelo menos 10 dias e, o outro, provavelmente, terá 20 dias, para 
totalizar os 30 dias. Será proibida a concessão de um período de sete dias e outro de 23 
dias. Na prática, o fracionamento das férias coletivas só poderá ser feito em relação às 
hipóteses dos incisos I e n  do art. 130 da CLT, pois nas férias de 18 e 12 dias um dos pe
ríodos será inferior a 10 dias. Uma solução será a concessão de licença remunerada nos 
períodos superiores aos dias de férias do empregado.

A lei, no caso, não determinou que o fracionamento dás férias coletivas só pode ser 
feito em casos excepcionais como o fez o § l 9 do art. 134 da CLT. Logo, é possível dizer que 
o fracionamento pode ser feito mesmo que não haja casos excepcionais. O próprio § I a não 
é imperativo, mas facultativo, pois usa a palavra poderão> deixando ao livre alvedrio do 
empregador fradoná-las de acordo com seus interesses, prindpalmente os da produção.

Ò empregador não precisará consultar os empregados sobre a data em que as férias 
coletivas serão concedidas. Concederá as férias no período que melhor lhe convier com 
base nâ regra do art. 136 da CLT. Trata-se também de tuna faculdade do empregador, que 
pode ou não concedê-las.

Tratando-se de férias de menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade, as férias 
devem ser concedidas de uma só vez, aplicando-se a regra do § 2a do a r t 134 da CLT, 
pois se trata de proibição genérica, que também se aplica às férias coletivas. Em casos de 
férias coletivas que forem inferiores ao direito desses empregados, o empregador deverá 
conceder intègralmente as férias ou, em sua impossibilidade, considerar as férias coleti
vas como licença remunerada. Adotando-se a licença remunerada, as férias individuais 
serão gozadas em outra época.

O empregado estudante, menor de 18 anos, terá direito a fazer coinddir suas férias 
com as férias escolares (§ 2a do art. 136 da CLT). O empregador portanto, não poderá 
obrigá-lo a sair em férias coletivas, salvo se estas coincidirem com suas férias escolares. 
Se as férias coletivas forem concedidas em época diversa das férias escolares, pode-se 
considerá-las como licença remunerada e as férias normais serão concedidas juntamente 
com as férias escolares, de acordo com o período concessivo.

Não poderá, porém, o empregador descontar as faltas do empregado das férias cole
tivas, pois aqui há a inddênda da regra do § I a do art. 130 da CLT.

Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa 
terão direito a gozar férias no mesmo período, se assim o desejarem e se disto não resul
tar prejuízo para o serviço (§ I a do art. 136 da CLT). Suas férias coletivas também serão 
num mesmo período, ficando a escolha a cargo dos membros da família, salvo se algum 
prejuízo resultar para o serviço.

Poderá o empregador induir os empregados contratados a tempo pardal nas férias 
coletivas que conceder aos demais empregados.

13.3 Períodos
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13.4 Comunicações

O empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antece
dência mínima de 15 dias, datas de início e fim das férias coletivas, precisando quais os 
estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida.

A empresa também terá de comunicar aos sindicatos representativos dos trabalha
dores, com a antecedência de 15 dias, a concessão de férias coletivas. O correto é a 
expressão no plural, pois na empresa pode haver mais de um sindicato de trabalhadores 
naquela base territorial, como, v. g., de categoria diferenciada etc. Não haverá, porém, a 
necessidade de a comunicação ser feita ao sindicato dos empregadores, apenas à DRT e 
aos sindicatos dos trabalhadores, pois a lei não traz previsão nesse sentido.

O prazo de 15 dias previsto na lei também é para a afixação dos avisos no local de 
trabalho de que as férias coletivas serão concedidas. O não cumprimento do prazo e da 
colocação dos avisos implica multa administrativa.

Se o empregador não comunicar à DRT e aos sindicatos de trabalhadores até 15 
dias antes da concessão das férias coletivas, incorrerá em multa administrativa. As férias 
coletivas não serão consideradas ineficazes, pois se trata de simples comunicação e não 
requisito substancial para a validade do ato jurídico.

Se as férias forem efetivamente gozadas, não deverão ser pagas ou concedidas no
vamente, caso seja desrespeitado o prazo de aviso à DRT e aos sindicatos ou não tenha 
sido observado que o fracionamento seja inferior a 10 dias. Haverá apenas infráção ad
ministrativa.

A empresa não terá, contudo, de pedir autorização da DRT oú do sindicato para con
ceder as férias. Apenas irá comunicá-los dè que irá concèdê-las.

A microempresa e a empresa de pequeno porte são dispensadas de comunicar ao 
Ministério do Trabalho e Emprego a concessão de férias coletivas (art; 51, V, da Lei Com
plementar n - 123/06).

13.5 Empregados com menos de 12 meses

Os empregados que tiverem menos de 12 meses de empresa gozarão férias coletivas 
proporcionais (art. 140 da CLT). A empresa poderá convocar o empregado para trabalhar 
após o término das férias proporcionais. Os que tiverem mais de 12 meses gpzarão férias 
de acordo com a escala do art. 130 da CLT e o período determinado de férias coletivas 
peló empregador.

Caso seja concedido ao empregado um número de dias de férias a que não teria 
direito, em razão de seu pouco tempo de serviço na empresa, o restante deverá ser consi
derado como licença remunerada por parte do empregador. Vamos admitir que o empre
gado tivesse menos de um ano na empresa; concedendo o empregador 20 dias de férias 
coletivas, mas o empregado só tendo direito a 10 dias, os restantes 10 dias seriam, assim, 
considerados como licença remunerada por parte da empresa. Como o risco da atividade 
econômica deve ficar a cargo do empregador (art. 2a da CLT), sendo ele que entendeu por 
paralisar os serviços, compreende-se que o período em que o empregado não teria direito 
às férias seja considerado como licença remunerada.
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Reza o art. 140 da CLT que “os empregados contratados há menos de 12 (doze) 
meses gozarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo. período 
aquisitivo”.

Não há dúvida de que o período de férias é contado como tempo de serviço do em
pregado, porém este não se confunde com o início do período aquisitivo.

A palavra então refere-se ao término das férias proporcionais coletivas e não ao pe
ríodo do início delas.

O § 2- do art. 133 da CLT ajuda a entender a questão, pois dispõe que inida-se o 
decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer 
das condições previstas nos incisos do a r t 133 da CLT, retomar ao serviço. Pela redação 
do citado-§ 2° do art. 133 da CLT o início de novo período aquisitivo é contado do imple
mento de uma das condições dos incisos do mesmo artigo, como permanecer em licença 
por mais de 30 dias com pagamento de salários. Terminada a licença, inicia-se novo pe
ríodo aquisitivo.

O mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação às férias coletivas do empregado 
que tem menos de 12 meses. Terminadas as férias coletivas, inida-se novo período aqui
sitivo. É a interpretação sistemática e literal da CLT.

A regra do art. 140 da CLT pode ser aplicada aos empregados que tiverem mais de 
um ano de empresa. É o que ocorreria com a empresa que concedesse férias coletivas e 
o empregado ainda não tivesse outro período completo de 12 meses. Nesse caso, gozará 
o trabalhador de férias propordonais, inidando, após o término destãs, novo período 
aquisitivo.

Após o término das férias coletivas é que se inida novo período aquisitivo para o 
obreiro.

Na hipótese de o empregado ter direito a férias em proporção inferior às coletivas 
que seriam concedidas, poderia ser o caso de considerá-las como férias individuais, fazen
do á anotação na CTPS do obreiro. Se as férias forem gozadas e pagas, não poderão ser 
concedidas e pagas novamente. Entretanto, se houver violação aos parágrafos do art. 136 
e ao § 2S do art. 134 da CLT, o empregador incorrerá em multa administrativa.

Se as férias coletivas forem inferiores ao período de férias a que o trabalhador teria 
direito, o empregador deverá conceder o saldo restante em outra oportunidade, porém 
dentro do período concessivo. Vamos admitir que o empregado já tivesse direito a 30 
dias de férias. A empresa concede 20 dias de férias coletivas. Os 10 dias restantes serão 
concedidos em outra oportunidade pela empresa, porém dentro do período concessivo.

O empregador não poderá descontar das férias do empregado os períodos superiores 
às férias propordonais a que teria direito, quando da concessão de férias coletivas, con
forme a orientação analógica do § 1® do art. 130 da CLT.

13.6 Carimbo de férias

Quando o número de empregados contemplados com as férias coletivas for supe
rior a 300, a empresa poderá proniover, mediante carimbo, anotações da concessão das 
férias. Tendo a empresa menos de 300 empregados, não é o caso de se aplicar a regra 
do carimbo.
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O carimbo, cujo modelo será aprovado pelo Ministério do Trabalho, dispensará a 
referência ao período aquisitivo a que correspondem, para cada empregado, as férias 
concedidas. Atualmente, não há modelo padronizado de carimbo determinado pelo Mi
nistério do Trabalho. Assim, a empresa, por enquanto, poderá utilizar o carimbo que de
sejar para esse fim. O § 2S do art. 5® da PQrtaria ns 41, 28-3-07, permite que sejam feitas 
anotações na CTPS por etiquetas gomadas, Esse procedimento não é previsto na CLT, mas 
pode ser prático e não sujeitará a empresa a multa administrativa.

Mesmo inexistindo no momento o modelo de carimbo, a empresa não precisará men
cionar a referência ao período aquisitivo. Apenas quando da cessação do contrato de 
trabalho, o empregador anotará na CTPS do obreiro as datas dos períodos áquisitivos 
correspondentes às férias coletivas gozadas pelo empregado. Para evitar problemas com 
a prova da concessão das férias coletivas, é recomendável que o empregador já  anote ò 
período aquisitivo das férias coletivas do empregado em sua CTPS por ocasião da con
cessão das férias coletivas, embora nesse momento esteja dispensado de fazê-lo, se tiver 
mais de 300 empregados.

Adotado o procedimento da anotação da concessão mediante carimbo, caberá à empre
sa fornecer ao empregado cópia visada do recibo coirespondente à quitação do pagamento 
de férias, com indicação do início e do término das férias (parágrafo único do a rt 145)1

14 Remuneração

Durante as férias, o empregado não deixa de receber seu salário nem poderia isso 
ocorrer, pois as férias são remuneradas. No entanto, a remuneração das férias é a que seria 
devida ao empregado na data de sua concessão, ainda que se refira a período anterion

Nas férias do empregado que receba apenas comissão não fará jus o obreiro às comis
sões de vendas feitas por outros empregados.

A Constituição inovou quanto à remuneração (art. 7a, XVII), afirmando que o empre
gado tem direito a um terço a mais do que o salário normal. O TST entende que o terço é 
devido não só quando as férias são gozadas, mas também quando são indenizadas, sejam 
integrais ou proporcionais (S. 328 do TST), pois, caso contrário, se estaria desvirtuando 
sua finalidade, que é de proporcionar remuneração maior ao empregado. Nas férias cole
tivas, o terço também será devido, assim como nas férias pagas em dobro.

Em caso de licença remunerada, o terço é devido. O empregador pode querer conce
der licença remunerada apenas para afastar o direito ao terço. Se houve o descanso, tem 
direito o trabalhador ao terço.

Se a jomada de trabalho é variável, apurar-se-á a média do período aquisitivo, apli- 
cando-se o valor do salário na data da concessão das férias.

Quando o salário é pago por tarefa ou peça, toma-se por base a média da produção 
no período aquisitivo das férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data 
da concessão das férias (§ 2a do art. 142 da CLT e S. 149 do TST).

Se o salário é pago por percentagem, comissão ou viagem, apura-se a média percebi
da pelo empregado nos 12 meses que precederem à concessão das férias.
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Se o empregador paga salário'em utilidade, como alimentação, habitação etc., há 
necessidade de que essas utilidades sejam apuradas para efeito do cálculo das férias, 
mediante, inclusive, anotação na CTPS do trabalhador.

Os adicionais de horas extras, notumo (S. 60 do TST), de insalubridade ou de peri
culosidade serão computados no salário para efeito do cálculo da remuneração das férias 
(§ 5B do art. 142 da CLT).

A gratificação semestral não repercute no cálculo das férias, ainda que indenizadas.
É indevido o pagamento dos repousos semanais e feriados intercorrentes nas férias 

indenizadas.
Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional 

do período aquisitivo, ou quando o-valor deste não-tíver sido uniforme, será computada a 
média duodecimal naquele período, após a atualização das importâncias pagas, mediante 
incidência dos porcentuais dos reajustamentos salariais supervenientes.

15 Abono

O empregado tem a faculdade de converter 1/3 de suas férias em abono pecuniário, 
no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes (art 143 da CLT).

Esse abono não se confunde com o terço constitucional, não tendo sido revogado o 
art. 143 da CLT pela Constituição.

Na verdade, o abono e o terço constitucional têm a mesma finalidade, que é propor
cionar recursos financeiros ao trabalhador para que possa gozar as férias. Entretanto, a 
natureza jurídica de ambos não é a mesma. Enquanto o abono é uma opção assegurada 
ao empregado, ou seja, é um direito do empregado, ao qual o empregador não poderá 
opor-se, o terço constitucional é irrenunciável por parte do obreiro. Mesmo que o traba
lhador renuncie ao direito ao terço constitudonal, isso não terá nenhuma validade, pois 
uma coisa não substitui a outra. Persiste o dirdto ao abono previsto na CLT cumulativa
mente com o terço determinado na Constituição. O abono pecuniário deve ser calculado 
sobre a remuneração das férias já acrestída de 1/3.

O abono de férias deverá, porém, ser requerido 15 dias antes do término do período 
aquisitivo. Frise-se aqui que esse requerimento deve ser feito 15 dias antes do término do 
período aquisitivo e não 15 dias antes do inído das férias.

O empregado, se quiser, pode converter menos de um terço de suas férias em dinhei
ro. A CLT fixa um teto. O empregador não pode converter as férias do empregado em 
abono. Deve haver requerimento do empregado.

Havendo a concessão de férias coletivas, a conversão do abono de férias deverá ser 
objeto de acordo coletivo entte o empregador e o sindicato representativo da respectiva 
categoria profissional, independendo de requerimento individual sua concessão. Pelo que 
se depreende do § 2fi do art. 143 da CLT, o abono não poderá ser negodado em conven
ção coletiva, mas apenas em acordo coletivo, justamente porque este é firmado entre a 
empresa e o sindicato de empregados e não entre sindicatos, que teria, indusive, caráter 
genérico e não atenderia às peculiaridades de cada empresa. Se o empregado não con
cordar com o abono negodado no acordo coletivo, terá de se contentar com a vontade da 
maioria estabeledda no acordo coletivo.
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Não sendo excedente de 20 dias do salário do obreiro, o abono não integra a remu
neração para os efeitos da legislação do trabalho (art. 144 da CLT). Logo, não há incidên
cia do FGTS.

O pagamento do abono deverá ser feito até dois dias antes do início das férias, assim 
como ocorre com o pagamento das férias.

O empregado contratado a tempo pàrcial não poderá converter parte de suas férias 
em abono pecuniário, nem no caso de férias coletivas, pois o § 3S do art. 143 da CLT ex
clui o trabalho a tempo parcial das regras do art. 143 da CLT.

Dará o empregado quitação do pagamento das férias, assim como do abono, com a 
indicação do início e do término das férias.

16 Dos efeitos da cessação do contrato de trabalho

As férias podem ser divididas da seguinte fonna, quando da cessação do contrato de 
trabalho: (a) férias vencidas, que se referem ao período aquisitivo de 12 meses já trans
corrido; (b) férias proporcionais, correspondentes ao período incompleto de férias que 
não atingiu os 12 meses para efeito de aquisição. Havèrá direito a férias em dobro se elas 
não forem concedidas no período apropriado.

Pagas as férias na resdsão do contrato de trabalho, terão natureza de mdenização, 
pois só teriam natureza salarial se fossem gozadas. Neste caso, como são indenizadas, 
perdem sua natureza salarial, quando pagas na rescisão do contrato de trabalho.

Férias propordonais pagas na rescisão do contrato de trabalho não são férias, mas 
mdenização de férias.

Quando o empregado é dispensado por justa causa, perde direito às férias propordo
nais relativas ao período incompleto de férias^

Havendo culpa reríproca, o TST entende que é devida metade do valor das férias 
(S. 14 do TST)-

. Pela interpretação do parágrafo único do art. 146 e do art. 147 da CLT, verifica-se que 
as férias são indevidas quando exista justo motivo para a dispensa.

Como na culpa reríproca ocorre justo motivo para a cessação do pacto laboral, as 
férias propordonais, relativas ao período aquisitivo incompleto de férias, são indevidas.

Tendo o empregado mais de um ano de empresa e não sendo dispensado por justa 
causa, terá direito à remuneração das férias do período incompleto (S. 171 do TST), à 
razão de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. Mesmo pedindo demissão 
o empregado, mas tendo mais de um ano de empresa, terá direito às férias propordonais 
correspondentes ao período incompleto de 12 meses anteriores.

Quando o obreiro tem menos de.um ano de casa e não é despedido por justa causa, 
tem direito a férias propordonais.

O parágrafo único do art. 146 da CLT dispõe que na cessação do contrato de traba
lho, após 12 meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por justa 
causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias. Nesse caso,
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se é dispensado com justa causa, perde direito às férias proporcionais. Se o empregado é 
que pede demissão, e, portanto, o contrato cessa antes de 12 meses de serviço, o obreiro 
perde o direito à remuneração proporcional das férias.

Reza o art. 147 da CLT que o empregado que for despedido sem justa causa, ou cujo 
contrato de trabalho se extinguir em prazo determinado, antes de completar 12 meses 
de serviço, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de férias. Logo, 
se pedir demissão, antes de completar 12 meses de serviço, perde o direito às férias 
proporcionais.

Essa era a interpretação feita na redação anterior da Súmula 261 do TST.
A determinação da lei poderia ser considerada incorreta sob o aspecto de que seriam 

devidas férias proporcionais ao empregado que é dispensado pelo empregador e se
riam indevidas quando o empregado pede demissão. Entretanto, o empregado é que dá 
causa a não receber suas férias, pois ele tem. intenção de rescindir o contrato de trabalho.

Quando o empregador dá causa à dispensa, o empregado não pode ficar prejudica
do, mesmo tendo menos de um ano de casa, pois não foi ele que deu o motivo para a 
rescisão do pacto laboral. O artigo 129 do Código Civil dispõe que se considera verificada, 
quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela 
parte a quem desfavorecer. O ato do empregador é que daria causa para o não pagamento 
das férias, questão ao qual o empregado não teve nenhuma partidpação ou intenção.

O empregado que, porém, tivesse 11 meses e 29 dias de casa e pedisse demissão, sem 
cumprimento de aviso-prévio, já  estaria cansado e seria merecedor da concessão das suas 
férias. A lei, contudo, não conferia ao trabalhador esse dirdto.

A Convenção na 132 da OIT não faz distinção quanto ao modo de cessação do con
trato de trabalho, se decorreu de justa causa ou de pedido de demissão do empregado.

O artigo 11 da norma intemadonal prevê o direito às férias propordonais, indusive 
indenizadas em relação a período não gozado, bastando apenas que o trabalhador cum
pra o período aquisitivo de seis meses. Assim, mesmo que o empregado peça demissão e 
tenha menos de um ano de casa ou seja dispensado com justa causa, terá direito a férias 
propordonais indenizadas, mesmo que não tenha um ano de casa. O único requisito será 
ter cumprido o período mínimo de seis meses. Decorridos seis meses de serviço, o empre
gado terá direito a férias indenizadas, quando da cessação do pacto laboral.

A intenção do legislador consolidado foi de verificar a causa da cessação do contrato 
de trabalho para efeito do pagamento das férias indenizadas. Entretanto, esse aspecto 
não é importante, mas o cansaço do trabalhador durante certo tempo de serviço, depois 
de ter trabalhado alguns meses e não ter direito às férias. O trabalhador vinha adquirindo 
direito às férias propordonais mensalmente, por ter trabalhado mais de 14 dias no mês.

Independentemente da forma de cessação do contrato de trabalho (com justa causa, 
sem justa causa, pedido de demissão, aposentadoria espontânea), o trabalhador passa a 
ter direito às férias propordonais desde que tenha cumprido um período de seis meses, 
que é exigido pelo art. 5.2 da norma intemadonal. É a interpretação sistemática da nor
ma intemadonal, que exige o período mínimo de seis meses.

Se o contrato de trabalho for igual ou inferior a seis meses e o empregado for dis
pensado com justa causa, pedir demissão ou se aposentar no período, perde o direito às 
férias propordonais.
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Ficam derrogados o parágrafo único do art. 146 e o art. 147 da CLT quando fazem 
distinção entre dispensa com justa causa e pedido de demissão para quem tem menos 
de um ano de casa. A indenização das férias proporcionais é devida ao empregado que 
tiver seis meses de trabalho na empresa, independentemente da forma de cessação do 
pacto laboral.

A nova redação da Súmula 261 do TST esclareceu que “o empregado que se demite 
antes de completar 12 meses de serviço tem direito a férias proporcionais”.

Se já tem mais de um ano na empresa, mesmo pedindo demissão, terá direito às 
férias proporcionais referentes ao período incompleto de férias. Aplica-se o mesmo ra
ciocínio se o empregado requer sua aposentadoria e tem menos de um ano de casa. Terá 
direito a férias proporcionais.

Quanto às férias vencidas, o empregado fará jus a elas, mesmo pedindo demissão ou 
sendo dispensado com justa causa, ou se aposentando espontaneamente, pois já  adquiriu 
o direito.

O trabalhador temporário, quando do término do seu contrato com a empresa de 
trabalho temporário, faz jus a férias proporcionais indenizadas, à razão de 1/12 por mês 
de trabalho, considerando-se mês o período igual ou superior a 15 dias (art. 12, c, da Lei 
n5 6.019). '

Para os efeitos de falência ou recuperação judicial, a remuneração das férias, mesmo 
após a cessação do contrato de trabalho, terá natureza salarial (art. 148 da CIT).

O cálculo das férias indenizadas será feito com base na remuneração devida ao em
pregado à época da reclamação, ou, se for o caso, à da época da cessação do contrato de 
trabalho (S. 7 do TST). Essa interpretação é feita com base no art. 142 da CLT, que deter
mina que a remuneração das férias será calculada na data da sua concessão. Não sendo 
o caso de conceder as férias, mas de indenizá-las, o cálculo será feito com base no salário 
vigente à época da cessação do contrato de trabalho.

São isentas de Imposto de Renda as indenizações de férias proporcionais e o respec
tivo adicional (S 386 do STJ).

17 Prescrição

O art. 149 da CLT regula os prazos de prescrição para efeito de férias. Estabelece o 
referido artigo que o prazo começa a correr do término do período concessivo de férias, 
ou, se for o caso, da Cessação do contrato de trabalho.

Há necessidade de observar o prazo prescridonal previsto no inciso XXIX do art. 7- 
da Constituição. Começa o prazo de prescrição a ser contado, para os trabalhadores urba
no e rural, a partir do término do período concessivo, tendo o empregado cinco anos para 
reclamar a concessão das férias, estando em vigor o contrato de trabalho. O empregado 
urbano ou rural terá dois anos a contar da cessação do contrato de trabalho para propor 
a ação. Ajuizada a ação nesse prazo, poderá reclamar as férias dos últimos dnco anos a 
contar do término do período concessivo correspondente.

Há a possibilidade de que as férias tenham sido concedidas e pagas no período opor
tuno, porém o trabalhador acha que tem direito a receber diferenças, em virtude de 
reajuste salarial ou de integração de horas extras, por exemplo. Nesse caso, a prescrição
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começa a correr da data em que o pagamento foi feito incorretamente, observado o que 
já foi dito,

Há que se lembrar que contra empregados menores de 18 anos não corre prazo de 
prescrição (art. 440 da CLT). Somente quando fizerem 18 anos é que o prazo de prescri
ção começa a correr.

18 Outros tipos de empregados

Os temporários têm direito a férias proporcionais (art. 12, c, da Lei na 6.019/74). 
Contudo, pode-se afirmar que não têm direito ao terço constítucionalr pois a Constituição 
não prevê direitos para os temporários e a Lei na 6.019/74 não trata do terço constitucio
nal, a não ser que se lhes aplique por analogia a Lei Maior, inclusive para que possam ter 
a mesma remuneração equivalente à dos empregados da tomadora dos serviços.

Os domésticos têm direito a férias de 30 dias mais 1/3 (art. 3a da Lei na 5.859/72). 
Não têm direito a férias proporcionais, pois o art. 3a da Lei na 5.859/72 menciona que o 
direito a férias ocorre após cada período de 12 meses de trabalho, o que quer dizer que, 
tendo menos de 12 meses de trabalho, o empregado doméstico não faz jus a férias pro
porcionais. O art. 2a do Decreto-lei na 71.885/73 não poderia ir além da lei e dizer que 
o capítulo de férias se aplica ao doméstico, pois a Lei na 5.859/72 nada menciona sobre 
o tema. Logo, tal artigo é nulo, por ir além do previsto em lei. Como a alínea a do art. 7a 
da CLT estabelece que os dispositivos consolidados não se aplicam ao doméstico, nem a 
Constituição trata do tema, não há direito a férias proporcionais a tal trabalhador. O do
méstico também não faz jus a férias em dobro, mesmo que elas sejam concedidas fora do 
período concessivo, pois o a r t 137 da CLT, que versa sobre o pagamento em dobro, não é 
observado em relação ao doméstico (art. 7a, a, dá CLT).

As férias dos professores ocorrem geralmente no mês de julho de cada ano. Nos ou
tros períodos, como o de dezembro a janeiro, há o recesso escolar. No período de exames 
e no de férias escolares, é assegurado aos professores o pagamento, na mesma periodi
cidade contratual, da remuneração por eles percebida, na conformidade dos horários, 
durante o período de aulas (art. 322 da CLT). Na hipótese de dispensa sem justa causa, 
ao término do ano letivo ou no curso das férias escolares, é assegurado ao professor o 
pagamento da remuneração das férias escolares ou do período de exames. A Súmula 10 
do TST já esclarecia essa situação: “é assegurado ao professor o pagamento dos salários 
no período de férias escolares. Se despedido sem justa causa, ao terminar o ano letivo ou 
no curso dessas férias, faz jus aos referidos salários”.

O § 2a do art. 322 da CLT prevê que durante as férias não será possível a exigência de 
serviços dos professores, salvo o relacionado com a realização de exames.

O tripulante que, por determinação do armador, for transferido para o serviço de 
outro terá computado, para o efeito de gozo de férias, o tempo de serviço prestado ao 
primeiro, ficando obrigado a concedê-las o armador em cujo serviço ele está na época de 
gozá-las (art. 150 da CLT). As férias poderão ser concedidas, a pedido dos interessados 
e com aquiescência do armadoi; parceladamente, nos portos de escala de grande estadia 
do navio, aos tripulantes ali residentes. Será considerada grande estadia a permanência 
no porto por prazo excedente de seis dias. Os embarcadiços, para gozarem férias, deverão 
pedi-las por escrito, ao aimadoç antes do início da viagem, no porto de registro ou arma
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ção. O tripulante, ao terminar as férias, apresentar-se-á ao armador, que deverá designá- 
-lo para qualquer de suas embarcações ou o adir a algum dos seus serviços terrestres, 
respeitadas a condição pessoal e a remuneração. Em caso de necessidade, determinada 
pelo interesse público, e comprovada pela autoridade competente, poderá o armador or
denar a suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, ressalvado ao .tripulante o direito 
ao respectivo gozo posteriormente. O Delegado do Trabalho Marítimo poderá autorizar a 
acumulação de dois períodos de férias do marítimo, mediante requerimento justificado:
I -  do sindicato, quando se tratar de sindicalizado; e n  -  da empresa, quando o emprega
do não for sindicalizado.

Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissional para os marítimos, 
as férias serão anotadas pela Capitania do Porto na cademeta-matrícula do tripulante, 
na página das observações (art. 151 da CLT). Até o momento não -foi criada caderneta 
profissional para os marítimos.

A remuneração do tripulante, no gozo de férias, será acrescida da importância cor
respondente à etapa que estiver vencendo (art. 152 da CL1D. Para efeito das férias, a 
etapa corresponderá ao valor representativo da alimentação fornecida pelo empregador.

19 A Convenção na 132 da OIT

O Brasil ratificou a Convenção na 132 da OIT, de 1970, que trata de férias remune
radas. Ela foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 47, de 23 de novembro de 1981, e 
promulgada pelo Decreto na 3.197, de 5 de outubro de 1999.

No Brasil, muitos nem mesmo têm conhecimento da vigência da referida norma 
internacional, tanto que as postulações trabalhistas não têm sido fundamentadas nèla. 
Raros são os artigos sobre o tema. Os estudos são poucos porque as dúvidas são muitas. 
A Convenção na 132 da OIT é difícil de ser interpretada, pois ela é detalhista e, em certos 
casos, confusa, trazendo conseqüências sobre a vigência de determinados artigos da CLT, 
que ficariam revogados.

O instrumento da ratificação da Convenção na 132 da OIT foi depositado na OIT em
23 de setembro de 1998. Entraria em vigor um ano depois, ou seja, em 23 de setembro 
de 1999. Entretanto, como a promulgação da norma só foi feita em 6 de outubro de 1999, 
data da publicação do Decreto na 3.197 no Diário Oficial da União, é a partir de 6 de ou
tubro de 1999 que tem vigência a referida norma intemadonal no Brasil.

Com a ratificação da Convenção na 132 da OIT, houve a denúncia tácita das Conven
ções ns  52 e 101, que tratam de férias remuneradas, pois o art. 16 da Convenção na 132 
determina que a referida norma revê as últimas normas intemadonais.

É recebida a Convenção na 132 da OIT como lei ordinária federal no nosso sistema, 
revogando as disposições em sentido contrário.

Aplica-se a Convenção na 132 a todas as pessoas empregadas, à exceção dos maríti
mos (art. 2a).

A exdusão dos marítimos é justificada sob o aspecto de que eles têm condições pecu
liares de trabalho, que são feitas a bordo do navio, ficando o trabalhador até meses sem 
pôr o pé em terra.
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Os arts. 150 a 152 da CLT versaram sobre as férias dos marítimos.
A Convenção na 146 da OIT trata das férias anuais da gente do mar. Foi promulgada 

pelo Decreto na 3.168, de 14 de setembro de 1999.
Determina o art. 2.2 da Convenção na 132 que o país poderá optar pela exclusão 

de determinadas categorias profissionais. A parte final do art. I a do Decreto na 3.197 
não exclui qualquer categoria de trabalhadores da aplicação da Convenção na 132, pois 
determinou que a norma intemadonal será executada inteiramente de acordo com seus 
preceitos. Assim, a referida norma internacional se aplica a empregados urbanos, rurais, 
domésticos e trabalhadores avulsos, que têm os mesmos direitos dos trabalhadores com 
vínculo de emprego permanente (art. 7a, XXXI\£ da Constituição). Não se observa, portan
to, a norma intemadonal aos fundonários públicos.

Prescreve o art. 5.1 da Convenção na 132 que um período mínimo de serviço poderá 
ser exigido para a obtenção de direito a um período de férias remuneradas anuais. Cabe 
à autoridade competente e ao órgão apropriado do país interessado fixar a duração 
mínima de tal período de serviço, que não deverá em caso algum ultrapassar seis meses 
(art. 5.2).

Nesse ponto, foi derrogado o art. 130 da CLT quando estabelece que o período aqui
sitivo de férias será de um ano?

Há necessidade de se fazer a interpretação sistemática da norma intemadonal para 
saber se ela efetivamente pretende estabelecer período aquisitivo de seis meses. Não 
basta, portanto, mera interpretação literal ou gramatical, que pode conduzir o intérprete 
a erros.

Em primeiro lugar deve ser feita a interpretação sistemática da norma intemadonal 
de acordo com a Constituição. Determina o inciso XVII do art. 7a dessa norma o gozo de 
férias anuais remuneradas. A Lei Maior não fixa o período aquisitivo, mas estabelece que 
as férias serão concedidas a cada ano. Cabe à Id  ordinária, portanto, definir o que é o 
período aquisitivo para efeito de férias.

Em diversas passagens dos artigos da Convenção na 132, nota-se que a norma inter- 
nadonal faz referênda a várias expressões e não que o período aquisitivo seria de seis 
meses.

Emprega o art. 3.3 o termo por um ano de serviço.
Utiliza o art. 4.1 da norma intemadonal a expressão no curso de um ano determi

nado. Ainda é empregada a expressão nesse ano. Para os fins do art. 4a, a palavra ano 
significa ano dvil ou qualquer outro período de igual duração fixado pda autoridade ou 
órgão apropriado do país interessado (art. 4.2).

O art. 5.1 refere-se a período mínimo e não máximo para férias remuneradas anuais. 
Mendona, ainda, a expressão férias remuneradas anuais. Seria possível afirmar que o 
período mínimo é de seis meses e o máximo é de um ano?

Estabelece o art. 9.1 que as férias devem ser gozadas dentro de no máximo um ano. 
Usa, ainda, a expressão férias anuais remuneradas.

Determina o art. 11 da norma intemadonal um período mínimo de serviços que pode 
ser exigido. Não se usa o verbo dever, no imperativo, ou seja, deve um período mínimo 
ser exigido. Isso indica que cada país pode estabelecer um período aquisitivo de férias
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diferenciado, que não será necessariamente de seis meses, mas de um ano, como ocorre 
com nosso sistema.

Com base no art. 5.2, pode-se asseverar caber à autoridade competente e ao órgão 
apropriado do país fixar a duração mínima. No Brasil, ela é de um ano. Entretanto, em 
caso algum poderá ultrapassar seis meses, segundo a norma intemadonal. O dispositivo 
ainda é imperativo, no sentido de que não' deverá em caso algum ultrapassar seis meses. 
Se a norma intemadonal assim não entendesse, deveria usar a expressão que a norma 
interna de cada país poderia empregar outro período, porém não o fez.

Os dispositivos mendonados são contraditórios, pois ora se mendona férias anuais 
remuneradas, um ano e em caso algum deverá ultrapassar seis meses,

A melhor solução não pode ser a interpretação literal, mas a sistemática.
É absurdo falar em férias anuais e período aquisitivo de seis meses. A íéferênda a 

seis meses como período aquisitivo indica que a expressão empregada na nonna intema
donal é imprópria, inadequada. Assim, é preferível a interpretação que resulte válidá a 
norma em seu conjunto, sem que existam antagonismos.

Impossível também falar que as férias serão concedidas a cada período de seis meses, 
se elas são anuais, como mostram vários dispositivos da Convenção ne 132 da OIT. Se elas 
são anuais, concedidas a cada ano de serviço, não podem ter período aquisitivo de seis 
meses. O próprio inciso XVII do art, 7a da Constituição mendona que as férias são anuais. 
Logo, o período aquisitivo não pode ser de seis meses.

A maneira de compatibilizar a interpretação da norma intemadonal é no sentido dè 
que cada país pode fixar o período aquisitivo, que no caso do Brasil é de um ano. Em re
lação à cessação do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias propordonais 
indenizadas desde que tenha mais de seis meses de emprego (art. 5.2). Não se pode dizer, 
porém, que o período aquisitivo é de seis meses. E o resultado da interpretação sistemá
tica da Convenção n2132 da OIT, espedalmente da combinação do art. 5.2 com o art. 11 
da norma intemadonal.

A duração das férias não deverá em caso algum ser inferior a três semanas de tra
balho, por um ano de serviço (art. 3.3), isto é, 21 dias. Nesse ponto, nosso sistema já 
prevê férias de 30 dias para o empregado urbano e rural. No instrumento de depósito de 
ratificação da convenção, foi comunicado à OIT que o período de férias é de 30 dias, sem 
fazer qualquer distinção quanto ao tipo de trabalhador.

Para os contratos de trabalho a tempo pardal, as férias são'previstas no art. 130-A. 
da CLT. Esse dispositivo, porém, é posterior ao decreto de promulgação da Convenção na 
132. Não está, portanto, revogada a regra do art. 130-A da CLT pela Convenção nB 132, 
quando prevê um período de férias de pelo menos três semanas.

Estabelece também o art. 4a da Convenção ns 132 da OIT que a pessoa que tiver 
completado, no curso de um ano determinado, um pèríodo de serviço de duração inferior 
ao período necessário à obtenção de direito à totalidade das férias terá direito, nesse ano, 
a férias de duração propordonalmente reduzidas, que é o que ocorre com o trabalho a 
tempo pardal.

Prevê o art. 5.4 da Convenção ns 132 que as feitas ao trabalho por motivos indepen
dentes da vontade individual da pessoa empregada interessada, tais como faltas devidas 
a doenças, a addente, ou a licença para gestantes, não poderão ser computadas como
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parte das férias remuneradas anuais mínimas. A referênda do dispositivo é exemplifica- 
tiva e não taxativa, pois usa a expressão “tais como”, indicando apenas doenças, acidente 
e licença da gestante, mas não impede que a legislação estabeleça outras. Assim, foram 
recepcionados o art. 130 da CLT, que considera o direito a férias de acordo com as faltas 
não justificadas, e o art. 131 da mesma norma, que estabelece quais são as faltas consi
deradas justificadas.

Há dúvidas quanto à vigência dos arts. 132 e 133,1, da CLT, pois a Convenção na 132 
não faz exceções quanto a serviço militar e readmissão dentro de 60 dias após a saída do 
empregado.

Não se pode, dizer que o empregado em gozo de benefício previdenciário por aci
dente ~do trabalho ou auxílio-doença por mais de seis meses, embora descontínuos (art. 
133,1^ da CLT), perde o direito às férias, porque o art. 5.4 da Convenção na 132 da OIT 
menciona que faltas decorrentes de doenças ou de acidente não são computadas para 
efeito das férias. O § 2a do art. 6a da Convenção 132 da OIT prevê que os períodos de 
incapacidade resultantes de doenças ou acidentes não poderão ser computados como 
parte do período de férias anuais remuneradas. Se o infortúnio ocorresse em dia antes do 
gozo das férias, o trabalhador teria direito às férias. O tempo em que o empregado está 
afastado por doença ou acidente não pode ser considerado como férias, pois não propor
ciona descanso e lazer ao empregado. Logo, está derrogado o inciso I\£ do art. 133 da CLT.

Determina o art. 6.1 da Convenção na 132 da OIT que os dias feriados oficiais ou 
costumeiros, quer se situem ou não dentro do período de férias anuais, não serão compu
tados como parte do período de férias anuais de no mínimo três semanas.

Assim, os feriados que ocorrerem no curso das férias serão excluídos do respectivo 
período. Não são, portanto, considerados como dias de férias. Os feriados oficiais são I a 
de janeiro, 21 de abril, I a de maio, 7 de setembro, 12 de outubro, 2 de novembro, 15 
de novembro, 25 de dezembro e o dia das eleições. Feriado estadual é a data magna do 
Estado fixada em lei estadual. Os feriados municipais são a sexta-feira da Paixão (antes 
do domingo de Páscoa), Corpus Christi e dia da fundação do Município. Passam também 
a ser considerados os feriados costumeiros, que não são previstos em lei, mas gozados na 
prática, como a terça-feira dé Carnaval.

Em princípio, pela redação do art. 6.1 da norma intemadonal, seria possível pensar 
que apenas os feriados previstos no período de três semanas é que não seriam computa
dos nas férias. Se o país concede período de férias além de três semanas, como no caso 
brasileiro, de 30 dias, deveriam os feriados intereorrentes no período ser acresddos ào fi
nal das férias. Entretanto, nossa legislação trabalhista não trata do tema. A interpretação 
sistemática da Convenção na 132 da OIT leva o intérprete a considerar que o período de 
três semanas é mínimo, podendo o país conceder período superior, como indica o art. 3.4 
da norma intemadonal. Assim, os feriados que ocorrerem no período mínimo de férias 
estabeleddo pelo país, que no caso do Brasil é de 30 dias, não serão contados para efeito 
de férias e não apenas os que ocorrerem nas três semanas.

Dessa forma, fica derrogado o art. 130 da CLT no ponto em que faz referênda a dias 
corridos, pois os feriados que ocorrem dentro das férias não poderão ser considerados 
para tal fim.

Os domésticos também passam a ter direito a não computar os feriados em suas 
férias, pois a Convenção n5 132 da OIT não faz qualquer ressalva nesse sentido. A Con-
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venção n® 132 é posterior às Leis 605/49 e 5.859/72. Prevalece, portanto, a legislação
posterior sobre a anterior quando a primeira não faz distinção quanto a qualquer tipo de 
trabalhador a não ser o marítimo.

O art. 6S da Convenção na 146 da OIT exclui os feriados reconhecidos pelo país da 
bandeira do navio para efeito de férias.

Os períodos de incapacidade, decorrentes de doença ou acidente do empregado, não 
serão considerados para efeito das férias. Se as férias tiverem início e o empregado ficar 
doente ou sofrer addènte, serão elas suspensas, pois o empregado não poderá repousar 
ou se divertir. Não podem, portanto, os referidos dias ser computados para efeito de férias. 
Mostra-se com isso derrogado, o art. 130 da CLT, quando faz referênda a dias corridos.

A ocasião em que as férias serão gozadas será determinada pelo empregador após 
consulta à pessoa empregada interessada em questão ou seus representantes, a menos 
que seja fi-rada por regulamento, acordo coletivo, sentença arbitral ou qualquer outra ma
neira conforme à prática nadonal (art. 10.1 da Convenção n® 132). Para fixar a ocasião 
de período de gozo de férias, serão levadas em conta as necessidades de trabalho e as 
possibilidades de repouso e diversão ao alcance da pessoa empregada (art. 10.2).

Com base nos arts. 10.1 e 10.2 da norma intemadonal, passam a ser requisitos para 
a determinação da época das férias:

a) necessidade de trabalho, o que depende do interesse do empregador;
b) consulta prévia ao empregado, feita pelo empregador salvo se existir regula

mento, acordo coletivo, sentença arbitral ou qualquer outra fonna, de acordo 
com a prática nadonal;

c) possibilidade de repouso e diversão para o empregado.

Deverão ser conjugados os três fatores mendonados para que o empregador possa 
determinar a época das férias. O empregado também deverá ter possibilidade de repouso 
e diversão, porque, do contrário, as férias não deverão ser concedidas.

Prevê o art. 134 da CLT que as férias serão concedidas por ato do empregador. Entre
tanto, o ato do empregador deve combinar os três fatores mendonados.

Indica o art. 136 da CLT que a época de concessão de férias será a que melhor consul
te os interesses do empregador. Esse artigo foi revogado pela Convenção na 132 da OIT, 
pois há necessidade da conjugação dos três elementos anteriormente mendonados e não 
apenas mera imposição do empregador de acordo apenas com seus interesses.

O fradonamento do período de férias anuais remuneradas pode ser autorizado pela 
autoridade competente ou pelo órgão apropriado de cada país (art. 8.1 da Convenção na 
132 da OIT). A CLT assim procede nos parágrafos do art. 134.

Salvo estipulação ém contrário contida em acordo que vincule o empregador e a pes
soa empregada em questão, e desde que a duração do serviço desta pessoa lhe dê direito 
a tal período de férias, uma das frações do referido período deverá corresponder pelo 
menos a duas semanas de trabalho ininterruptos (art. 8.2 da Convenção nfl 132 da OIT).

Dessa forma, o fradonamento das férias deverá conter pelo menos duas semanas de 
trabalho (art. 8.2 da Convenção n® 132) ou 14 dias. Fica derrogado o § l fi do art. 134 da 
CLT quando prevê que o fradonamento mínimo será de 10 dias. Agora, o fradonamento
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será de pelo menos 14 dias, indusivè para o doméstico. Pode haver a divisão em um perío
do de 14 dias e outro de 16 dias, mas não será possível um de 11 dias e outro de 19. Um 
período será de 14 dias e outro de 4 dias, se, por exemplo, o trabalhador tiver direito a 18 
dias de férias. A estipulação em período inferior a 14 dias só poderá ser feita em acordo 
que vincule o empregador e o empregado. A previsão não será de lei.

Fica mantido o disposto no § 1® do art. 134 da CLT no sentido de que somente em 
casos excepdonais serão as férias concedidas em dois períodos, por não haver previsão 
na Convenção na 132 da OIT sobre o número de fradonamentos.

A parte ininterrupta do período de férias anuais remuneradas mendonada no art. 
8.2 deverá ser outorgada e gozada dentro de no máximo um ano, e o restante do período 
de férias anuais remuneradas dentro dos próximos 18 meses, no-máximo, a contar do 
término do ano em que foi adquirido o direito de gozo das férias (art. 9a), salvo previsão 
em convenção ou acordo coletivo. O restante das férias fradonadas não será outorgado e 
gozado dentro do período concessivo de 12 meses, segundo a norma intemadonal. O pe
ríodo concessivo pode ser estendido para 18 meses em relação a férias incompletas após 
12 meses. Essa determinação da norma intemadonal modifica nossa legislação ordinária, 
permitindo que as férias fradonadas sejam gozadas até 18 meses a contar do término do 
ano em que foi adquirido o direito de gozo das férias.

Prevê o § 8a do art. 19 da Constituição da OIT que “em nenhum caso poderá conside
rar-se que a adoção de uma convenção ou de uma recomendação pela Conferênda, ou a 
ratificação de uma convenção por qualquer dos membros, afetará qualquer lei, sentença, 
costume ou acordo que garanta aos trabalhadores condições mais favoráveis dos que 
figuram na convenção ou na recomendação”.

Situações mais favoráveis ao trabalhador previstas na nossa legislação ficam man
tidas. A concessão de férias de uma só vez aos menores de 18 anos e aos maiores de 50 
anos (§ 2a do art. 134 da CLT), o gozo de férias em conjunto pelos membros de uma 
mesma família e o direito do empregado estudante menor de 18 anos de fazer coinddir 
suas férias no trabalho com as escolares (§§ I a e 2a do art. 136 da CLT) ficam mantidos.

Prevê o art. 137 da CLT que se as férias forem concedidas fora do período concessivo 
de 12 meses após serem adquiridas, o empregador ficará obrigado a pagá-las em dobro.

Trata-se de regra mais favorável ao empregado e que fica mantida.
A autoridade competente ou o órgão apropriado de cada país poderá adotar regras 

particulares em relação aos cásos em que uma pessoa empregada exerça, durante suas 
férias, atividades remuneradas incompatíveis com o objetivo delas (art. 13 da Convenção 
na 132 da OIT).

Continua em vigor o art. 138 da CLT, quando dispõe que, durante as férias, o empre
gado não poderá prestar serviços a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo 
em virtude de contrato de trabalho anteriormente mantido com aquele.

A Convenção na 132 não trata de férias coletivas. As regras da CLT sobre o tema con
tinuam em vigor. A própria norma intemadonal mendona que as regras de férias podem 
ser previstas em normas coletivas, como às vezes ocorre em relação às férias coletivas.

A remuneração das férias está prevista no art. 142 da CLT e não foi alterada pela 
Convenção na 132. Apenas fica bastante daro no art. 7a da Convenção que o empregador
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deve computar o salário utilidade nas férias, que é “a quantia equivalente a qualquer 
parte dessa remuneração em espécie”.

O mesmo art. 7a da Convenção exige o pagamento antecipado antes de o empregado 
sair em férias, o que já  é previsto no art. 145 da CLT. As férias deverão ser pagas ao em
pregado dois dias antes do período de descanso.

O empregador deverá pagar as férias çom o acréscimo de 1/3, conforme a previsão 
do inciso XVH do art. 7a da Lei Maior.

A Convenção na 132 da OIT não faz distinção quanto ao modo de cessação do contra
to de trabalho, se decorreu de justa causa oúde pedido de demissão do empregado. O art.
11 da norma internacional prevê o direito às férias proporcionais, inclusive indenizadas 
em relação a período não gozado, bastando apenas que cumpra o período aquisitivo de 
seis meses. Assim, mesmo que o empregado peça demissão ou seja dispensado com justa 
causa, terá direito a férias proporcionais indenizadas, ainda que o empregado não tenha 
um ano de casa. O único requisito será ter cumprido o período mínimo de seis meses. 
Decorridos seis meses de serviço, o empregado terá direito a férias indenizadas, quando 
da cessação do pacto laboral.

Não existe um dispositivo específico na CLT que trata da irrenunciabiUdade do direi
to às férias. Aplicava-se genericamente o art. 9a da CLT, no sentido de qüe toda vez que 
o empregador tiver por objetivo desvirtuai; impedir ou fraudar preceitos trabalhistas seu 
ato não tem nenhum valor.

Dispõe o a r t 12 da Convenção na 132 que todo acordo relativo ao abandono do di
reito ao período mínimo de férias anuais remuneradas de três semanas por ano de serviço 
ou relativo à renúncia ao gozo das férias mediante indenização ou de qualquer forma, 
será, dependendo das condições nadonais, nulo. Isso mostra que o direito de férias ou 
seu gozo são irrenundáveis pelo empregado.

A previsão do art. 143 da CLT fica prejudicada, pois o empregado não mais poderá 
vender 10 dias de férias, em prejuízo de gozá-las.

A norma mais favorável ao empregado é gozar as férias, visando que possa descan- 
sar. O intuito da norma não é de o trabalhador vender as férias.

Trouxe a Convenção nB 132 consequêndas sobre a CLT. Elas precisam ser debatidas 
e mais bem estudadas.

Somente a jurisprudênda irá dizer o que foi recepdonado e o que foi modificado 
pela norma intemadonal.

É urgente que o legislador ordinário adapte a CLT às situações mendonadas previs
tas na Convenção na 132 da OIT, pois já estão causando dúvidas, incertezas e insegurança 
jurídica quanto à norma que está em vigor e a ser aplicada.



Trabalho  da  
Mulher

1 Introdução

No decorrer da Revolução Industrial (século XDQ, o trabalho da mulher foi muito 
utilizado, prmdpalmenté para a operação de máquinas. Os empresários preferiam o tra
balho da mulher nas indústrias porque elas aceitavam salários inferiores aos dos homens, 
poréih faziam os mesmos serviços que estes. Em razão disso, as mulheres sujeitavam-se a 
jomadas de 14 a 16 horas por dia, salários baixos, trabalhando em condições prejudiciais 
à saúdé e cumprindo obrigações além das que lhes eram possíveis, só para não perder o 
emprego. Além de tudo, a mulher deveria, ainda, cuidar dos afazeres domésticos e dos fi
lhos. Não se observava uma proteção na fase de gestação da mulher, ou de amamentação.

Com base nesses problemas é que começou a surgir uma legislação protedonista em 
favor da mulher.

; Na Inglaterra, surge o “Coal Mining Act”, de 19-8-1842, proibindo o trabalho da mu
lher em subterrâneos. O “Factory Act”, de 1844, limitou a jomada de trabalho da mulher 
a 12 Jioras de trabalho, proibindo-a no período notumo. O Factory and Workshop Âct, de 
1878, vedou o emprego da mulher em trabalhos perigosos e insalubres.

Na França, houve uma lei de 19-5-1874 que proibiu o trabalho da mulher em minas 
e pedreiras, assim como o trabalho notumo para menores de 21 anos. A lei de 2-11-1892 
limitou a jomada de trabalho das mulheres em 11 horas. A lei de 28-12-1909 outorgou 
o direito às mulheres grávidas do repouso não remunerado de oito semanas, vedando o 
carregamento de objetos pesados.

Na Alemanha, o Código Industrial de 1891 fixou algumas normas mínimas quanto 
ao trabalho da mulher.

O Tratado de Versalhes estabeleceu o prindpio da igualdade salarial entre homens e 
mulheres, que foi albergado por muitos países, entre os quais o Brasil.

2 Âmbito internacional

. No âmbito da 01% a própria Constituição dessa entidade já realça a necessidade de 
proteção ao trabalho da mulher. Começam posteriormente a ser editadas convenções e 
recomendações sobre o tema.
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A Convenção na 3, de 1919, ratificada pelo Brasil, diz respeito ao trabalho da mu
lher antes e depois do parto; a Convenção ns 4, de 1919, veda o trabalho da mulher 
em indústrias, sejam elas públicas ou privadas, salvo se o trabalho for feito em oficinas 
de família; a Convenção ns 41, de 1934, dispõe sobre o trabalho notumo da mulher, 
exceto de mulheres que ocupavam cargos diretivos de responsabilidade, desde que não 
executassem serviços manuais; a Convenção ns 45, de 1935, veda o trabalho da mulher 
em subterrâneos e minas; a Convenção ns 89, de 1948, trata do trabalho notumo da 
mulher, excetuando-se as trabalhadoras na indústria que ocupam postos diretivos ou de 
caráter técnico, com acentuada responsabilidade, ou se o trabalho for feito em serviços 
de saúde e bem-estar, desde que não executadas atividades manuais; permitia-se, ainda, 
o trabalho notumo da mulher quando houvesse interesse nacional, não se aplicando as 
referidas proibições quando fosse o caso de força maior; foi a referida norma revista pelo 
Protocolo de 1990, que autoriza o trabalho notumo das mulheres empregadas na indús
tria, de modo a compatibilizar os critérios de igualdade, oportunidade e competitividade; 
permite à legislação nacional prever exceções ao trabalho notumo após consulta às enti
dades sindicais mais representativas; a Convenção na 100, de 1951, trata da igualdade de 
remuneração entre homem e mulher para trabalho igual; a Convenção na 103, de 1952, 
ratificada pelo Brasil, e a Recomendação na 95, do mesmo ano, dizem respeito à prote
ção à maternidade; a Convenção ns 111, de 1958, trata da discriminação em matéria de 
emprego e profissão; a Convenção ns 127, de 1967, ratificada pelo Brasil, versa sobre 
o limite máximo de levantamento de pesos; a Convenção ns 156, de 1981, evidencia 
igualdade de oportunidades e de tratamento para trabalhadores dos dois sexos em rela
ção às responsabilidades familiares; a Convenção na 171, de 1990, fala sobre trabalhos 
noturnos, que são realizados por um período de sete horas, entre meia-noite e 5h da 
manhã, tendo as mulheres proteção espedal apenas em razão da maternidade. Algumas 
recomendações da OIT também trataram do tema: ns 12, de 1921, sobre proteção antes 
e depois do parto; na 13, de 1921, sobre trabalho notumo das mulheres na agricultura; 
ns 26, de 1927, sobre a proteção das mulheres emigrantes a bordo de embarcações; na 
67, de 1944, sobre auxüio-matemidade; na 90, de 1951, sobre igualdade de remunera
ção entre homem e mulher; na 92, de 1952, sobre a proteção da maternidade; ns 111, 
de 1958, trata da discriminação no emprego ou ocupação; na 123, de 1965, sobre o em
prego das mulheres com responsabilidades familiares; ns 165, de 1981, sobre igualdade 
de oportunidade e tratamento para os trabalhadores. A Convenção na 183, de 2000, revê 
a Convenção ns 103 da OIT. Passa a prever que a duração da licença à gestante é de 14 
semanas, com a possibilidade de prorrogação em caso de enfermidade ou complicações 
resultantes do parto.

A Dedaração Universal dos Dirdtos do Homem, de 10-12-1948, versou sobre regras 
de não discriminação por motivo de sexo. O Pacto Intemadonal sobre Direitos Econômi
cos, Sodais e Culturais, de 16-12-66, em seu art. 3a, determina a igualdade de direitos 
entre homens e mulheres.

A Convenção da ONU sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulhe^ de 1979, foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 93, de 14-11-1983.0  Decreto 
na 89.460, de 20-3-1984, promulgou a norma intemadonal. O Decreto Legislativo na 26, 
de 22-6-1994, revogou o Decreto Legislativo na 93 e aprovou a referida convenção. O 
Decreto na 4.377, de 13-9-2002, revogou o Decreto na 89.460 e promulgou a convenção 
intemadonal. O art. 11 da Convenção trata da não discriminação da mulher nas questões
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de emprego e profissão. O item 2 do art. 11 pretende impedir a u^riminação contra a 
mulher por razões de casamento ou maternidade. O Decreto Legislativo na 107, de 6-6- 
2002, aprova o Protocolo Facultativo à Convenção sobre Ehminação de todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher. O referido protocolo foi promulgado pelo Decreto ns 
4.316, de 30-7-2002.

A Convenção da ONU, de 1979, ratificada pelo Brasil, proíbe discriminação no em
prego e profissão, conferindo igualdade de remuneração entre homem e mulher para 
trabalho de igual valor.

Em Portugal, o Decreto-lei na 392, de 1979, estabelece garantias às mulheres de 
igualdade de tratamento no trabalho, visando evitar discriminação em relação aos ho
mens. Considera, no art. 4a, 2, nulas as disposições que limitam de qualquer forma o 
acesso das mulheres a qualquer emprego, profissão ou posto de trabalho. O árt. 7- veda, 
nos anúncios de contratação de emprego, qualquer restrição ou preferência com base em 
sexo, salvo tratando-se de atividade ligada à moda, arte ou espetáculo.

3 No Brasil

A primeira norma que tratou do trabalho da mulher foi o Decreto na 21.417-A, de 17- 
5-1932. Tal mandamento legal proibia o trabalho da mulher à noite, das 22 às 5 h, vedan
do a remoção de pesos. Já se nota a proibição do trabalho da mulher em subterrâneos, 
em locais insalubres e perigosos, no período de quatro semanas antes e quatro semanas 
depois do parto. Concedia à mulher dois descansos diários de meia hora cada um para 
amamentação dos filhos, durante os primeiros seis meses de vida daqueles.

A primeira Constituição brasileira que versou sobre o tema foi á  de 1934. Proibia 
a discriminação dó trabalho da mulher quanto a salários (art. 121, § I a, a). Vedava o 
trabalho em locais insalubres (art. 121, § I a, d). Garantia o repouso antes e depois do 
parto, sem prejuízo do salário e do emprego, assegurando instituição de previdência a 
favor da maternidade (art. 121, § I a, h). Previa os serviços de amparo à maternidade 
(art. 121, § 3a).

A Constituição de 1937 proibia o trabalho da mulher em indústrias insalubres (art. 
137, fc), além de assegurar assistência médica e higiênica à gestante, prevendo um repou
so antes e depois do parto, sem prejuízo do salário (art. 137, Z).

Em l a-5-1943, foi editada a CLT, consolidando a matéria existente na época. A pri
meira alteração foi do Decreto-lei na 6.353, de 20-3-1944, admitindo o trabalho notumo 
da mulher apenas se ela tivesse 18 anos, e em algumas atividades.

A Constituição de 1946 proibia a diferença de salário por motivo de sexo (art. 157, 
II); vedava o trabalho da mulher em indústrias insalubres (art. 157, D0; assegurava o 
direito da gestante a descanso antes e depois do parto, sem prejuízo do emprego nem do 
salário (art. 157, X); reconheda a assistênda sanitária, indusive hospitalar e médica, à 
gestante (art. 157, XIV); previa a previdênda em favor da maternidade (art. 157, XVI).

A Constituição de 1967 proibia diferença de salários e de critérios de admissão por 
motivo de sexo (art. 158, III); vedava o trabalho da mulher em indústrias insalubres (art. 
158,30; assegurava o descanso remunerado à gestante, antes e depois do parto, sem



6 1 8  Direito do Trabalho • Martins

prejuízo do emprego e do salário (art. 158, XI); previa a previdênda sodal, visando à 
proteção à maternidade (art. 158, XVI). Tinha a mulher direito a aposentadoria aos 30 
anos de trabalho, com salário integral (art. 158, XX).

O Decreto-lei ns 229, de 28-2-67, é que fez várias alterações na CLT. Alterou o art. 
374 da CLT, permitindo o regime de compensação apenas por acordo coletivo. Modificou 
também os arts. 389 e 392 da CLT para propordonar a guarda de filhos das mulheres na 
empresa, descanso no período de quatro semanas antes e oito semanas depois dò parto etc.

O Decreto-lei na 546, de 18-4-69, permitiu o trabalho da mulher na compensação 
bancária notuma. O Decreto-lei na 744, de 6-8-69, autorizou o trabalho da muiher em 
cargos técnicos oü postos de direção, de gerência ou de confiança; na industrialização de 
produtos peretíveis.

A EC nB 1, de 1969, estabeleceu que não seria possível a diferença de salários e de 
critérios de admissão por motivo de sexo (art. 165, ET); proibiu o trabalho da mulher em 
indústrias insalubres (art. 165, X); assegurou o descanso remunerado da gestante, antes 
e depois do parto, sem prejuízo do emprego e do salário (art. 165, XI); previu regras de 
previdênda sodal, visando à proteção à maternidade (art. 165, XVI); possibilitou à mu
lher a aposentadoria aos 30 anos de trabalho, com salário integral (art. 165, XIX).

A Lei na 5.673, de 6-7-71, possibilitou o trabalho notumo da mulher em serviços de 
processameiíto de dados (art. 379, IX, da CLT), em indústrias de manufaturados de couro 
que mantenham contratos de exportação devidamente autorizados pelos órgãos públicos 
competentes (art. 379, X, da CLT).

A Lei na 6.136, de 7-11-74, transferiu da empresa para a Previdênda Sodal o ônus 
da licença-matemidade.

A Lei na 7.189, de 4-6-84, deu nova redação ao art. 379 da CLT, permitindo o traba
lho notumo da mulher com mais de 18 anos.

A Constituição de 5-10-1988 não proibiu o trabalho da mulher em atividades insalu
bres, o que o tomou permitido. Assegurou a licença à gestante, sem prejuízo do emprego 
e do salário, com a duração de 120 dias (art. 7a, XVIII), quando anteriormente era de 
apenas 84 dias. Passou a haver uma previsão de proteção do mercado de trabalho da 
mulher, mediante incentivos específicos, conforme fossem determinados em lei (art 7a, 
XX). Proibiu a diferença de salários, de exerddo de funções e de critérios de admissão por 
motivo de sexo (art. 7a, XXX)..O art. 5a, I, da Constituição assegura que homens e mulhe
res são iguais em direitos e obrigações, não mais se justificando qualquer distinção entre 
ambos. O art. 10, n, b, do ADCT prevê a garantia de emprego à mulher gestante, desde 
a confirmação da gravidez até dnco meses após o parto, o que nunca havia sido previsto 
em âmbito constitudonal ou legal, apenas em normas coletivas de certas categorias.

A Lei na 7.855, de 24-10-89, revogou os arts. 379 e 380 da CLT, que proibiam o traba
lho notumo da mulher e especificavam certas condições; os arts. 374 e 375, que tratavam 
da prorrogação e compensação do trabalho da mulher; o art. 387 da CLT, que versava 
sobre a proibição do trabalho da mulher nos subterrâneos, nas minerações em subsolo, 
nas pedreiras e obras de construção dvil, pública ou particular, e nas atividades perigosas 
e insalubres.
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O Código Civil de 1916 era proveniente de um sistema patriarcal em que a mulher era 
tratada como incapaz. O art. 446 da CLT adotava essa orientação ao “presumir autorizado” 
o trabalho da mulher casada. Em caso de oposição conjugal, poderia a mulher recorrer ao 
suprimento da autoridade judiciária competente. Essa situação modificou-se com o Esta
tuto da Mulher Casada, com a Lei na 4.121, de 27-8-62, que modificou o Código Civil dé 
1916, deixando a mulher de ser incapaz. Por fim, o art. 446 da CLT foi revogado pela Lei 
ns 7.855/89. '

Os fundamentos da proteção ao trabalho da mulher dizem respeito a sua fragilidade 
física. Sua complexão física não é a mesma do homem.

As guerras, em que são recrutadas muitas pessoas do sexo masculino, são apontadas 
como estímulo ao trabalho da mulher. Na verdade, há muitos preconceitos em relação à 
mulher, oriundos de uma sociedade paternalista, que enxerga o pai como chefe de família 
e que só ele deve trabalhar As mulheres, assim, ficam marginalizadas, aceitando salários 
inferiores aos dos homens, prestando serviços em jomadas excessivas, apenas para con
seguir o emprego e obter um salário.

As medidas de proteção, porém, só se justificam em relação ao período de gravidez 
e após o parto, de amamentação e a certas situações peculiares à mulher, como de sua 
impossibilidade física de levantar pesos excessivos, que são condições inerentes à mulher 
As demais formas de discriminação deveriam ser abolidas.

O art. 5fi da Constituição proclama a igualdade de todos perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza. O inciso I do mesmo artigo estabelece que homens e mulheres são 
iguais em direitos e obrigações. No entanto, a CLT ainda tem uma série de artigos discri
minatórios quanto ao trabalho da mulher, que já não se justificam.

Verifica-se que os motivos de proteção ao trabalho da mulher são conservadores e, 
em vez de protegê-la, acabam discriminando-a.

4 Fundamentos de proteção ao trabalho da mulher

5 A contratação do trabalho da mulher

Aos 18 anos, a mulher adquire a capacidade plena para os fins trabalhistas. Não 
mais vigora o art. 446 da CLT, que presumia autorizado o trabalho da mulher casada, pois 
este dispositivo já estavá revogado indiretamente pelo Estatuto da mulher casada (Lei ns 
4.121/62). No entanto, a Lei na 7.855/89 revogou expressamente esse ârtigo.

6 Duração do trabalho

A duração do trabalho da mulher é igual à de qualquer outro trabalhador: de 8 horas 
diárias e 44 horas semanais, nos termos do inciso XIII do art. 7° da Constituição.

A Lei n2 7.855/89 revogou os arts. 374 e 375 da CLT, que tratavam da prorrogação e 
compensação da jomada da mulher. Quanto à compensação, ela só pode ser feita median
te acordo ou convenção coletiva, como já  era a previsão do art. 374 da CLT e da Súmula 
108 do TST.
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A mulher pode prorrogar sua jomada de trabalho, fazendo horas extras, nas mesmas 
condições que o homem. O art. 376 da CLT foi revogado pela Lei na 10.244/01. A mulher 
pode prorrogar sua jomada em qualquer caso e não apenas em casos excepcionais ou de 
força maior.

7 Salário

Não se justifica diferença de salário entre o homem e a mulher. A Constituição traz a 
mesma ideia no inciso XXX do art. 7a. O art. 5a da CLT também veda a distinção de salá
rio por motivo de sexo. Esdarece, ainda, o art. 377 da CLT que “a adoção de medidas de 
proteção ao trabalho das mulheres é considerada de ordem pública, não justificando, em 
hipótese alguma, a redução do salário”. É daro que as questões pertinentes à equiparação 
salarial serão reguladas pelo art. 461 da CLT.

8 Trabalho notumo

A Lei na 7.855/89 revogou os arts. 379 e 380 da CLT, que versavam sobre a proibição 
do trabalho notumo da mulher. O trabalho notumo da mulher é permitido em qualquer 
local, devendo-se observar as determinações do art. 73 da CLT quanto ao adidonal no
tumo de 20% sobre a hora diurna, hora noturna reduzida de 52 minutos e 30 segundos, 
compreendida entre as 22 e as 5 h. Logo, não há nenhuma distinção entre o trabalho 
notumo do homem e o da mulher, só em relação ao menor, que é proibido.

9 Períodos de descanso

Os períodos de descanso quanto ao homem e à mulher são aproximadamente iguais.
Entre duas jornadas de trabalho, deve haver um intervalo de 11 horas, no mínimo, 

destinado ao repouso.
Em caso de prorrogação do trabalho da mulher será obrigatório um intervalo de 15 

minutos, antes do período extraordinário de trabalho.
A mulher também tem direito ao descanso semanal remunerado de 24 horas, de pre

ferênda aos domingos, salvo motivo de conveniênda pública ou necessidade imperiosa 
de serviço, quando poderá recair em outro dia. A única exceção à regra quanto ao traba
lho do homem é que a mulher que trabalhar aos domingos terá uma escala de revezamen
to quinzenal para que de 15 em 15 dias o repouso seja aos domingos (art. 386 da CLT).

Terá a mulher um descanso para refeição, que não poderá ser inferior a uma hora 
nem superior a duas horas, excetuando a hipótese da redução do limite mínimo de tuna 
hora de repouso por ato do Ministro do Trabalho, quando se verificar que o estabeled- 
mento atende integralmente às exigêndas concernentes à organização dos refeitórios e 
quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado em
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horas suplementares. Trabalhando a mulher mais de quatro horas e menos de seis horas, 
terá um intervalo de 15 minutos.

10 Trabalhos proibidos

A Lei ns 7.855/89 revogou o art. 387 da CLT, sendo que agora não é mais proibido 
o trabalho em subterrâneos, nas minerações em subsolo, nas pedreiras e obras de cons
trução pública e particular. Quanto às atividades perigosas e insalubres, a própria Consti
tuição já  não veda,o trabalho na última condição, além do que a alínea b, do art. 387, da 
ClXfoLtambém revogada-pela-Lei na 7.855/89. Temos como consequência que a mulher 
pode trabalhar em locais perigosos, insalubres ou penosos, mesmo em postos de gasolina, 
como vem ocorrendo.

Ao empregador será vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego 
de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo, ou 25 quilos para o tra
balho ocasional. Entretanto, se esse trabalho for feito por impulsão ou tração de vagone- 
tes sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos, haverá permissão 
legal (parágrafo único do art. 390 da CLT).

A Convenção na 136, de 1971, ratificada pelo Brasil, trata da proteção contra os ris
cos de intoxicação provocados por benzeno, proibindo o trabalho das mulheres grávidas 
e em estado de amamentação em locais em qúe haja exposição ao benzeno.

11 Métodos e locais de trabalho

Toda empresa deverá:

a) prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos méto
dos e locais de trabalho, principalmente ventilação e iluminação e outros que 
se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres;

b) instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de cadeiras ou 
bancos, em número suficiente, que permitam ãs mulheres trabalhar sem gran
de esforço físico;

c) instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os 
estabelecimentos comerdais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não 
seja exigida a troca de roupa e outros, admitindo-se como suficientes as gave
tas ou escaninhos, nos quais possam as empregadas guardar seus pertences;

d) fornecer, gratuitamente, os recursos de proteção individual, como óculos, 
máscaras, luvas e roupas especiais, para a defesa dos olhos, do aparelho respi
ratório e da pele, de acordo com a natureza do trabalho.

Como se vê, essas regras esculpidas no art. 389 da CLT não diferem da proteção do 
trabalho masculino, nem deveriam estar no capítulo do trabalho da mulher previsto na 
CLT, pois se trata de regras gerais que devem ser observadas em relação a qualquer traba
lhador como se nota no art. 200 da CLT.
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12 Proteção à maternidade

Inicialmente, o empregador era quem pagava o período em que a gestante ficava 
afastada para dar à luz. Em consequência, a contratação de mulheres era mais escassa, 
pois o empregador não se interessava em ter esse encargo. Havia necessidade de a legis
lação determinar que o pagamento da licènça-matemidade ficasse a cargo da Previdência 
Social, principalmente como tuna forma de incentivar a contratação de mulheres como 
empregadas.

O Decreto na 51.627, de 18-12-62, promulgou a Convenção na 3 da OIT, de 1919, 
que prevê o pagamento das prestações pára a manutenção da empregada e de seu fi
lho, que serão pagas pelo Estado ou por sistema de seguro. O Brasil ratificou também 
a Convenção na 103 da OIT, de 1952, promulgada pelo Decreto nfi 58.020, de 14-6-66, 
que reviu a Convenção na 3, dispondo que “em caso algum o empregador deverá ficar 
pessoalmente responsável pelo custo das prestações devidas à mulher que emprega” (art. 
I\í 8). As prestações devidas à empregada gestante, tanto antes como depois do parto, 
devem ficar a cargo de um sistema de seguro social ou fundo público, sendo que a lei não 
pode impor esse ônus ao empregador indusive com o objetivo de evitar a discriminação 
do trabalho da mulher.

Somente com a edição da Ld na 6.136, de 7-11-74, é que o salário-matemidade pas
sou a ser uma prestação previdendária, não mais tendo o empregador que pagar o salário 
da empregada que vai dar à luz. O custeio dò salário-matemidade era de 0,3% (art. 4a da 
Lei ns 6.136/74), que foi extinto pela Lei na 7.787/89, pois ficou englobado no porcentual 
de 20% que a empresa deve recolher sobre a folha de pagamento (§ I a do art. 3S da Lei nB 
7.787/89). Essa orientação foi repetida no inciso I do art. 22 da Lèi n -8.212/91.

A conjugação dessas regras importa indiretamente a proteção do mercado de traba
lho da mulher, pois, se o empregador tiver de pagar o salário da empregada no período 
de gestação e após o parto, não irá contratar mulheres.

O período em que a segurada ficava afastada em gozo do salário-matemidade era de 
84 dias, ou seja: 28 dias antes (quatro semanas) e 56 dias depois do parto (oito semanas), 
totalizando 12 semanas. Esse período foi aumentado pela Constituição de 1988, que es
tabeleceu o período de afastamento de 120 dias (art. 7a, XVHI), sem prejuízo do emprego 
e do salário. A regra do indso XVIII do art. 7a da Constituição parece que diz respeito a 
empregada, pois faz referênda a “emprego e salário”. O indso n  do art. 201 da Lei Maior 
faz menção a maternidade, mas não faz distinção em relação a empregada. Agora, a Lei 
na 8.213/91 especificou que a segurada tem direito à licença de 28 dias antes e 92 dias 
depois do parto (art 71), totalizando os 120 dias (aproximadamente, 17 semanas).

A empresa adianta o salário-matemidade à empregada e compensa com o que deve 
a título de contribuição previdendária na guia de recolhimento. O INSS pagará o salário- 
-matemidade da segurada espedal éd a  empregada doméstica.

O inído do afastamènto será déterminado por atestado médico.
A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data 

do inído do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28a (vigésimo oitavo) 
dia antes do parto e a ocorrênda deste. A empregada terá de notificar de dar dênda, ao 
empregador para que este saiba que ela está grávida.
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Em casos excepcionais, os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser 
aumentados por mais duas semanas cada um, mediante atestado médico. Em caso de 
parto antecipado, a mulher também terá direito aos 120 dias. Em caso? excepcionais, a 
empregada poderá mudar de função mediante determinação do médico. A mulher grá
vida também poderá rescindir o contrato de trabalho em razão da gravidez, desde que a 
continuação do trabalho lhe seja prejudicial à saúde, conforme determinação médica, não 
sendo necessário conceder aviso-prévio ao empregador.

Os atestados médicos serão fornecidos pelo SUS, exceto no caso de a empresa dispor 
de serviço médico próprio ou em convênio com o SUS, quando ò atestado devèrá áer 
fornecido pelo serviço médico da empresa. O atestado médico deverá indicar os períodos 
antes e após o parto e a data do afastamento do trabalho. O inído do-afastamento será 
determinado pelo atestado médico. Quando o parto ocorrer sem acompanhamento médi
co, o atestado será fomeddo pela perícia médica do INSS.

Durante a licença, a gestante terá direito a seu salário integral e, quando variável, 
calculado de acordo com a média dos seis últimos meses de trabalho, bem como às van
tagens adquiridas no decorrer de seu afastamento pelas normas coletivas da categoria 
ou de outra regra legal, prindpalmente a decorrente da política salarial. Poderá também 
retomar à função anterior que antigamente ocupava na empresa. O direito à licença- 
-matemidade não fica, entretanto, condidonado ao nascimento do filho com vida. A 
empregada doméstica terá direito ao salário-matemidade em valor correspondente ao do 
seu último salário-de-contribuição.

O salário-matemidade da trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal igual a 
sua remuneração integral e será pago pelo INSS.

O STF concedeu liminar em ação direta de inconstitudonalidade, em relação ao art. 
14 da Emenda Constitudonal na 20/98 (ADIn 1.946, j. 29-4-99, Rei. Min. Sydney San- 
ches DJU110-5-99, p. 30). Entende o STF que o salário-matemidade não está sujeito ao 
limite de R$ 1.200,00, devendo o INSS pagar o benefído integralmente, independente
mente do valor do salário da trabalhadora gestante. Os ministros do STF afirmaram que 
a limitação contraria a Constituição, em razão de que a gestante tein garantido o direito 
à licença-matemidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 120 dias 
(art. 7a, XVIII).

No julgamento de mérito, o STF entendeu que o pagamento do salário-matemidade 
pode ser superior ao teto, pois, do contrário, haveria “discriminação que a Constituição 
buscou combater, quando proibiu diferença de salários, de exerddo de funções e de crité
rios de admissão, por motivo de sexo (art. 7a, XXX, da CF/88), proibição que, em substân- 
da, é um desdobramento do prindpio da igualdade de direito, entre homens e mulheres” 
(STF, Pleno, ADIn 1.946-5, j. 3-4-2003, Rei. Min. Sydney Sanehes, DJU 16-5-2003, p. 90).

A natureza jurídica do salário-matemidade continua, assim, a ser de benefído pre- 
videndário, pois é a previdênda sodal que faz seu pagamento. Não se trata de uma 
prestação de assistênda sodal, por não ser prevista no art. 203 da Constituição, mas 
de prestação previdendária induída no inciso n  do art. 201 e inciso XVIII do art. 7° da 
Constituição.

Havendo aborto não criminoso, comprovado por atestado médico, a mulher terá 
direito a um repouso remunerado de duas semanas, podendo retomar à função que ocu
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pava antes de seu afastamento. Em caso de aborto criminoso, não terá direito a licença 
remunerada.

O nascimento de filhos gêmeos ou o parto múltiplo não implica o pagamento de 
salário-matemidade maior ou de licença superior à legal.

A comprovação da gravidez durante o aviso-prévio dará direito à empregada ao 
salário-matemidade, pois o período de aviso-prévio integra o contrato de trabalho.

O contrato de trabalho da empregada não poderá ser rescindido sob o argumento 
de que a obreira contraiu matrimônio ou está grávida. Da mesma forma, os regulamen
tos de empresa, contratos de trabalho ou normas coletivas não poderão fazer qualquer 
restrição nesse sentido.

A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança 
será concedida licença-matemidade (art. 392-A da CLT).

Com a revogação dos §§ I a a 3S do art. 392-A da CLT em caso de adoção ou guarda o 
período de licença será de 120 dias, pois o art. 392-A da CLT remete ao art. 392 da CLT. Pou
co importa a idade da criança para fim da concessão da licença, pois ela será de 120 dias.

O salário-matemidade será estabelecido na forma do art. 71-A da Lei ns 8.213/91, 
pois este dispositivo não foi modificado nem foi estabelecido custeio próprio para aumen
to do salário-matemidade à adotante (§ 5® do art. 195 da Constituição).

O empregador é que deverá pagar a diferença entre os 120 dias e o previsto na le
gislação previdendária, que ainda estabelece o salário-matemidade em decorrênda da 
idade da criança adotada.

Não existe garantia de emprego para o adotante, por não haver previsão legal nesse 
sentido na legislação trabalhista. A garantia é devida à gestante.

No caso de adoção ou guarda judidal de criança até um ano de idade, o período do 
salário-matemidade será de 120 dias. No caso de adoção ou guarda judidal de criança a 
partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos de idade, o período será de 60 dias. No caso de 
adoção ou guarda judidal de criança a partir de quatro anos até oito anos de idade, o pe
ríodo será de 30 dias (art. 71-A da Lei na 8.213/91). A concessão do salário-matemidade 
à adotante foi feita de forma escalonada. Quanto maior for a idade, menor será o período 
de concessão da licença, pois não é a mesma atenção que deve ter uma criança de até um 
ano e outra de oito anos, que já tem certa sensibilidade da vida e já deveria estar na escola.

A licença-matemidade só será concedida mediante apresentação do termo de guarda 
da adotante. De certa forma já é o que ocorre com o pagamento do salário-família, em 
que o empregado deve apresentar certidão de nascimento. Do contrário, o empregador 
ou o INSS não têm como saber sobre a adoção. Enquanto não for apresentado o docu
mento, não será deferida a licença.

O adotante tem de ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado (art. 1.619 do 
Código Civil).

O salário-matemidade da adotante é devido apenas em relação a criança adotada até 
os oito anos de idade.

Caso a adoção seja feita em relação a criança com mais de oito anos, não há direito 
ao salário-matemidade para a adotante.
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O vínculo de adoção é constituído por meio de sentença judicial, que deve ser ins
crita no registro dvil mediante mandado (art. 47 do ECA). Isso depende do trânsito em 
julgado da sentença.

O salário-matemidade será indevido no período em que é feito o estágio de convi
vência, pois nesse período não há sentença judicial que declara o vínculo de adoção. A 
adotante não poderá apresentar o termo judicial.

Se o juiz declarar a existência de guarda, terá direito a segurada à licença adotante. 
Ela não precisará ter transitado em julgado, basta a concessão da guarda pelo juiz.

A Lei ns 11.770/08 prorroga por 60 dias a Hcença-matemidade.
Prevê o indso XVÜI do art. 7a da Constituição: “licença à gestante, sem prejuízo do 

emprego e do salário, com a duração de cento è vinte dias”. Trata, portanto, de licença- 
-gestante, de licença-matemidade. Não faz referênda a salário-matemidade ou dispõe 
que o pagamento é feito pelo INSS.

O inciso n  do art. 201 da Constituição dispõe que a Previdênda Sodal, nos termos da 
lei deve atender a proteção à maternidade, espedalmente à gestante. O pagamento pelo 
INSS dos cento e vinte dias da hcença-matemidade depende da previsão da lei ordinária. 
A prorrogação por mais 60 dias depende também da determinação da lei ordinária.

A Subseção VIII, da Seção V (Dos Benefídos), do Capítulo n  (Das prestações em ge
ral), do Título in  (Do Regime Geral de Previdênda Sodal) da Lei na 8.213/91 é que faz 
referênda a salário-matemidade, nos arts. 71 a 73. Os referidos dispositivos não tratam 
de hcença-matemidade ou de licença à gestante. O salário-matemidade é o benefído 
previdendário pago pelo INSS.

Verifica-se, portanto, que licença-gestante ou hcença-matemidade é o período de 
afastamento da segurada de 120 dias ou por mais 60 dias. Não é, portanto, o benefído 
previdendário.

O art, I a da Lei na 11.770/08 dispõe que “é instituído o Programa Empresa Cidada, 
destinado a prorrogar por mais 60 dias a duração da hcença-matemidade prevista ho 
inciso XVÜI do caput do art. 7a da Constituição”.

O § I a do art. I a, os arts. 2a, 3a, 4a e 5a da Lei na 11.770/08 usam a expressão licença- 
-matemidade ou prorrogação da licença-matemidade. Não empregam salário-matemidade.

Logo, a Lei nfi 11.770/08 trata de hcença-matemidade, da sua prorrogação por mais 
60 dias, que é o período de afastamento da empregada, e não de salário-matemidade.

Em nenhum dispositivo dá Lei na 11.770/08 está escrito que os 60 dias sèrão pagos 
pelo INSS.

O art. 3a da Lei nfi 11.770/08 faz referênda a que “durante o período de prorrogação 
da hcença-matemidade, a empregada terá direito à sua remuneração integral, nos mes
mos moldes devidos no período de percepção do salário-matemidade pago pédo re
gime geral de previdênda social”. Isso não implica que o pagamento é feito pelo INSS. 
Molde quer dizèr forma, modelo, matriz. Nos mesmos moldes devidos no período de 
percepção do salário-matemidade quer dizer que durante a prorrogação de 60 dias a 
empregada não pode ficar sem receber seu salário, que ficará a cargo do empregador 
como já ocorre em relação aos 120 dias de afastamento da gestante. Esses são os moldes. 
O artigo reza que o salário-matemidade é pago pelo Regime Geral de Previdênda Sodal, 
mas não que a prorrogação da Hcença-matemidade de 60 dias será paga pelo INSS.
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Os dispositivos vetados (parágrafo único do art. 5a e art. 6a da Lei na 11.770) não 
faziam referência a que a prorrogação de 60 dias ficaria a cargo do INSS.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico mostra que o benefício não 
pode ser pago pelo INSS. Não há fonte de custeio para estender o salário-matemidade 
por mais 60 dias, com o pagamento pelo INSS (§ 5a do art. 195 da Constituição). Enten
der que o INSS deve pagar mais 60 dias de benefício é violar o § 5a do art. 195 da Cons
tituição. Esta norma está acima da Lei ns 11,770.

A consequência é que os 60 dias de prorrogação serão arcados exclusivamente pelo 
empregador. Muitas empresas não irão querer conceder o referido período, pois represen
tará mais um custo, e a empregada irá perder o direito.

O benefício da prorrogação por mais 60 dias é concedido a empregada de pessoa 
jtírídica que aderir ao programa (§ I a do art. I a da Lei na 11.770/08). Pessoa jurídica 
será a empresa urbana ou rural. Não será, portanto, o èmpregador pessoa física, nem o 
empregador doméstico.

Se o empregador pessoa jurídica não aderir ao programa, a empregada não faz jus 
a prorrogação por mais 60 dias da licença-matemidade. Trata-se, portanto, de opção da 
empresa.

A Administração Pública Direta, Indireta e Fundadonal também fica autorizada a ins
tituir o programa de prorrogação da licença para suas servidoras (art 2a da Ld na 11.770).

Isso se aplica, portanto, a União, Estados, Distrito Federal e Munidpios, suas autar
quias e fundações, dos três Poderes (Legislativo, Executivo e Judidário).

As empresas públicas que exploram atividade econômica e as sodedades de eco
nomia mista também poderão instituir o programa, pois fazem parte da Administração 
Pública Indireta.

A regra do § I a do art. I a da Lei na 11.770 deveria ser no sentido de que a empregada 
não precisaria fazer requerimento. Deveria ser uma obrigação a extensão do benefído, por 
ser benefído da trabalhadora e da criança. Entretanto, não é isso que foi disposto na lei.

O requerimento deve ser feito pela empregada até o final do primeiro mês após o 
parto. Caso seja feito depois dq referido prazo, a empregada não faz jus a prorrogação da 
hcença-matemidade por mais 60 dias.

O benefído também será concedido à empregada que adotar ou obtiver guarda judi
dal para fins de adoção de crianças.

Durante a prorrogação pelo período de 60 dias a empregada terá direito a sua re
muneração integral (art. 3a da Lei na 11.770/08). Isto fica a cargo do empregador e não 
do INSS.

Fica proibido: a) durante os 60 dias da prorrogação exercer a empregada qualquer 
atividade remunerada; b) a criança não poderá ser mantida em creche ou organização 
similar durante o referido período (art. 4a da Lei ns 11.770), justamente para que a mãe 
fique com a criança, indusive amamentando-a. Em caso de descumprimento da norma a 
empregada perde o direito à prorrogação.

A pessoa jurídica que conceder a prorrogação poderá, se quiser deduzir o total da 
remuneração durante os 60 dias do imposto de renda devido (art. 5a da Lei na 11.770). 
Trata-se, portanto, de faculdade da empresa e não de obrigação, pois a lei emprega o verbo
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poder e não o verbo dever. Se fizer opção por essa dedução não poderá deduzir os 60 dias 
como despesa operacional, ou seja, utilizar os dois benefícios fiscais ao mesmo tempo. :

As empresas que tiverem prejuízo no exercício não terão interesse financeiro em 
conceder o benefício, pois não poderão deduzir a prorrogação de 60 dias do imposto de 
renda devido.

12.1 Práticas discriminatórias contra a mulher

A OIT dispõe sobre a não discriminação em matéria de salário (Convenção nB 
100/51, aprovada1 pelo Decreto Legislativo na 24, de 29-5-56 e promulgada pelo Decreto 
na 41.721, de 25-6-57) e de emprego ou ocupação (Convenção na 111/58, aprovada pelo 
Decreto Legislativo ne 104, de 24-11-64 e promulgada pelo Decreto na 62.150, de 19-1- 
68), sobre trabalhadores com responsabilidades familiares, cujo aivo principal é a mulher 
(Convenção na 156/81, não ratificada peio Brasil).

A Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher 
foi aprovada pela ONU em 1974, sendo promulgada pelo Decreto na 89.460, de 20-3-84. 
Prevê que os direitos relativos ao emprego sejam assegurados “em condições de igualdade 
entre homens e mulheres” (art. 11). Menciona que as medidas “destinadas a proteger a 
maternidade não serão consideradas discriminatórias” (§ 2a do art. 4a).

A Lei na 9.029, de 13-4-95, estabeleceu normas quanto à proibição de exigência de 
atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos ad- 
missionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho.

Trata-se de norma que versa sobre questões relativas ao trabalho, como sé observa 
do art. I a, que veda práticas discriminatórias contra a mulher como também a rèspeito 
do crime pelo descumprimento da primeira regra, ou seja, de norma de Direito Penal (art. 
2a), que fixa a pena para os casos de transgressão da lei. Nada impede qtié uma lei expli
cite mais de uma matéria ou, como no caso, que trate de questões de Direito do Trabalho, 
como também de Direito Penal.

Para se interpretar a Lei na 9.029/95 é mister observar a diretriz da Constituição, 
segundo a qual a empregada não poderá ser dispensada desde a confirmação da gravidez 
até cinco meses após o parto (art. 10, n, b, do ADCT). A Lei Maior também proíbe critério 
de admissão por motivo de sexo (art. 7a, XXX), sendo invioláveis a intimidade e a honra 
das pessoas (art. 5a, X). O mesmo se deve dizer quanto à Convenção na 103 da OIT, que 
foi aprovada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo na .20/65, em que, se a mulher se au
sentar de seu trabalho em virtude de gravidez, é ilegal para seu empregador despedi-la 
durante a referida ausência ou data tal que o prazo do aviso-prévio termine e enquanto 
durar a ausência mencionada (art. V).

Pelo que se verifica do art. I a da Lei na 9.029/95, é vedada a prática de ato discri
minatório e limitativo para efeito do ingresso na relação de emprego ou para sua manu
tenção.

Os atos discriminatórios também estarão ligados: (1) à exigência de teste, exame, 
perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esteri
lização ou a estado de gravidez; (2) à adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do 
empregador que configurem: (a) indução ou instigamento à esterilização genética;
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(b) promoção de controle de natalidade, salvo os serviços realizados por instituições pú
blicas ou privadas, submetidas às normas do SUS (art. 2a).

Nada impede, contudo, à empresa solicitar exame médico na dispensa da emprega
da, visando verificar se esta está grávida, justamente por ter por objetivo manter a relação 
de emprego, caso o resultado sejá positivo. O empregador não poderá saber se a empre
gada está ou não grávida se não proceder ao exame. A prática de o empregador solicitar o 
exame médico para a dispensa da empregada é um ato de garantia para as próprias partes 
da condição de estabilidade da obreira, para efeito da manutenção da relação de em
prego no caso de estar ela grávida, não representando crime, infração administrativa ou 
outra qualquer. Não se trata, assim, de discriminação, pois, ao contrário, está verificando 
se a empregada pode ou não ser dispensada, pois sem o exame não se saberá se a empre
gada estava ou não grávida quando da dispensa, que implicaria ou não a reintegração.

Ao contrário, a empresa não poderá exigir teste para efeito da verificação da cons
tatação de que a empregada está ou não esterilizada, pois aí será nítida a prática discri
minatória.

Inexistirá, também, qualquer procedimento incorreto se a empregada, espontanea
mente, fizer o teste de gravidez, até mesmo para provar sua condição, pois aí a exigência 
não será do empregador.

A lei tem por objetivo admitir indusive empregadas grávidas, justamente por não se 
poder fazer teste de admissão para verificar se a empregatla está ou não grávida, o que, 
agora, se considera crime, se dessa forma o empregador procedeu

A empregada poderá optar além do direito à reparação por dano moral, entre:
(a) rescindir o contrato com o pagamento em dobro da remuneração do período de afas
tamento, com juros de 1% ao mês, calculados de maneira simples e a partir da proposi- 
tura da ação (§ I a do art. 39 da Lei na 8.177/91) e correção monetária com base na taxa 
referencial; (b) ser readmitida com o pagamento da remuneração devida entre a data do 
afastamento e a data do retomo, com juros e correção monetária, como já descrito ante
riormente, sendo que esse direito terá de ser exercitado em juízo. O termo mais correto 
deveria ser reintegração e não readmissão, pois há contagem do tempo anterior e paga
mento dos salários desde o afastamento. A faculdade da rescisão ou readmissão é uma 
opção da empregada e não do empregador, e será exercida como a primeira o desejar. O 
pagamento em dobro, porém, será pertinente apenas ao período de afastamento, no caso 
da não-readmissão e não em caso do retomo ao serviço. É uma penalidade semelhante à 
descrita no art. 496 da CLT, sendo que esta regra é dirigida ao juiz, que poderá converter 
a reintegração da obreira estável em pagamento em dobro. No caso da Lei ns 9.029/95, 
o juiz não poderá aplicar o art. 496 da CLT, pois se trata de faculdade de a parte pedir a 
reintegração ou indenização. A lei não menciona estabilidade; todavia, manda reintegrar.

A reintegração da empregada será, porém, feita sem se fixar um prazo, que não é 
determinado nem mesmo pela legislação. O prazo de garantia de emprego será o descrito 
na alínea b do indso II do art. 10 do ADCT, que vai desde a confirmação da gravidez até 
cinco meses após o parto. Posteriormente, o empregador poderá dispensar normalmente 
a empregada, pagando as verbas rescisórias pertinentes, exercendo, portanto, seu poder 
potestativo, que apenas sofre limitações quanto aos títulos que serão pagos ao trabalha
dor. Terminado o período de garantia de emprego, o empregador não será obrigádo à 
manter a empregada na empresa.



Trabalho da Mulher 6 2 9

Em caso de readmissão, o período de afastamento, contudo, não será apenas o rela
tivo à garantia de emprego da gestante, pois não se depreende essa situação do indso I, 
do art. 4a da Lei ns 9.029/95, mas todo o período de afastamento da empregada até seu 
retomo em virtude da prática discriminatória. Quando do retomo da empregada, poderá 
o empregador dispensá-la caso não goze de garantia de emprego, bastando, nesse caso, 
pagar as verbas rescisórias pertinentes.

Se a empregada não estiver grávida, mesmo assim terá direito a readmissão, não por 
causa da garantia de emprego, mas apenas pela prática discriminatória contida na Lei nB 
9.029/95.

A Lei na 9.029/95 não poderá ser utilizada por analogia para reintegração em outros 
casos, como, v. g., de doentes de AIDS, pois se refere apenas a exames relativos à esteri
lização (art. 2a, I e n, a), a estado de gravidez (art. 2S, I) ou controle de natalidade (art. 
2a, n, b), preceitos que dizem respeito à mulher e não a determinada doença.

As infrações da Lei na 9.029/95 são passíveis, ainda, de: (a) multa administrativa de 
10 vezes o valor do maior salário pago pelo empregador, elevado em 50% em caso de rein- 
ddêndas; (b) proibição de obter empréstimo ou finandamento de instituições financeiras 
ofidais.

Parece-nos que a segunda disposição diz respeito a qualquer entidade financeira, 
desde que seja ofidal. Não serão apenas os bancos do govemo, por exemplo, mas tam
bém as entidades financeiras privadas, que não deixam de ser ofidais, pois só fundonam 
mediante autorização do Banco Central (art 18 da Lei na 4.595/64).

A Lei na 9.029/95 fixa multa de natureza administrativa, que será devida à União e 
não ao empregado, na importânda de 10 vezes o valor do maior salário pago pelo em
pregador. Não se trata de remuneração, mas de salário, isto é, aquilo que for pago dire
tamente pelo empregador ao empregado e não por terceiros. Será, assim, o maior salário 
pago na empresa, como o dos gerentes e até de diretores, se estes forem empregados, pois 
aí terão salário. A multa é realmente elevada e vai atender aos padrões de cada empresa, 
pois na pequena empresa vai ser o maior salário nela pago, na grande empresa, idem, e 
assim por diante. Poderá sei; ainda, elevada em 50% no caso de reinddênda na prática 
dos atos descritos no art. 2a da Lei na 9.029/95.

Não se trata, porém, de bis in idem, pois tuna coisa é o crime e sua pena, outra é a 
multa administrativa devida à União e outra é a proibição de obter empréstimo. Haveria 
dupla penalidade se a empresa tivesse de pagar duas multas administrativas pelo mesmo 
fato gerador o que não é o caso, pois se tipifica um crime, uma multa administrativa è 
uma sanção quanto à obtenção de empréstimos.

O inciso XXXIX do art. 5E da Constituição estabelece que não há crime sem lei an
terior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (nullun crimen, nullapoena 
sine lege).

Esses requisitos são atendidos pelo art. 2a da Lei na 9.029/95. O art. 2S tipifica os 
crimes de: (1) exigênda de teste, exame, perída, laudo, atestado, dedaração ou qualquer 
outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez; (2) adoção de quais
quer medidas, de inidativa do empregador que configurem: (a) indução ou instigamento 
à esterilização genética; (b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado 
o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou planejamento familiar, realizados por
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meio de instituições, públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Único de 
Saúde -  SUS. O mesmo art. 2a estabelece as penas pela transgressão das regras anterior
mente mencionadas: detenção de um a dois anos e multa.

A adoção de medidas que forem tomadas pelo empregado não serão consideradas 
como crime, inclusive relativas a controle de natalidade.

Observa-se que o sujeito ativo do crime é a pessoa física, não podendo ser a pessoa 
jurídica. Assim, a prática do crime será feita: (a) pela pessoa física empregadora, isto é, 
o empregador que explore sua atividade sem estar constituído sob a forma de sodedade;
(b) o representante legal do empregador, como definido na legislação trabalhista. Entre
tanto, a legislação trabalhista não estabelece quem é o representante legal do emprega
dor; em certos casos, apenas o CPC o faz, como no art. 12, mas para-efeitos processuais. 
O § l s do art. 843 da CLT apenas mendoná que o empregador pode fazer-se substituir 
pelo gerente ou preposto, desde que tenham conhecimento dos fatos, porém apenas para 
efeito de representá-lo em audiênda. Não há disposição dara na legislação trabalhista a 
respeito do conceito de representante legal do empregador, que só poderá ser a pessoa 
que exigir as práticas discriminatórias determinadas no art. 2S da Lei ns 9.029/95, na qua
lidade de representante legal -  que seriam os sódos, gerentes ou outras pessoas que esti
vessem autorizadas legalmente. Ressente-se, portanto, de dareza esse dispositivo para sua 
completa aplicação, o que dará ensejo a dúvidas; (c) o dirigente, direto ou por delegação, 
de órgãos públicos e entidades das administrações públicas direta, indireta e fundadonal de 
qualquer dos Poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Munidpios.

A Lei na 9.029/95 vai desestimular a empresa a contratar mulheres, em razão de suàs 
proibições. Em vez de proteger, irá desproteger a obreira, impedindo a admissão de traba
lhadoras. Na verdade, em vez de se proteger o mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos (art. 7a, XX, da Constituição), aqui se está desprestigiando a contra
tação de mulheres pelo empregador; que não poderá exigir exame médico da mulher para 
admiti-la, o que poderá ser interpretado em prejuízo da própria trabalhadora.

12.2 Proteção do mercado de trabalho da mulher

As Constituições anteriores não tratavam do tema proteção do mercado de trabalho 
da mulher. Na Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, na Comissão da Ordem So
dal ou na Comissão de Sistematização não constava dispositivo no sentido da proteção 
do mercado de trabalho da mulher.

A redação final restou configurada no inciso XX, do art. 7a da Lei Magna: “proteção 
do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”. A 
referida norma é programática, dependente de lei para a sua regulamentação. Não tem, 
portanto, eficáda imediata, mas limitada.

Os incentivos deveriam ser estabeleddos na área tributária ou previdendária, sendo 
determinados pela legislação ordinária.

Dispõe, ainda, o inciso I, do art. 5S da Lei Maior que homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações, nos termos da Constituição. Essa regra já era consagrada no art. VII 
da Dedaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Trata-se de determinação, indi
reta de proteção ao trabalho da mulher, de forma que não haja discriminações entre ho-.
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mens e mulheres, salvo aquelas determinadas na própria Lei Magna (§ 7a, do art. 201, por 
exemplo, que trata de idade diferenciada para aposentadoria entre homens e mulheres).

Já previa a Lei na 5.473, de 9 de julho de 1968, serem “nulas as disposições e pròvi- 
dências que direta ou indiretamente, criem discriminações entre brasileiros de ambos os 
sexos, para o provimento de cargos sujeitos à seleção” (art. I a). -

Reza o caput do art. 373-A da CLT que ressalvadas as disposições legais destinadas a 
corrigir as distorções que afetam o acesso ao mercado de trabalho e certas espedficidades 
previstas nos acordos trabalhistas são vedadas várias situações.

Indaga-se aqui qual o sentido da expressão “acordos trabalhistas”. É acordo indivi
dual ou coletivo?! Parece que a expressão “acordos trabalhistas” não quer dizer acordos 
individuais. Está empregada no plural e num sentido genérico, compreendendo as con
venções e os acordos coletivos, que poderão estabelecer certas espedficidades. Dificil
mente o empregador estabeleceria em acordo individual alguma espedfiddade relativa 
ao trabalho da mulher.

No anúnçio ao emprego não se poderá fazer discriminação quanto a sexo, cor ou 
idade, para a admissão, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente 
incompatível. Não havia disposição específica em nossa legislação sobre o tema anúndo 
ao emprego, que são publicados, por exemplo, em jornais e em que os empregadores 
muitas vezes faziam referênda a apenas um ou outro sexo, que agórà èstarão vedados. 
Atividade específica talvez seja a das secretárias, telefonistas e recepdonistas, que nor
malmente são exerddas por mulheres. Essas atividades, porém, podem também ser exer- 
ddas por homens. O exemplo mais adequado seria de uma atividade que necessitasse de 
força física, como de segurança, para levantar pesos acima de certos limites, para fazer 
cargas e descargas etc.

É vedado recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho èm razão 
do sexo, idade, coi; situação familiar, salvo quando a natureza da atividade seja notória e 
publicamente incompatível.

Não é permitido considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável 
determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportunidades de ascen
são profissional.

A disposição acrescenta formação profissional e oportunidades de ascensão profissio
nal, que não eram previstas na legislação.

Fica proibida a exigênda de atestado ou exame de qualquer natureza, para compro
vação de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanênda no emprego. 0  manda
mento legal tanto diz respeito à admissão como à permanênda no emprego e hão apenas 
à última hipótese.

Exigir tem o sentido de obrigar, ordenar, impor como obrigação. Representa proce
dimento intimidatório.

Solidtar implica convidar, rogar, pedir, requerei:
Nada impede, contudo, à empresa solidtar exame médico na dispensa da emprega

da, visando verificar se ela está grávida, justamente por ter por objetivo manter a relação 
de emprego, caso o resultado seja positivo. O empregador não poderá saber se a empre
gada está ou não grávida se não proceder ao exame. A prática do empregador de solidtar 
o exame médico para a dispensa da empregada é um ato de segurança para as próprias
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partes da condição de garantia de emprego da obreira, para efeito da manutenção da 
relação de emprego no caso de estar ela grávida, não representando crime, infração ad
ministrativa ou outra qualquer.

Inéxistirá, também, qualquer procedimento incorreto se a empregada, espontanea
mente, fizer o teste de gravidez, até mesmo para provar a sua condição, pois aí a exigên
cia não será do empregador. \

É defeso impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de ins
crição ou aprovação em concurso, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, 
situação familiar ou estado de gravidez.

Concursos quer dizer à primeira vista, a exigência de exame no setor público e nas 
empresas da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Empresas privadas seriam as 
sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que têm essa característica e a elas é apli
cada a CLT (art. 173, § I a, da Constituição), tendo de fazer concursos para admitir pessoal.

A palavra concurso dá margem a dúvidas, em razão de que na maioria dos casos 
não se admitem empregados nas empresas privadas por concurso, nem há inscrição ou 
aprovação em concursos. Entretanto, como o dispositivo se refere a empresas privadas, se 
estas fizerem concursos não poderão estabelecer procedimentos discriminatórios.

Há agora determinação específica no sentido de que o empregador ou preposto não 
poderá proceder a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. Preposto, no caso, é 
o representante ou funcionário do empregador

Poderá, ao contrário, proceder a tais revistas nos funcionários ou empregados, pois 
não há proibição nesse sentido na lei. Apenas deve-se observar o indso X do art. 5S da 
Constituição que prevê ser inviolável a intimidade da pessoa, assegurado o direito à inde
nização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

As vagas dos cursos de formação de mão de obra, ministrados por instituições gover
namentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionali
zante, serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos (art. 390-B da CLT).

Normalmente, os cursos de formação de mão de obra são ministrados pelo Senai, 
Senac, Senar, Senat, mas podem ser ministrados por instituições governamentais ou por 
outras entidades privadas.

Segundo o a r t 390-B da CLT, apenas em relação às vagas de cursos ministrados por 
instituições governamentais é que serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos, 
não podendo haver discriminação.

As empresas com mais de 100 empregados, de ambos os sexos, deverão manter 
programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional da mão de obra (art 
390-C).

O número 100 é relativo, pois se a empresa tiver 99 empregados não terá por obri
gação atender à determinação do art. 390-C.

A CLT não trata de estabelecimento, mas de empresa. Assim, se a empresa tiver mais 
de um estabelecimento, que individualmente não tem mais de 100 empregados, mas. 
que somados todos os empregados atingir o número 100, estará obrigada a cumprir o 
dispositivo.
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Não esdarece o artigo como serão esses programas especiais de incentivo e aperfei
çoamento profissional da mão de obra. Esse dispositivo provavelmente se tomará letra 
morta, por falta de previsão específica para a sua implementação.

A pessoa jurídica poderá associar-se a entidade de formação profissional, sociedades 
civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem 
como finnar convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando à execução 
de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher (art. 390E da CLT).

Outro dispositivo meramente programático, pois a lei emprega o verbo “poderá” e 
não “deverá”. A empresa não terá obrigação de cúmprir a regra em exame, em razão de 
que não é obrigatória, mas uma mera faculdade de se associar com outras pessoas. Em 
rázão de ser facultativa, não poderá ser multada pela fiscalização, caso descumpra o art. 
390-E da CLT.

O mandamento diz respeito apenas a pessoas jurídicas e não a pessoas físicas, como 
autônomos, eventuais etc.

É garantida à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais di
reitos: a -  transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada 
a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retomo ao trabalho; b -  dis
pensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no mínimo, seis 
consultas médicas e demais exames complementares.

A empregada terá direito a ser transferida para outra função, em razão.das suas con
dições de saúde. Quando retomar ao trabalho terá direito a voltar à função de origem. 
Trata-se de hipótese de modificações das condições de trabalho da empregada autorizada 
pela lei, pelo motivo das condições de saúde da trabalhadora, como, por exemplo, de 
gravidez de risco.

A referência a seis consultas significa que a empregada tem direito de faltar no dia 
e será remunerada, pois o § 4fi do art. 392 da CLT faz referência à expressão “sem pre
juízo do salário”. São consultas chamadas de pré-natal, com o objetivo de acompanhar 
a gravidez.

Os exames complementares se referem às seis consultas médicas a serem realizadas 
pela empregada. Serão, por exemplo, exames complementares: de sangue, de urina, 
ultrassom etc.

13 Amamentação

A Convenção nE 103 da OIT estabelece no art. V que “se a mulher amamentar seu fi
lho, será autorizada a interromper seu trabalho com esta finalidade durante um ou vários 
períodos cuja duração será fixada pela legislação nacional”.

O art. 396 da CLT é que regula a situação.
A empregada terá direito a dois intervalos de descansos especiais de meia hora cada 

um até que seu filho complete seis meses de idade, para efeito de amamentação. Esse pe
ríodo de seis meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente. No entanto, 
a lei não dispõe que o intervalo seja remunerado. Isso quer dizer que a empresa não é



6 3 4  Direito do Trabalho • Martins

obrigada a pagar por esse intervalo, ao contrário do intervalo previsto no art. 72 da CLT, 
que é remunerado e não deduzido da jomada de trabalho.

Os estabelecimentos que tiverem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de 
idade terão local apropriado onde seja permitido às empresas guardar sob vigilância seus 
filhos no período de amamentação. A referida exigência poderá ser suprida mediante 
creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades 
públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário, ou a cargo do 
Sesi, do Sesc, da LBA ou de entidades sindicais. O Sesi, o Sesc e a LBA poderão subvencio
nar essa assistência à infância, de acordo com suas possibilidadés financeiras, para efeito 
das escolas maternais e jardins de infância, distribuídos nas zonas de maior densidade dé 
trabalhadores, destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas; A Portaria 
ns 3.296/86 do Ministério do Trabalho permite a substituição da concessão das créches 
pelo reembolso-ereche.

Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias durante o período de ama
mentação deverão possuir no mínimo, um berçário, uma saleta de amamentação, tuna 
cozinha dietética e uma instalação sanitária (art. 400 da CLT).

Ò disposto no art. 399 da CLT não incentiva nem um pouco as empresas a se organi
zarem para a manutenção de creches e instituições de proteção aos menores, pois o fato 
de conceder o Ministro do Trabalho diploma de benemerênda às empresas que procede
rem dessa forma não implica que elas tenham interesse em assim agir.

Muitos dos dispositivos da CLT já não se justificam, prindpalmente em razão da 
igualdade entre homens e mulheres prevista no art. 5S, I, da Constituição. A mulher so- 
ménte deveria ter tratamento espedal da legislação quando em época de gravidez, ama
mentação e em decorrênda da proteção de seu mercado de trabalho. No mais, as normas 
deveriam ser as mesmas, tanto para o homem quanto para a mulher.



35
trabalho  da  Criança  

e d o  Adolescente

1 Introdução

A preocupação com o trabalho do menor vem da época das Corporações de Ofício, 
em que sua assistência era feita para preparação profissional e moral, para conferir-lhe 
aprendizagem.

Com a Revolução Industrial (século XVÜI), o menor ficou completamente despro
tegido, passando a trabalhar de 12 a 16 horas diárias. Equiparavam-se os menores às 
mulheres. Utilizava-se muito do trabalho do menor inclusive em minas de subsolo.

Na Inglaterra, com o Moral and Health Act, de 1802, Robert Peel pretendia salvar os 
menores, o que culminou com a rédução da jomada de trabalho do menor para 12 horas. 
Por iriidativà de Robert: Òwen, foi proibido o trabalho do menor de 9 anos, restringindo- 
-se o trabalho do menor de 16 anos para 12 horas diárias, nàs atividades algodoeiras.

Na França, foi proibido, em 18Í3, o trabalho dos menores nas minas. Em 1841, 
vedou-se o trabalho dos menores de 8 anos, fixando-se a jomada de trabalho dos meno
res de 12 anos em oito horas.

Na Alemanha, a lei industrial de 1869 vedou o trabalho dos menores de 12 anos. Na 
Itália, em 1886, o trabalho do menor foi proibido antes dos 9 anos.

Verifico do art. 2a da Dedaração Universal dos Direitos da Criança que a finalidade 
principal da proteção do trabalho dos menores está em “lhes facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal e em condições de li
berdade e dignidadè”.

No passado, os menores eram equiparados às mulheres, como se verifica em dois 
capítulos da CLT sobre a tutela que deva ser dada a essas pessoas. Hoje, isso já não se 
justifica, prindpalmente diante do fato de que homens e mulheres são iguais em direitos 
e obrigações. A tutela do trabalho do menor apenas se evidenda no momento em que o 
trabalho interfere em sua formação moral, física, cultural étc.

2 Medidas de proteção no âmbito intemadonal

A OIT passou a expedir uma série de convenções e recomendações sobre o tema. 
A Convenção ns 5, de 1919, estabeleceu a idade mínima de 14 anos para o trabalho
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na indústria (art. 2a), tendo sido ratificada pelo Brasil em 1934. A Convenção na 6, de 
1919, promulgada pelo Decreto n2 423, de 12-12-1935, proibiu o trabalho do menor 
no período notumo nas indústrias. A Convenção na 10, de 1921, fixou o limite de idade 
mínima para o trabalho na agricultura. A Recomendação ns 45, de 1935, versou sobre o 
desemprego dos menores. As Convenções n s  59 e 60, de 1937, trataram do resguardo 
da moralidade do menor. A Convenção ri2 78, de 1946, tratou do exame médico em tra
balhos não industriais. A Convenção n2 79, de 1946, especificou o trabalho notumo em 
atividades industriais. A Convenção n2 128, de 1967, versou sobre o peso máximo a ser 
transportado pelo menor. A Convenção nB 138, de 1973, ressalvou sobre a idade mínima 
de admissão no emprego em relação aos menores; a idade mínima não deve ser inferior 
ao fim da escolaridade obrigatória, nem inferior a 15 anos, admitindo-se o patamar de 14 
anos, como primeira etapa, para os países insufidentemente-desenvolvidos.-A Conven
ção n2 138 foi aprovada pelo Decreto Legislativo ns 179, de 1999. O Decreto n2 4.134, 
de 15-2-2002, promulgou a Convenção n2 138 da OIT e a Recomendação n2 146 da OIT. 
O país deve especificar mediante declaração a idade mínima. A Recomendação n2 146 
da OIT complementa a Convenção n2 138, versando sobre idade mínima para admissão 
no emprego. A Convenção n2 182 e a Recomendação na 190 da OIT tratam da proibição 
das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua eliminação. Foi a Con
venção aprovada pelo Decreto Legislativo na 178, de 1999. A promulgação ocorreu com 
o Decreto na 3.597/2000. Criança é toda pessoa menor de 18 anos. Deve-se assegurar o 
acesso ao ensino básico gratuito. A Convenção n2 182 da OIT inclui na proibição o recru
tamento forçado ou obrigatório de meninos soldados. As piores formas de trabalho da 
criança são: (a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como 
o tráfico de crianças, a servidão por dívidas, a condição de servo e o trabalho forçado ou 
compulsório; (b) o recrutamento forçado ou obrigatório de meninos para utilização em 
conflitos armados; (c) o emprego de crianças na prostituição, a produção de pornografia 
ou ações pornográficas; (d) a utilização, o recrutamento ou o oferecimento de crianças 
para a realização de atividades ilícitas, como a produção e tráfico de drogas; o trabalho 
que prejudique a saúde, a segurança e a moral das crianças.

A Recomendação n2 190 da OIT, que complementa a Convenção n2 182 define tra
balhos perigosos como: (a) trabalhos em que a criança fique exposta a abusos de ordem 
física, psicológica ou sexual; (b) trabalhos subterrâneos, ou embaixo de água, em alturas 
perigosas ou em ambientes fechados; (c) trabalhos realizados em máquinas ou ferramen
tas perigosas ou com cargas pesadas; (d) trabalhos realizados em ambiente insalubre no 
qual as crianças fiquem expostas, por exemplo, a substâncias perigosas, a temperaturas 
ou níveis de ruídos ou vibrações que sejam prejudiciais à saúde; (e) os trabalhos em con
dições dificultosas, como horários prolongados ou noturnos e os que obriguem a criança 
a permanecer no estabelecimento do empregador.

A OIT preconiza o fim do trabalho infantil em razão de que esta mão de obra é abun
dante e barata e é utilizada intensamente por países subdesenvolvidos.

Ainda no âmbito intemadonal, verifica-se que em novembro de 1959 foi editada 
pela ONU a Dedaração Universal dos Direitos da Criança. Estabelece a referida norma, 
entre outras coisas, proteção espedal para o desenvolvimento físico, mental, moral e 
espiritual da criança (art. 2a); proibição de empregar a criança antes da idade mínima 
conveniente (art 9a, 2- alínea).
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Em 26-1-90, vários Estados subscreveram, em Nova York, na sede da ONU, a Con
venção sobre os Direitos da Criança, que entrou em vigor intemadonal em 2-9-90. Tal 
norma foi ratificada pdo Brasil em 24-9-90, entrando em vigor em 23 de outubro do 
mesmo ano. Foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 28, de 14-9-90, e promulgada pelo 
Decreto na 99.710/90, de 21 de novembro.

3 Âmbito nadonal

Os primórdios da proteção do trabalho do menor no Brasil são encontrados no De
creto na 1.313, de 17-1-1890, que proibia o . trabalho de crianças em máquinas em mo
vimento e na faxina, bem como o trabalho notumo em certos serviços, mas nunca foi 
regulamentado.

O Decreto ns 16.300/23 estabeleceu que era vedado o trabalho do menor de 18 anos 
por mais de seis horas em 24 horas. Em 12-10-27, foi aprovado o Código de Menores pelo 
Decreto na 17.943-A, vedando o trabalho dos menores de 12 anos e o trabalho notumo 
aos menores de 18 anos.

A Constituição de 1934 proibia a diferença de salário para um mesmo trabalho por 
motivo de idade (art. 121, § I a, a). Era vedado o trabalho a menores de 14 anos, o traba
lho notumo a menores de 16 anos, e em indústrias insalubres a menores de 18 anos (art. 
121, § I a, d ). Falava-se, ainda, de maneira genérica, nos serviços de amparo à infânda 
(art. 121, § 3a).

Vedava a Constituição de 1937 o trabalho a menores de 14 anos, o trabalho notumo 
a menores de 16 anos e o trabalho em indústrias insalubres a menores de 18 anos (art. 
137, fc).

Em 1943, foi consolidada a legislação esparsa existente na época, dando origem à 
CLT, nos arts. 402 a 441.

A Constituição de 1946 estabeleda a proibição de diferença de salário para um mes
mo trabalho por motivo de idáde (art 157, ® . O trabalho do menor era proibido aos 
menores de 14 anos e em indústrias insalubres a menores de 18 anos, ocorrendo o mesmo 
quanto ao trabalho notumo (art. 157, IX).

A Constituição de 1967 proibia o trabalho do menor de 12 anos e o trabalho notumo 
aos menores de 18 anos, assim como o trabalho nas indústrias insalubres (art. 158, X).

A EC na 1, de 1969, vedou o trabalho do menor em indústrias insalubres, assim como 
o trabalho notumo, proibindo qualquer trabalho a menores de 12 anos (art. 165, X).

A Constituição de 1988 proibiu a diferença de salários, de exerddo de funções e de 
critério de admissão por motivo de idade (art. 7a, XXX). Vedou o trabalho notumo, pe
rigoso ou insalubre aos menores de 18 anos, e qualquer trabalho a menores de 14 anos, 
salvo na condição de aprendiz (art. 7S, XXXm). A Constituição voltava ao limite de 14 
anos para o menor trabalhai; previsto nas Constituições de 1934,1937 e 1946,

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi instituído pela Lei nB 8.069, de 13-7-90.
A Emenda Constitudonal na 20/98 alterou a redação do indso XXXm, do art. 7a da 

Constituição, que tem a seguinte redação: “proibição de trabalho notumo, perigoso ou 
insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos”.
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O Decreto ns 6.481, de 12-6-08, traz as piores formas de trabalho infantil, em que é 
proibido o trabalho do menor de 18 anos.

4 Denominação

. A CLT emprega a palavra menor, tendo um capítulo inteiro (Capítulo IV) destinado 
à proteção do trabalho desse trabalhador. Menor é o trabalhador de 14 a 18 anos. É a 
pessoa que ainda não tem capacidade plena, ou seja, é a pessoa não adulta.

A palavra menor normalmente é utilizada no Direito Civil ou Penal para significar 
inimputabilidade daquela -pessoa, o que-não ocorre no Direito do Trabalho. No Direito 
Civil, faz-se a distinção entre menor de 16 ános ou impúbere, que deve ser representado 
pelos pais para a prática de atos civis e que é absolutamente incapaz (art. 3S, I, do CC). 
São relativamente incapazes os maiores de 16 e os menores de 18 anos (art. 4a, I, do CC), 
que são os menores púberes, que serão assistidos pelos progenitõres. A capacidade abso
luta dá-se aos 18 anos, ou seja, quando cessa a menoridade (art. 5S do CC). No Direito 
Penal, considera-se que os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando 
sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial (art. 27 do CÇ que foi elevado ao 
âmbito de dispositivo constitucional no art. 228 da Constituição). A rigor, a palavra me
nor nafia significa, apenas coisa pequena.

O jovem, ou a juventude, é a faixa de idade compreendida entre 15 e 24 anos. O 
termo menor, porém, tem sido utilizado mais para demonstrar a incapacidade daquela 
pessoa para os atos da vida jurídica. Tem, assim, a palavra natureza civilista. As legisla
ções estrangeiras costumam empregar as seguintes palavras para tratar da criança: child, 
em inglês; enfant, em francês; fanciuM, em italiano; nino, em espanhol.

Os termos mais corretos são, realmente, criança e adolescente. A criança pode ser 
entendida como a pessoa que está antes da fase da puberdade. A puberdade é o período 
de desenvolvimento da pessoa, em que ela se toma capaz de gerar um filho. Já a adoles
cência é o período que vai da puberdade até a maturidade.

Como se vê, o menor não é incapaz de trabalhar, ou não está incapacitado para os 
atos da vida trabalhista; apenas, a legislação dispensa-lhe uma proteção especial. Daí por 
que os termos a serem empregados são criança ou adolescente.

A atual Constituição, nesse aspecto, adotou a referida nomenclatura, mais acertada. 
Há no inciso n  do art. 203 uma regra de assistência social destinada a dar amparo “às 
crianças e adolescentes”. O Capítulo VII do Título VIII (“Da Ordem Social”) da Constitui
ção empregou expressamente a denominação “Da Criança e do Adolescente”, destinando 
proteção especial a essas pessoas; utiliza a Constituição a expressão criança e adolescente 
no art. 227, § I a, n, § 3S, EI, § 4a, § 72. Quando o constituinte quis referir-se à incapaci
dade, utilizou a expressão menor, como no art. 228, que informa ser b menor de 18 anos 
penalmente inimpútável.

Fundada na Constituição, foi editada a Lei nfi 8.069, de 13-7-90, que é denominada 
de “Estatuto da Criança e do Adolescente”. O art. 2a dessa norma considera criança a pes
soa que tem de 0 a 12 anos incompletos, e adolescente, de 12 a 18 anos de idade.

Andou certo o constituinte ao tratar da questão, adotando expressão com origem 
na legislação italiana, pois a palavra menor mostra um indivíduo que ainda não atingiu
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pleno desenvolvimento psicossomático, normalmente abrangendo a pessoa entre 12 e 
18 anos, ficando a juventude para as pessoas entre 15 e 24 anos, prestes a entrar para o 
mercado de trabalho.

O ideal seria que o adolescente pudesse ficar no seio de sua família, usufruindo das 
atividades escolares necessárias, sem entrar diretamente no mercado de trabalho, até por 
volta dos 24 anos, obtendo plena formação moral e cultural, mas, no caso de nosso país, 
isto se tem verificado impossível, tendo em vista a necessidade que todas as famílias têm 
de que suas crianças, atingindo por volta dos 12 anos, ou às vezes até antes, passem a tra
balhar para conseguir a subsistência para o lar. Porém, entre a criança ficar abandonada, 
ou perambulando pelas ruas, onde provavelmente partirá para a prática de furtos, roubos 
e uso de drogas, certamente melhor é que tenha um ofício, ou até um aprendizado, para 
que possa contribuir para a melhoria das condições de vida de sua família.

5 Proteção do trabalho da criança e do adolescente

Os fundamentos principais da proteção do trabalho da criança e do adolescente são 
quatro: de ordem cultural, moral, fisiológica e de segurança. Justifica-se o fundamento 
cultural, pois o menor deve poder estudar receber instrução. No que diz respeito ao 
aspecto moral, deve haver proibição de o menor trabalhar em locais que prejudiquem 
a moralidade. No atinente ao aspecto fisiológico, o menor não deve trabalhar em locais 
insalubres, perigosos, penosos, ou à noite, para que possa ter desenvolvimento físico 
normal. O menor também não pode trabalhar em horas excessivas, que são as hipóteses 
em que há maior dispêndio de energia e maior desgaste. O trabalho em local insalubre, 
perigoso ou penoso tem mais efeito na criança do que no adulto. Por último, o menor 
assim como qualquer trabalhador, deve ser resguardádo com normas de proteção que 
evitem os acidentes do trabalho, que podem prejudicar sua formação normal. As crianças 
que trabalham perdem a infância. Ainda não são adultos.

O indso XXXm do art. 7S da Constituição proibiu o trabalho notumo, perigoso ou 
insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

6 Trabalhos proibidos

Assegura o art. 7S da Lei na 8.069/90 que “a criança e o adolescente têm direito à pro
teção, à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”.

6.1 Idade

A idade de 14 anos para o ingresso do adolescente no mercado de trabalho é encon
trada nas Convenções da OIT, principalmente a de ns 5, sobre idade mínima para o traba
lho na indústria; nB 10, sobre trabalho rural; n - 33,59, sobre a proteção à moralidade do 
menor prevendo a idade para o ingresso no mercado de trabalho aos 15 anos.
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Trata a Convenção ns 7, de 1920, sobre a idade mínima do trabalho marítimo. Versou 
a Convenção na 15, de 1921, sobre idade mínima de paioleiros e foguistas. Determi
nou a Convenção n2 41, de 1932, sobre a idade mínima de trabalhos não industriais. Reza 
a Convenção na 58, de 1936, aprovada pelo Decreto-lei n2 480, de 8-6-1938, e promul
gada pelo Decreto n2 1.397, de 19-1-1937, sobre a idade mínima no trabalho marítimo, 
sendo que os menores de 15 anos não poderão prestar serviços a bordo de nenhum navio, 
exceção feita àqueles em que estejam empregados unicamente os membros de uma mes
ma família (art. 2.1). Especificou o art. 6° da Convenção ns 60, de 1937, que as legisla
ções nacionais devem fixar idádes superiores a 15 anos para serviços que se realizem nas 
ruas (comércio ambulante ou permanente nas vias públicas).

A Convenção n2 138 da OIT prevê: (a) a idade mínima básica como o término da 
escolaridade obrigatória, porém não pode ser inferior a 15 anos; (b) nos países em 
desenvolvimento com precário sistema escolar, a idade básica pode ser fixada em 14 
anos; (c) é possível o trabalho com idade mínima inferior, desde que para trabalhos 
leves, assim caracterizados nas legislações nacionais, sempre observada a escolaridade, 
entre 13 e 15 anos ou entre 12 e 14 anos; (d) antes dos 18 anos é vedado o trabalho em 
locais insalubres, perigosos e prejudiciais ao desenvolvimento físico da criança. O De
creto na 4.134 indicou a idade mínima para admissão no emprego de 16 anos no Brasil, 
comunicando-a à OIT.

A Convenção na 146, de 1973, disciplinou a idade mínima para admissão no em
prego.

A Constituição de 1934 proibia o trabalho a menores de 14 anos, o trabalho notumo 
a menores de 16 anos, e em indústrias insalubres a menores de 18 anos (art. 121, § I a, d).

Vedava a Constituição de 1937 o trabalho a menores de 14 anos, o trabalho notumo 
a menores de 16 anos e o trabalho em indústrias insalubres a menores de 18 anos (art. 
137, fc).

Na Constituição de 1946, o trabalho do menor era proibido aos 14 anos (art 157, IX).
A Constituição Federal de 1967 diminuiu a idade para o trabalho do menor pára 12 

anos, o que mereceu muitas críticas dos doutrinadores, tendo em vista que muitas vezes, 
nessa idade, o menor ainda nem está alfabetizado ou não terminou o I a grau escolar, pois 
há países em que o trabalho do menor somente se inida por volta dos 15 anos. O menor 
de 12 anos não estaria apto a entrar no mercado de trabalho, prindpalmente por estar 
sujeito à jomada de trabalho de oito horas, à compensação da jomada de trabalho, me
diante acordo ou convenção coletiva, o que poderia atingir 10 horas de trabalho diário. 
Verifica-se que, na verdade, há trabalho excessivo da criança, com salários ínfimos, que, 
no fim, fazem concorrêntía com o próprio trabalhador adulto, em detrimento da fonna- 
ção da própria criança.

A Emenda Constitudonal na 1/69 manteve a idade para o trabalho em 12 anos (art. 
165, X).

O menor de 14 anos estava proibido de executar qualquer trabalho, salvo na condi
ção de aprendiz (redação anterior do inciso XXXm do art. 72 da Constituição de 1988), 
entendendo-se como aprendiz o menor entre 12 e 18 anos que esteja sujeito à formação 
metódica de um mister em que exerça seu trabalho (parágrafo único do art. 80 da CLT). 
A OIT preconiza a proibição do trabalho do menor de 15 anos, por meio das Convenções
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n“ 59 e 60, vedando também o trabalho do menor de 18 anos em locais que lhe forem 
prejudiciais à moralidade (Convenção na 38). O art. 431 da CLT mencionava que, para 
ser aprendiz, é preciso ter 14 anos.

A Emenda Constitucional na 20/98 alterou a redação do inciso XXXUI do art. 7a da 
Lei Maior quanto à idade mínima para o trabalho. É vedado o trabalho de menores de 16 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

A nova norma constitucional, ao estabelecer o limite de 16 anos, ignora a realidade 
do Brasil, pois os menores precisam trabalhar para sustentar sua família. É melhor, muitas 
vezes, o menor estar trabalhando do que ficar nas ruas, furtando ou ingerindo entorpe
centes. Traz, entretanto, uma vantagem, no sentido de entender que o menor deve ficar 
estudando.

Aplica-se a regra constitucional tanto ao trabalhador urbano, como ao rural, mas 
não se observa essa regra em relação ao empregado doméstico, pois o parágrafo único 
do art. 7a da Constituição não fez remição ao inciso XXXin do art. 7a. Assim, o domésti
co poderá trabalhar com menos de 16 anos, até mesmo pelo fato de a CLT a ele não se 
aplicar (art. 7a, a).

Entende-se, no entanto, que ficou vedado o trabalho do menor de 16 anos em servi
ços temporários, na pequena empreitada, no trabalho avulso, no trabalho autônomo, tan
to em atividades urbanas, como rurais, porque a Norma Ápice feia em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz.

Aprendiz é a pessoa que estiver entre 14 e 24 anos (art. 428 da CLT).
No período entre 14 e 24 anos, o trabalho do aprendiz irá gerar vínculo de emprego, 

pois é permitido o trabalho nesse interregno na condição de aprendiz, o que só pode ser 
feito mediante contrato de trabalho. Entende-se, no entanto, que ficou vedado o trabalho 
do menor em serviços temporários, na pequena empreitada, no trabalho avulso, no traba
lho autônomo, tanto em atividades urbanas como rurais, porque a Norma Ápice fala em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.

O art. 68 da Lei na 8.069/90 estabelece a possibilidade de um programa social de 
caráter educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamen
tal, sem fins lucrativos, que assegure ao adolescente que dele participe condições de 
capacitação para o exercício de atividade regular remunerada. O trabalho educativo é 
considerado a atividade laboral cujas exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimen
to pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. A remuneração 
que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda dos produtos 
de seu trabalho não desfiguram o caráter educativo (§ 2a do art. 68 da Lei nB 8.069/90) 
e, por conseguinte, não caracterizam o vínculo empregatído.

Caso o menor venha a trabalhar com menos de 16 anos, mediante subordinação 
e os demais requisitos do vínculo empregatído, deverá receber remuneração pelo ser
viço prestado, sob pena de enriquecimento ilídto do empregador em detrimento do 
empregado, além de ser reconheddo o contrato de trabalho entre as partes. Se houver 
addente do trabalho, terá direito o adolescente às prestações pertinentes. Assim, tra
balhando o menor com menos de 16 anos, deve ser reconheddo o vínculo de emprego, 
pois a garantia prevista constitudonalmente não pode ser contra ele interpretada, ou 
em seu detrimento.
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Não se observam as regras de proteção quando o menor esteja laborando em em
presas em que trabalhem exclusivamente pessoas de sua família, desde que esteja sob a 
direção do pai, mãe ou tutor (art. 402, parágrafo único), exceto as proibições do trabalho 
notumo, perigoso ou insalubre (arts. 404 e 405 da CLT). Essa orientação é adotada com 
base no art. 6a da Convenção na 59 da OIT, de 1937.

6.2 Trabalho notumo

O trabalho notumo é realmente prejudicial não só ao menor como também a to
dos os trabalhadores, pois é sabido que o período notumo se destina ao repouso ou ao 
dèscanso de todos os obreiros para voltarem a enfrentar o trabalho no dia seguinte, de, 
às vezes, até 10 horas. A própria legislação ordinária já  previa a proibição do trabalho 
notumo do menor (art. 404 da CLT), que é aquele realizado das 22 às 5 h na atividade 
urbana; das 20 às 4 h, na pecuária; das 21 às 5 h na lavoura, para o empregado rural. Essa 
orientação tem respaldo no art. 2a da Convenção na 6 da OIT, de 1919. Na maioria das 
vezes, o período notumo é utilizado pelo menor para estudai; pois é dever do empregador 
proporcionar ao menor tempo para que este possa freqüentar aulas (art. 427 da CLT).
O indso XXXm do art. 7° da Lei Maior proíbe o trabalho do menor no período notumo.

6.3 Trabalho insalubre

Com o advento da EC ns 1, de 1969, que alterou a Carta de 1967, houve a proibição 
ao menor de 18 anos de trabalhar em indústrias insalubres e, também, no período notur
no. Melhor seria se o legislador constituinte tivesse abrangido não só indústrias insalu
bres, mas também atividades insalubres. O texto da Constituição de 1988 é muito melhor 
que o anterior pois versa sobre a proibição de qualquer trabalho insalubre ao menor, e 
não apenas o realizado nas indústrias. O inciso I do art. 405 da CLT já  vedava o trabalho 
do menor em locais insalubres, conforme quadro aprovado pelo Ministério do Trabalho.

A Convenção na 136, de 1971, foi ratificada pelo Brasil, tratando da proteção contra 
os riscos de intoxicação provocados por benzeno. Proíbe o trabalho de menores de 18 
anos em locais onde haja exposição ao benzeno ou a seus derivados.

6.4 Trabalho perigoso

Certo foi também induir a vedação do trabalho perigoso para os adolescentes, que é
0 que utiliza explosivos ou inflamáveis, para empregados que manipulam energia elétri
ca, fios de alta tensão, conforme determina a Lei nfi 7.369/85. Tais serviços são realmente 
pemidosos para o menor sendo acertada sua proibição, que é feita, indusive, no inciso
1 do art. 405 da CLT.

O trabalho do menor não é só vedado em atividades industriais, como mendonava 
a Constituição anterior, mas também em qualquer trabalho. A ressalva que a Lei Maior 
faz em relação ao aprendiz refere-se a que este poderá trabalhar tendo a partir de 14 
anos, mas de qualquer forma será vedado seu trabalho à noite e em atividades perigosas 
ou insalubres.
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6.5 Trabalho penoso

A Constituição proibiu o trabalho do menor nas atividades noturnas, insalubres ou 
perigosas, mas nada mencionou sobre o trabalho penoso. Parece, portanto, que seria per
mitido o trabalho penoso ao menor. Poder-se-ia argumentar que não seria tão prejudicial 
à saúde ou à moral do menor o trabalho penoso; todavia, houve descuido do constituinte 
e era ampla a intenção de proibir todo trabalho prejudicial ao menor. A Constituição, de 
outro modo, prescreve direitos mínimos, nada impedindo que a legislação ordinária ve
nha a restringir outros direitos. Certamente, não foi a intenção do legislador constituinte 
que o adolescente viesse a trabalhar em minas ou em subsolos, em pedreiras, em obras 
de construção civil etc. O indso n  do art. 67 da Lei na 8.069/90 supriu essa defidênda, 
proibindo o trabalho do menor em atividades penosas.

A Convenção ne 138 da OIT proíbe, antes dos 18 anos, qualquer trabalho penoso, 
se prejudidal à saúde, como de remoção individual de objetos pesados ou movimentos 
repetitivos, como também o trabalho imoral.

6.6 Serviços prejudiciais

O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais prejudidais à sua formação, 
ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e sodal e em horários e locais que não 
permitam a frequênda à escola (§ único do art. 403 da CLT).

O inciso II do art. 405 da CLT proíbe o trabalho da criança e do adolescente em 
locais ou serviços prejudidais a sua moralidade. O § 32 do art. 405 da CLT menciona 
que se considera prejudicial à moralidade do menor o trabalho: (a) prestado em teatros 
de revista, cinemas, boates, cassinos, cabarés, danceterias e outros; (b) em empresas 
circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginasta; (c) de produção, composição, 
entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emble
mas, imagens e quaisquer outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, 
prejudicar sua formação moral; (d) consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoóli
cas. Esdarece, ainda, o art. 67 da Lei ns 8.069/90 que é vedado o trabalho do menor 
que seja realizado em locais prejudidais a sua formação e a seu desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e sodal (inc. III) e o realizado em horários e locais que não permitam 
a frequênda à escola (inc. IV). Daí chega-se à condusão de que não será permitido o 
trabalho do menor em salões de bilhar bochas, sinuca ou boliche, até porque nem se 
permite sua entrada nesses locais (art. 80 da Lei ns 8.069/90 -  ECA). O trabalho em tea
tros e cinemas nada tem de prejudidal ao menor pois muitas vezes nesses locais passam 
peças ou filmes educativos e dirigidos ao menor. Prejudidal seria apenas se fosse exibido 
algum filme pornográfico. Quanto a boates, cabarés e dancings, não há representação. O 
trabalho em empresais circenses também nada tem de prejudidal ao menor sendo que 
este é quem vai assistir aos espetáculos. Logo, não andou bem o legislador da CLT ao 
estabelecer as referidas proibições.

O Juiz da Infânda e da Juventude poderá autorizar o trabalho do menor nas hipóte
ses previstas nas alíneas a e b do § 32 do art. 405 da CLT, desde que: a representação tenha 
fim educativo ou a peça de que partidpe não possa sér prejudidal a sua formação moral; 
se certifique ser a ocupação do menor indispensável à própria subsistênda ou à de seus 
pais, avós, irmãos e dela não advir nenhum prejuízo a sua formação moral.
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O menor também não poderá fazer serviços que demandem o emprego de força 
muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo ou 25 quilos para o trabalho oca
sional. A remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, 
de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos será permitida ao menor (art. 390 e 
seu parágrafo único c/c § 5fi do art. 405 da CLT). Essa orientação está de acordo com a 
Recomendação n9 128 da OIT, de 1967. '

O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros dependerá de prévia auto
rização do Juiz da Infância e da Juventude, que irá verificar se a ocupação é indispensável 
à subsistência do menor, de seus pais, avós ou irmãos e se dessa ocupação não poderá 
advir prejuízo moral (§ 2a do art. 405 da CLT). Esse dispositivo, se fosse cumprido à ris
ca, impediria o trabalho dos office boysr que é exercido, praticainente, na maior parte do 
tempo nas ruas.

7 Deveres e responsabilidades em relação ao menor

Os responsáveis legais dos menores, pais, mães ou tutores, deverão afastá-los de 
empregos que diminuam consideravelmente seu tempo de estudo, reduzam o tempo 
de repouso necessário a sua saúde e constituição física, ou prejudiquem sua educação 
moral (art. 424 da CLT). Não se trata de faculdade, mas de obrigação. Em relação aos 
demais responsáveis pelos menores, que não os indicados no art. 424 da CLT, é que a lei 
determina a faculdade de pleitear a cessação do contrato de trabalho do menor, desde 
que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral (art. 408 da 
CLT). Entende-se que nesse caso não haverá necessidade de aviso-prévio por parte do 
menor ao empregador.

Quando a autoridade competente, que é o Juiz da Infância e Juventude, verificar 
que o trabalho executado pelo menor é prejudicial a sua saúde, a seu desenvolvimento 
físico ou a sua moralidade, poderá obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo a respectiva 
empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de 
funções. Não tomando a empresa as medidas possíveis e recomendadas pelo Juiz da In
fância e Juventude para que o menor mude de função, configurar-se-á a rescisão indireta 
do contrato de trabalho, na forma do art. 483 da CLT (art. 407 da CLT e seu parágrafo 
único). O empregador terá o dever de proporcionar ao menor todas as facilidades para 
mudar de serviço, quando constatado pelo Juiz da Infância e Juventude que o menor 
trabalha em atividades que lhe são prejudiciais (art. 426 da CLT).

Os empregadores de menores de 18 anos são obrigados a velar pela observância, em 
seus estabelecimentos ou empresas, dos bons costumes e da decência pública, bem como 
das regras de higiene e medicina do trabalho (art. 425 da CLT).

O art. 427 da CLT esclareceu de forma positiva que o empregador deve proporcionar 
tempo suficiente ao menor para que este possa freqüentar aulas, o que é medida louvável. 
O indso I do art. 63 da Lei na 8.069/90 determinou que a formação técnico-profissional, 
a aprendizagem, deve garantir o acesso e frequênda obrigatória ao ensino regular. Não 
há que se falar porém, que o empregador tem de pagar a escola do menor o que ocorre 
apenas na aprendizagem.
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Assegura a Constituição a assistênda gratuita aos filhos e dependentes desde o nasd- 
mento até dnco anos de idade em creches e pré-escolas (art. 7a, XX\£ c/c 208, IV).

O art. 20 da Lei n2 5.692, de 11-8-71, já não permite a contratação de menores anal
fabetos.

O menor de 18 anos poderá firmar redbo de pagamento de salários, sendo que, 
quanto a isso, não haverá necessidade da assistênda de seus pais ou responsáveis. Quan
to à rescisão do contrato de trabalho, o menor terá que ser assistido por seus responsáveis 
legais, quando for dar quitação das verbas que estiver recebendo (art. 439 da CLT), sob 
pena de nulidade.

Contra menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição (art. 440 da CLT). 
O artigo refere-se apenas ao menor trabalhador e não a menores sucessores do pai ou 
mãe faleddo que era empregado na empresa. É certo que o art. 196 do Código Civil de- 
dara que a prescrição inidada contra tuna pessoa continua a correr contra seu sucessor. 
A prescrição só não irá correr em relação aos menores de 16 anos que forem herdeiros 
(art. 3®, I, c/c art. 198,1, do CC). Se o empregado menor falece, aos seus herdeiros não 
se aplica a regra do art. 440 da CLT.

8 Duração do trabalho do menor

A duração do trabalho do menor é regida, hoje, pelo inciso XEH do art. 7a da Consti
tuição, pois a CLT determina que a jomada de trabalho do menor é a mesma de qualquer 
trabalhador observadas certas restrições (art. 411 da CLT). Assim, o menor como qual
quer trabalhador, fará oito horas diárias e 44 horas semanais.

Após cada período de trabalho efetivo, quer continuo, quer dividido em dois turnos, 
haverá um intervalo de repouso, não inferior a 11 horas (art. 412 da CLT). Os menores te
rão direito de intervalo para repouso e alimentação de uma a duas horas, para trabalhos 
com jomadas superiores a seis horas, e 15 minutos quando estiverem sujeitos a jomada 
superior a quatro horas e inferior a seis horas de trabalho. Para maior segurança do tra
balho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o 
gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho (art. 409 da CLT).

A duração normal diária do trabalho do menor não pode ser prorrogada, exceto: (a) 
até mais duas horas, independentemente de acréscimo salarial, mediante acordo ou con
venção coletiva de trabalho, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado 
pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de 44 horas sema
nais; (b) excepdonalmente, apenas em casos de força maior até o máximo de 12 horas, 
com acréscimo salarial de 50% sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja 
imprescindível ao fundonamento do estabelecimento.

A primeira exceção à regra é a de que o menor poderá trabalhar até mais duas horas 
diárias para não trabalhar em outro dia da semana, como, por exemplo, trabalhar mais 
uma hora diária para não trabalhar no sábado. Nesse caso, a compensação da jomada 
só poderá ser feita mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, como se verifica 
do inciso Xm do art 7a da Constituição, e como já  era previsto no inciso I do art. 413 da 
CLT. Não é possível ser feito acordo individual para a compensação de horas de trabalho 
do menor. O limite máximo do módulo semanal de trabalho não poderá ser superior a
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44 horas, estando derrogado o inciso I do art. 413 da CLT quando menciona o limite 
máximo semanal de 48 horas, que se aplicava no período anterior a 5-10-88. A compen
sação do menor deve observar a regra do art. 413 da CLT. Não pode, portanto, ser anual, 
pois se trata de regra especial, que não foi modificada pela geral. A segunda exceção diz 
respeito à prorrogação do trabalho do menor, porém essa prorrogação é restrita a casos 
excepcionais, que a lei dispõe que sejam apenas nas hipóteses de força maior. Em caso de 
força maior porém, o trabalhador adulto não tem qualquer adicional, mas o menor o tem. 
Nota-se, portanto, que há discrepância na legislação no que diz respeito ao adicional.

Quanto ao adicional, o porcentual é de 50% para os casos de força maior, pois se tra
ta de serviço extraordinário do menor. Nesse ponto, o inciso XVI do art. 7- da Constituição 
superou o porcentual contido no indso II dò art. 413 da CLT, no tocante ao adidonal de 
horas extras.

A prorrogação extraordinária deverá ser comunicada ao Ministério do Trabalho, 
dentro do prazo de 48 horas. Em caso de prorrogação do horário normal, será obriga
tório um descanso de 15 minutos no mínimo, antes do inído do período extraordinário 
de trabalho.

Quando o menor de 18 anos for empregado em mais de um estabelecimento, as ho
ras de trabalho em cada um serão totalizadas (art. 414 da CLTO- Deve-se entender, porém, 
que a CLT quis referir-se a mais de um empregador, e não a mais de um estabelecimento.

9 Registro de menores

Os arts. 415 e 423 da CLT estão revogados pela legislação superveniente, pois são 
aqueles que tratavam da CTPS do menor.

O art. 418 da CLT foi expressamente revogado pela Lei ns 7.855/89. O a r t 419 
da CLT foi revogado pela Lei na 5.686/71. O art. 415 foi revogado pelo Decreto-lei ns 
926/69. Os demais artigos foram revogados tadtamente pela Lei ns 5.686/71, que regu
lou as questões neles inseridas de modo diferente. Ressalte-se que o art. 16 da CLT, com 
a redação determinada pela Lei n2 8.260, de 12-12-91, passou a estipular os documentos 
necessários para a expedição da CTPS.

Assim, o registro de menores e sua CTPS deverão ser iguais aos de qualquer tra
balhador.

10 Aprendizagem

O contrato de aprendizagem tem origem nas corporações de ofído, em que o traba
lhador ingressava na corporação com o objetivo de aprender e poder desenvolver uma 
obra que o tomasse mestre.

Tinha o ajuste natureza dvil, sendo regido pela locação de serviços.
Posteriormente, o pacto foi considerado como de trabalho.
Reza a Recomendação na 60 da OIT, de 1930, que a aprendizagem é o meio pelo qual 

o empregador se obriga, mediante contrato, a empregar um menor ensinando-lhe ou fa
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zendo com que lhe ensinem metodicamente um ofício, durante período determinado, no 
qual o aprendiz se obriga a prestar serviços ao empregador.

O Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi criado por meio do 
Decreto-lei n® 4.048, de 22-1-1942. Visava organizar e administrar a aprendizagem para 
os industriários (art. 2a). O Decreto-lei na 4.481, de 16-7-1942, estabelece a quota de 5% 
de aprendizes em relação ao total de empregados em cada estabelecimento que deman
dasse formação profissional.

O Decreto-lei na 8.621, de 10-1-1946, criou o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (SENAC) para estabelecer a aprendizagem na área comercial (art. I a). Determi
nou o Decreto-lei n® 8.622, de 10-1-1946, que nos estabelecimentos comerciais de mais de 
nove empregados deveriam admitir aprendizes à razão de 10% sobre o total de emprega
dos de todas as categorias em serviço no estabelecimento (art I a).

Esclarece a Recomendação na 117 da OIT, de 1962, que “a formação não é um fim em 
si mesma, senão meio de desenvolver as aptidões profissionais de uma pessoa, levando 
em consideração as possibilidades de emprego e visando ainda a permitir-lhe fazer uso 
de suas potencialidades como melhor convenha a seus interesses e aos da comunidade”. 
Estabelece que a preparação profissional deverá procurar jovens que ainda não têm uma 
atividade profissional, nem as noções elementares sobre as diversas formas de trabalho.

Considera como aprendizagem o art. 62 da Lei na 8.069/90 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) a foimação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases 
da legislação de educação em vigor. Entendo que esse dispositivo está revogado pelo art. 
428 da CLT, que tem redação posterior à da Lei n® 8.069/90. Já foram dadás duas novas 
redações ao art. 428 da CLT de formà diferente da contida no Estatuto da Criança e do 
Adolescente. A proteção ao trabalho do adolescente é regulada por lei especial, que pode 
ser a CLT, sem prejuízo do disposto na Lei n® 8.069 (art. 61 da Lei n® 8.069).

O Decreto na 5.598, de l a-12-05, regulamenta a aprendizagem.
O contrato de aprendizagem é o pacto de trabalho especial, ajustado por escrito e 

por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 
14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-pro- 
fissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e 
o aprendiz, a executar, com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação (art. 
428 da CLT).

Tem característica discente o contrato de aprendizagem.
A aprendizagem, entretanto, não se confunde com a orientação profissional, que tem 

por objeto orientar o trabalhador a escolher uma profissão.
Distingue-se a aprendizagem do estágio. Na primeira, existe contrato de trabalho 

entre aprendiz e empregador, sendo que o trabalhador aprende o ofício fora da empresa 
para utilizá-lo no empregador. O aprendiz deve ter a idade entre os 14 aos 24 anos. O 
estágio não configura vínculo de emprego (art. 3® da Lei n® 11.788/08). O desenvolvi
mento do estágio somente pode ser feito para pessoas que estejam freqüentando cursos 
de educação superior de ensino médio, de educação profissional, de educação especial 
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional. Não existe idade 
prevista na lei para o estágio, mas deve decorrer do tipo de curso que estiver fiazendo. A 
aprendizagem tem por objetivo atingir o nível médio e não o nível superior de educação.
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O trabalho educativo visa que o menor obtenha educação. A aprendizagem tem por 
objetivo aprender um ofício para exercer uma profissão.

No período anterior à Lei nB 10.097, havia dúvida se o contrato de aprendizagem era 
contrato por tempo determinado.

Independe o contrato de aprendizagem de termo prefixado. Não compreende execu
ção de serviços especificados, como de montagem de tuna máquina, nem diz respeito a 
acontecimento suscetível de previsão aproximada. Não se trata de serviço cuja natureza 
ou transitoriedade justifique a determinação do prazo, muito menos de atividades em
presariais de caráter transitório. Logo, a aprendizagem não está enquadrada nos §§ I a e 
2a do art. 443 da CLT. É um contrato de natureza especial, porém não é um contrato de 
trabalho por tempo determinado, mas indeterminado.

Atualmente, com as determinações do art. 428 da CLT, o contrato de aprendizagem 
é considerado um contrato de prazo determinado, pois há expressa previsão no referido 
dispositivo nesse sentido. Entretanto, ainda assim não se insere nas hipóteses dos pa
rágrafos do art. 443 da CLT. Logo, foi criada outra hipótese, de natureza espedal, para 
configurar o contrato de aprendizagem como pacto por tempo determinado.

Tem o contrato de aprendizagem natureza de pacto espedal (art. 428 da CLT), com 
características próprias, pois há a combinação do ensinamento, do caráter discente, jun
tamente com a prestação de serviços.

Na França, por exemplo, o contrato de aprendizagem é considerado como pacto de 
ensino (art. L. 115-1 do Código de Trabalho), um contrato de educação. O aprendiz tra
balha para o mestre, como forma de retribuir os cuidados decorrentes de sua formação.1

Na verdade, se o pacto compreende trabalho, ainda que diga respeito à aprendiza
gem do trabalhador com pagamento de salário e subordinação, existe contrato de traba
lho, de natureza espedal.

Enumera o § I a do art. 428 da CLT os requisitos do contrato de aprendizagem, esta
belecendo que a validade do pacto pressupõe:

a) anotação na Carteira de Trabalho e Previdênda Sodal. O contrato de apren
dizagem só poderá ser celebrado por escrito (art. 428 da CLT). Não será pos- 
sívd que o pacto seja ajustado verbalmente, justamente para evitar fraudes. 
A anotação da CTPS será feita pdo empregador e não pela entidade onde se 
desenvolve a aprendizagem;

b) matrícula e frequênda do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino 
médio. Se o aprendiz não freqüentar a escola, estará descaracterizado o con
trato de aprendizagem;

c) inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob a orientação de 
entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.

A formação técnico-profissional caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, me
todicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no am
biente de trabalho.

1 DURANDj Paul; VITU, André. Traité de droit du travaü. Paris: Dalloz, 1950, t. E, p. 344.
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Anteriormente, o prazo máximo do contrato de aprendizagem, fixado pelo Ministro 
do Trabalho, não poderia exceder de três anos (§ I a do art. 49 do Decreto ns 31.546).

Prevê o § 3B do art. 428 da CLT que o contrato de aprendizagem não poderá ser 
estipulado por mais de dois anos, salvo para o aprendiz deficiente. Como o contrato do 
aprendiz é de prazo certo, tem de atender ao art. 445 da CLT, que determina o prazo de 
dois anos para esse tipo de pacto. Excedido o prazo de dois anos, o pacto transforma-se em 
contrato de prazo indeterminado. Logo, foi revogada a determinação que previa o prazo 
de três anos para a aprendizagem.

O contrato de aprendizagem também não poderá ser prorrogado mais de uma vez 
para atingir no máximo os dois anos, em razão do disposto no art. 451 da CLT, sob pena 
de ser considerado contrato por tempo indeterminado.

Será impossível o contrato de aprendizagem atingir quatro anos, como na hipótese 
de se estipular inicialmente o pacto por dois anos e prorrogá-lo por mais dois anos. Em
bora tenha havido uma única prorrogação, o contrato excedeu o limite máximo de con
tratação de dois anos. Esse ajuste será considerado de prazo indeterminado.

Nas hipóteses em que os cursos são de três anos, excedido o prazo de dois anos do con
trato, este se transforma em prazo indeterminado. O curso até poderá continuar a ser feito 
até ser terminado e, posteriormente, ser conferido o diploma. Após os dois anos, contudo, o 
contrato de trabalho será por tempo indeterminado e não mais se configurará como pacto 
de aprendizagem, de natureza especial, mas como contrato de trabalho comum.

Assim, o contrato de aprendizagem não será feito por todo o período entre os 14 e os
24 anos, mas por no máximo dois anos, dentro do referido interregno.

Especificava o inciso XXXm do art. 7- da Constituição sobre a proibição de qualquer 
trabalho a menores de Í4  anos, salvo na condição de aprendiz. Assim, o aprendiz poderia 
trabalhar se tivesse a idade entre 12 e 18 anos, definida no parágrafo único do art. 80 e 
indiretamente no art. 402 da CLT.

A Emenda Constitucional na 20/98 deu nova redação ao inciso XXXm do art. 72 da 
Lei Maior determinando a proibição de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.

Havia necessidade de modificação da redação do a r t 402 da CLT, o que foi feito pela 
Lei ns 10.097. O menor para os efeitos da CLT, estava entre 14 e 18 anos. O art. 403 da 
CLT, com a redação da Lei n210.097, explicita que o aprendiz pode trabalhar a partir dos 
14 anos.

O menor de 14 anos, comprovadamente com bom rendimento escolar, não pode 
obter autorização judicial para trabalhar meio período, em caso de necessidade familiar. 
Vedam o inciso XXXDI do art. 7- da Constituição e o art. 403 da CLT qualquer trabalho ao 
menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Alguns juizes da 
infância e juventude têm autorizado o trabalho do menor de 16 ou de 14 anos, porém há 
proibição expressa na legislação para esse fim. Caso o menor trabalhe, ainda que em de
sacordo com a Constituição ou a legislação, será reconhecido o vínculo de emprego, pois 
a norma constitucional não pode ser interpretada contra a pessoa que pretende proteger. 
Do contrário, haverá desproteção àquele que deveria ser tutelado especialmente. O tem
po de contribuição será contado para fins de obtenção de futuro benefício previdendário, 
pelos mesmos motivos e pelo fato de haver obrigação de recolhimento de contribuição 
por parte do empregador e da cota do empregado.
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Mesmo que haja a prestação de serviços a determinada empresa, com caráter edu
cativo, o vínculo de emprego deve ser reconhecido, pois o inciso n  do § 3a do art. 227 da 
Constituição menciona que a proteção especial do trabalho da criança e do adolescente 
deve garantir direitos previdendários e trabalhistas. Logo, se a criança ou adolescente 
prestarem serviços, ainda que de caráter educativo, será reconheddo o vínculo de empre
go entre as partes, com todos os direitos trabalhistas e previdendários.

A Convenção na 138 da OIT estabelece a idade mínima para a admissão ao traba
lho. A referida norma prevê: (a) a idade mínima básica como o término da escolaridade 
obrigatória, porém não pode ser inferior a 15 anos; (b) nos países em desenvolvimento 
com precário sistema escolar, a idade básica pode ser fixada em 14 anos; (c) é possível o 
trabalho com idade mínima inferior desde que para trabalhos leves, assim caracterizados 
nas legislações nadonais, sempre observada a escolaridade entre 13 e 15 anos ou entre
12 e 14 anos; (d) antes dos 18 anos é vedado o trabalho em locais insalubres, perigosos e 
prejudidais ao desenvolvimento físico da criança. A dtada norma intemadonal foi apro
vada pelo Decreto Legislativo na 179, de 1999. Não foi, porém, promulgada. Entretanto, 
não pode ser aplicada em certos casos, pois o inciso XXXin do art. 7a da Constituição, 
com a redação da Emenda Constitudonal na 20/98, dispõe que é vedado o trabalho do 
menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. Logo, nesses casos 
é inconstitudonal.

O aprendiz menor de 18 anos não poderá trabalhar à noite e em atividades perigosas 
ou insalubres.

O objetivo da alteração da idade é a possibilidade de o aprendiz também estar entre 
os 18 e os 24 anos, permitindo que aprenda um ofído e o aplique na empresa. É uma 
forma de tentar qualificar as pessoas que estão entre 18 e 24 anos e não conseguem seu 
primeiro emprego, pois há o incentivo da redução da alíquota do FGTS para 2%.

Em se tratando de aprendiz com defidênda, a idade máxima de 24 anos não é apli
cada. A lei não diz qual é a idade máxima na hipótese. Assim, não existe idade máxima. 
O aprendizado do defidente pode começar aos 14 anos, mas não há limite máximo de 
idade para essa pessoa. Deve-se observar porém, o prazo máximo de dois anos para o 
contrato de trabalho de prazo determinado e a prorrogação por uma única vez, dentro 
do dtado prazo.

Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da escolaridade de apren
diz com defidênda mental deve considerar sobretudo, as habilidades e competêndas 
reladonadas com a profissionalização (§ 6a do art. 428 da CLT).

Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio, a contratação do apren
diz poderá ocorrer sem a frequênda à escola, desde que ele já tenha conduído o ensino 
fundamental.

A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se realizará a 
aprendizagem ou pelas entidades mendonadas no indso n  do art. 430 dá CLT, caso em 
que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos serviços (art. 431 da CLT).

A condição contida no art. 431 da CLT é alternativa, tanto pode a contratação do 
aprendiz ser efetivada pela empresa onde se realizará a aprendizagem, como pelas enti
dades sem fins lucrativos.
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A redação do artigo dá margem a muitas dúvidas. Na verdade, não é a entidade sem 
fins lucrativos que vai contratar o aprendiz, mas irá prestar o ensino da aprendizagem.

A expressão caso em que não gera vínculo de emprego diz respeito apenas ao que 
vem antes da vírgula, ou seja: pelas entidades mencionadas no inciso E  do art. 430, isto 
é, às entidades sem fins lucrativos. Não gerará, portanto, vínculo de emprego com a 
empresa tomadora na hipótese de os cursos de aprendizagem serem prestados por enti
dades sem fins lucrativos. Implicará, porém, a formação de contrato de trabalho com a 
empresa, quando a aprendizagem não for prestada por entidade sem fim lucrativo, pois 
o art. 428 da CLT mostra que o contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho 
especial, de prazo determinado. Do contrário, o art. 428 da CLT não faria referência à 
existência de coiitrato de trabalho.

Se estiverem presentes cumulativamente os requisitos pessoa física, continuidade, 
subordinação, salário e pessoalidade (art. 3a da CLT), haverá vínculo de emprego com a 
tomadora dos serviços, diante do princípio da realidade.

Indica o § 2a do art. 428 da CLT que ao menor aprendiz, salvo condição mais favorá
vel, será garantido o salário-mínimo hora.

O menor aprendiz não poderá ganhar menos de um salário-mínimo por mês. Se tra
balhar apenas algumas horas por dia, terá direito ao salário-mínimo horário, salvo se for 
pactuada condição mais favorável para o empregado. O a r t 432 da CLT e seu parágrafo 
mostram que o aprendiz vai trabalhar entre seis e oito horas.

Trata-se de condição mais favorável ao empregado e não de norma mais favorável, 
pois a condição pode ser estabeledda no contrato de trabalho, no regulamento de empre
sa ou até pelos costumes da empresa.

A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, sendo vedadas 
a prorrogação e a compensação da jomada (art. 432 da CLT), pois o objetivo é a apren
dizagem.

Será proibido também ao aprendiz prestar horas extras, em qualquer condição, como 
para atender às necessidades inadiáveis do empregador, por motivo de força maior ou 
por qualquer outro motivo. Se as fizer, deverá recebê-las com o adicional de pelo menos 
50%, salvo se a norma coletiva da categoria estabelecer adicional superior. Não seria ad
missível o menor prestar horas extras e não recebê-las, pois implicaria enriquecimento do 
empregador em prejuízo do trabalho do obreiro.

O limite acima previsto pbderá ser de até oito horas diárias para os aprendizes que 
já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas desti
nadas à aprendizagem teórica (§ I a do art. 432 da CLT).

A finalidade da lei é permitir que o aprendiz possa completar o ensino fundamental, 
estipulando jomada de seis horas.

Será vedada a compensação da jomada, de forma que o empregado trabalhe um 
número superior de horas além das normais, ainda que seja feito por negociação coletiva.

Entendo que não fica desnaturado o contrato de aprendizagem se houVer prorroga
ção ou compensação da jomada, desde que haja aprendizagem e observe-se os prazos 
do contrato por tempo determinado. O empregador incorrerá em multa administrativa 
por ter prorrogado ou compensado a jomada do aprendiz, prevista no art. 434 da CLT,
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mas o contrato de aprendizagem não restará descaracterizado, pois os requisitos para a 
validade do pacto de aprendizagem estão no § l 2 do art. 428 da CLT. Se houver prorro
gação além da jomada normal, o empregador deverá pagar as horas extras e o adicional 
respectivo, pois, do contrário, haveria enriquecimento ilícito da empresa.

Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular 
nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de aprendizes equivalente a 
5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimen
to, cujas funções demandem formação profissional (art. 429 da CLT)-

A expressão estabelecimento de qualquer natureza quer dizer estabelecimento comer
cial, industrial, de serviços, bancário etc.

Os serviços de aprendizagem são os prestadospelo Senai, Senac, Senat e Senar.
As empresas não poderão ter menos de 5% de aprendizes, sob pena de pagar multa 

administrativa à União, prevista no art. 434 da CLT. O limite máximo é de 15%, porém, se 
a empresa desejar poderá contratar um número maior de aprendizes.

O porcentual será calculado por estabelecimento e não em relação à empresa toda. 
Assim, se a empresa tiver mais de um estabelecimento, em cada um deles deverá ter 5%, 
no mínimo, a 15%, no máximo, de aprendizes.

Na prática, sabe-se que o dispositivo não é observado, mesmo ficando a empresa 
sujeita a multa, pois a fiscalização não é suficiente para fazer as verificações em todas as 
empresas.

O art. 429 da CLT não faz referência a número de empregados, como no art. 93 da 
Lei n2 8.213/91, que faz referência a 100.

Dispõe o art. 93 da Lei nfi 8.213 que a empresa com 100 ou mais empregados está 
obrigada a preencher de 2% a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas 
com deficiência, habilitados.

Somadas a porcentagem de aprendizes e a de pessoas reabilitadas ou portadoras 
de deficiência, a empresa tem um grande porcentual a destinar para pessoas específicas. 
Num contexto de globalização, tais porcentuais podem diminuir as condições de concor
rência da empresa no mercado.

Não há dúvida de que a questão é social e necessita de consideração, porém a empre
sa não pode arcar sozinha com tais hipóteses, principalmente quando empresas de outros 
países não têm as referidas obrigações.

Os porcentuais indicados no art. 429 da CLT não se aplicam quando o empregador 
for entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional (§ 1S-A do 
art. 429 da CLT). Se a entidade sem fins lucrativos não for de educação profissional, como 
de beneficência, também deverá observar a regra de matrícula nos Serviços Nacionais de 
Aprendizagem. A determinação do § 1S-A do art. 429 da CLT é observada apenas em re
lação a entidade sem fins lucrativos que tenha por objetivo a educação profissional, pois 
representa aprendizado profissional. Será a porcentagem observada apenas nas empresas 
que demandem formação profissional. Do contrário, não será respeitada.

As microempresas e empresas de pequeno porte ficam dispensadas de empregar e 
matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (art. 51, 
BH, da Lei Complementar na 123/06).
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As frações de unidade, no cálculo da porcentagem indicada, darão lugar à admissão 
de um aprendiz.

Há dúvida se as regras de aprendizagem precisam ser observadas na Administração 
Pública.

Em princípio, a CLT não estabelece normas diferenciadas para a Administração Pú
blica Direta, para as autarquias e fundações públicas, como ocorre no parágrafo único do 
art. 467 da CLT e no Decreto-lei n2 779/69. Logo, a CLT deveria ser observada por essas 
entidades.

Quanto às empresas públicas que explorem atividade econômica e as sociedades de 
economia mista, devem observar a CLT, pois irão aplicar a legislação trabalhista (art. 173, 
§ l 2, H, da Constituição).

Para a investidura em cargo público da União, que é o dos funcionários públicos 
estatutários, é preciso a idade mínima de 18 anos (art. 52, V, da Lei nH 8.112/90). A CLT 
não se aplica a fundonários públicos da União, dos Estados e dos Munirípios (art. 72, c, 
da CLT). Logo, também não será observada a regra do art. 429 da CLT, até mesmo pela 
idade mínima estabeledda para a contratação de tais trabalhadores.

A Administração Pública Direta pode contratar empregados públicos mediante con
curso público; deve ser observada a regra do art. 429 da CLT.

Os incisos do art. 37 da Constituição trazem exceções para a exigênda de concurso 
na Administração Pública, como em cargo de confiança (n) e para contratação por tempo 
determinado (DO- Entretanto, nada mendona como exceção a hipótese de contratação 
de aprendizes.

Mesmo nas empresas públicas que exploram atividade econômica e nas sodedades 
de economia mista é preciso a admissão por concurso público. O aprendiz, nesse sentido, 
também deveria prestar concurso público para ser admitido.

A aprendizagem não é hipótese de contratação por necessidade temporária de ex- 
cepdonal interesse público para se aplicar o indso IX do art. 37 da Constituição ou a Lei 
na 8.743/93.

O menor aprendiz tem emprego, contrato de trabalho, é registrado. Logo, também 
tem de prestar concurso público.

Na hipótese de os Serviços Nadonais de Aprendizagem não oferecerem cursos ou 
vagas sufidentes para atender à demanda dos estabelecimentos, esta poderá ser suprida 
por outras entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica, a saber:

I -  Escolas Técnicas de Educação;
n  -  entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistênda ao adoles

cente e à educação profissional, registradas no Conselho Munidpal dos Direi
tos da Criança e do Adolescente (art. 430 da CLT).

Verifica-se, assim, que somente nos casos de impossibilidade dos Serviços Nadonais 
de Aprendizagem oferecerem cursos ou vagas sufidentes para atender a demanda dos 
estabelecimentos é que poderão ser utilizadas as escolas técnicas de educação e as enti
dades sem fins lucrativos. Havendo o curso ou vaga para atender a demanda dos estabe
lecimentos, as referidas entidades não poderão ser utilizadas.
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Emprega-se expressão ampla: entidades sem fins lucrativos. Entretanto, para a pres
tação da aprendizagem, o requisito será a entidade ser qualificada na formação técnico- 
-profíssional metódica. Exige o inciso n  do art. 430 da CLT que a entidade sem fins 
lucrativos tenha por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, além 
do que seja registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
São requisitos cumulativos e não meramente exemplificativos. Se as Legiões de guardas- 
-mirins atenderem os requisitos mendonádos, poderão prestar a aprendizagem. Se elas 
não ministrarem qualquer ensino profissional prático ou teórico, irá haver a descaracte- 
rização do contrato de aprendizagem e a formação de um contrato de trabalho comum 
com a empresa tomadora dos serviços.

Permite o art. 430 da CLT que a aprendizagem seja feita em escolas técnicas de 
educação. Admite o art. 40 da Lei na-9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) 
que a educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou 
por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições espedalizadas ou no 
ambiente de trabalho, o que dá respaldo à aprendizagem na própria empresa. Dispõe o 
art. 21 da Lei na 9.394/96 que a educação escolar compõe-se de: (a) educação básica, 
formada pela educação infantil (desenvolvimento da criança até seis anos de idade), en
sino fundamental (com duração de oito anos) e ensino médio (duração mínima de três 
anos); (b) educação superior. Reza o art. 42 da Lei n2 9.394/96 que as escolas técnicas e 
profissionais, além de seus cursos regulares, oferecerão cursos espedais, abertos à comu
nidade, condidonada a matrícula à capaddade de aproveitamento e não necessariamente 
ao nível de escolaridade. Assim, o aprendizado poderá ser feito em escolas técnicas; mas 
estas não poderão ser utilizadas para fornecer educação básica, ensino fundamental, mé
dio e superior, como ocorria com os cursos técnico-profissionalizantes.

As entidades mendonadas deverão contar com estrutura adequada ao desenvolvi
mento dos programas de aprendizagem, de forma a manter a qualidade do processo de 
ensino, bem como acompanhar e avaliar os resultados.

Ao se falar em ensino, deve haver processo de acompanhamento e avaliação do 
aprendizado, indusive por meio de provas, que poderão ser práticas, justamente para 
verificar se o aprendiz absorveu o que lhe foi ensinado.

Aos aprendizes que conduírem os cursos de aprendizagem, com aprovdtamento, 
será concedido certificado de qualificação profissional.

O Ministério do Trabalho e Emprego fixará normas para avaliação da competênda 
das entidades sem fins lucrativos (§ 3a do art. 430 da CLT). Isso será feito por portaria. 
Do contrário, o comando legal teria dito que a avaliação seria feita por normas fixadas em 
regulamento, o que só poderia ser feito por meio de decreto.

Dispõe o art. 433 da CLT que “o contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu ter
mo ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvando a hipótese prevista no § 5a do 
art. 428, ou ainda antedpadamente nas seguintes hipóteses:

I -  desempenho insufidente ou inadaptação do aprendiz; 
n  -  feita disciplinar grave;

m  -  ausênda injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou 
IV - a pedido do aprendiz (art. 433 da CLT).
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As hipóteses para a cessação do contrato do aprendiz, contidas no art. 433 da CLT, 
são alternativas, pois é empregada a conjunção ou.

O prazo máximo do contrato de aprendizagem será de dois anos (§ 3S do art. 428 da 
CLT), por se tratar de contrato de trabalho de prazo determinado. Se for celebrado por 
prazo inferior a dois anos, haverá a extinção do contrato de aprendizagem em seu termo.

Aprendiz é a pessoa que está entre 14 e 24 anos. Ao atingir 24 anos, cessa o contrato 
de aprendizagem, pois com idade acima de 24 anos é impossível ser aprendiz, mesmo que 
não tenha atingido o contrato seu termo.

O aprendiz pode não se adaptar às condições de trabalho para efeito da aprendiza
gem, situação em’ que o contrato será rescindido antecipadamente.

A ressalva do § 5a do art. 428 da CLT é a relativa à idade máxima de 24 anos, que 
não se aplica ao aprendiz com deficiência.

As hipóteses de falta grave são as descritas no art. 482 da CLT. Falta disciplinar grave 
não é hipótese de rescisão antecipada, mas de dispensa com justa causa, implicando que 
o empregado perde o direito ao aviso-prévio, 13fi salário proporcional, às férias propor
cionais e a qualquer indenização. Pará o aprendiz não houve derrogação das hipóteses 
de justa causa, que continuam a ser as mesmas, apenas o contrato é rescindido antes do 
tempo normal.

Foi revogado o § 2B do art. 432 da CLT pela Lei nB 10.097. Continha a orientação 
de que a falta reiterada no cumprimento de dever de aprendizagem ou a falta razoável 
de aproveitamento na aprendizagem seria considerada justa causa para a dispensa do 
aprendiz. Agora, essa hipótese não é mais de falta grave para a dispensa por justa causa. 
Havendo desempenho insuficiente do aprendiz, indusive na aprendizagem, ou ausênda 
do aprendiz à escola que implique perda do ano letivo, importará rescisão antedpada do 
contrato de trabalho do aprendiz, porém sem justa causa. Exceção é se ficar comprovada 
a desídia do empregado na prestação dos serviços ou outra hipótese contida no art. 482 
da CLT, que ensejará dispensa por justa causa.

Na rescisão antedpada do contrato do aprendiz, nos casos descritos nos incisos I, üí 
e IV não fará jus o trabalhador ou a empresa às indenizações dos arts. 479 e 480 da CLT, 
que tratam de rescisão antedpada de contrato de trabalho por prazo certo, determinando 
o pagamento de indenização. Assim, não haverá pagamento de indenização em caso de 
resdsão antedpada do contrato do aprendiz.

Tenninado o contrato de dois anos numa empresa, o aprendiz poderá, em prihrípio, 
ser contratado nessa condição em outra empresa, pois não é o mesmo empregador que 
estará fazendo o contrato de aprendizagem. Se o aprendiz já conduiu o curso de apren
dizagem para certa função, não poderá, porém, fazer o mesmo curso de aprendizagem 
para trabalhar em outra empresa, pois já  o fez.

11 Menor assistido

O Decreto-lei ns 2.318, de 30 de dezembro de 1986, criou, entre outras coisas, a 
figura do menor assistido. O § 5fi do art. 4® da referida norma determinou que as demais 
condições reladonadas com o trabalho do menor assistido serão fixadas em ato do Poder 
Executivo.
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O regulamento do Decreto-lei nB 2.318 foi estabelecido pelo Decreto na 94.338, de 
18 de maio de 1987, que dispôs sobre a iniciação do trabalho do menor assistido e insti
tuiu o Programa do Bom Menino.

Trata o art. 4a do Decreto-lei ns 2.318 da obrigação das empresas com seis ou mais 
empregados de admitirem menorès assistidos entre 12 e 18 anos de idade.

O objetivo da norma foi a criação dà. categoria do menor assistido, de modo a pro
porcionar uma oportunidade de iniciação à profissionalização, por meio de instituição de 
assistência social que o encaminhe à empresa.

A rigor o menor assistido não se confunde com o menor aprendiz, no aspecto formal. 
O Programa do Bom Menino tem objetivo eminentemente social, de evitar que os meno
res fiquem nas ruas. A aprendizagem não tem exatamente o intuito social e assistendal, 
pois a finalidade é que o menor possa aprender o ofido, estudando, para poder, posterior
mente, utilizá-lo na empresa. O art. 4a do Decreto-lei na 2.318 mostra que há necessidade 
de frequênda à escola, com remuneração e horário reduzido de trabalho, embora no 
primeiro inexista vínculo de emprego, e no segundo, sim.

Era inconstitudonal o Decreto-lei na 2.318 em sua instituição, pois a matéria somente 
podia ser regulada por lei, e não por Decreto-lei, por inexistir urgênda ou interesse públi
co relevante, nem ser o caso de segurança nadonal, finanças públicas, criação de cargos 
públicos ou fixação de vencimentos (art. 55 da Emenda Constitudonal na 1, de 1969).

Determina o inciso n, do § 3a do art. 227 da Constituição que a proteção espedal do 
menor implicará garantia de direitos previdendários e trabalhistas, o que quer dizer que 
o menor deve ser registrado. O Decreto-lei na 2.318 dispõe que o menor assistido não tem 
direitos previdendários e o regulamento mostra que não precisa ser registrado. Assim, o 
Decreto-lei na 2.318 foi revogado tadtamente pela Constituição.

O Decreto ns 94.338/87 foi revogado pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
As empresas deverão admitir, como assistidos, menores entre 12 e 18 anos de idade, 

que freqüentem escola (art. 4a do Decreto-lei na 2.318).
Reza o inciso XXXTTT do art. 7a da Constituição que é vedado o trabalho do menor de 

16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Somente o aprendiz pode 
trabalhar entre os 14 e os 16 anos e não o menor assistido, pois a Lei Maior não traz ne
nhuma outra exceção. Logo, este não pode trabalhar entre os 12 e os 16 anos, mas apenas 
a partir de 16 anos.

Determina o art. 68 da Lei na 8.069 que o programa sodal que tenha por base o tra
balho educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não governamen
tal sem fins lucrativos, deverá assegurar ao adolescente que dele partidpe condições de 
capadtação para o exerrído de atividade regular remunerada. Entende-se por trabalho 
educativo a atividade laboral em que as exigêndas pedagógicas relativas ao desenvolvi
mento pessoal e sodal do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. A remune
ração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a partidpação na venda dos 
produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo.

Não há recolhimento do FGTS ou inddênda da contribuição previdendária (§ 4a 
do art. 4a do Decreto-lei ns 2.318), pois o menor assistido não tem vinculação com a 
previdênda sodal. Entretanto, essas regras se chocam com o indso II do § 3a do art. 227 
da Constituição, que determina proteção espedal ao menor, garantindo direitos previ-
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dendários e trabalhistas, o que quer dizer que o menor deve ser registrado e gozar de 
direitos previdendários. Logo, deve existir recolhimento de contribuição previdendária e 
do FGTS, pois o menor será considerado empregado.

A obrigatoriedade da admissão do menor assistido fica apenas no papel, ou seja, é 
letra morta, pelo fato de as empresas não cumprirem tal disposição, nem haver sanção 
pelo descumpiimento no próprio Decreto-lei ns 2.318. Esse dispositivo era inconstitudo- 
nal em sua edição, tendo sido revogado pelo inciso n  do § 3S do art. 227 da Constituição. 
Entendo que o referido Decreto-lei não tem de ser observado pelas empresas.

Trabalho educativo é a atividade laboral em que as exigêndas pedagógicas relativas 
ao desenvolvimento pessoal e sodal do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo.

O programa sodal que tenha por base o trabalho educativo, sob a responsabilidade 
de entidade governamental ou não governamental, sem fins lucrativos, deverá assegurar 
ao adolescente que dele partidpe condições de capaddade para o exerddo de atividade 
regular remunerada (art, 68 da Lei nH 8.069).

A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a partidpação na 
venda dos produtos de seu trabalho não desfigura o caráter educativo.

Na prática, o uso do trabalho do menor assistido pode levar ao desemprego de outro 
trabalhador adulto.

Apesar do disposto na Constituição e da existênda da Lei nfi 8.069/90, o Brasil con
tinua sendo o país que mais tem problemas decorrentes do abandono da criança e do 
adolescente nas ruas e com sua exploração. Apenas a legislação não é sufidente; há 
necessidade de maior partidpação de toda a sodedade, visando conseguir soluções para 
o problema.
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1 História

O Decreto na 19.482, de 12-12-1930, teve preocupação com o desemprego e a en
trada desordenada de estrangeiros em nosso país. As empresas deveriam ter em seus 
quadros de empregados dois terços de trabalhadores nacionais. Era a chamada lei dos 
dois terços.

Getúlio Vargas, na época, levantava a bandeira contra os exploradores estrangeiros. 
A lei dos dois terços serviu como dividendo político contra aquelas pessoas. A referida 
norma não foi apta, porém, a evitar a entrada de estrangeiros no território nacional, 
mas, sim, as leis de imigração. O Decreto n2 20.291, de 21-8-1931, regulamentou aquela 
disposição.

A Constituição de 1934 estabeleceu no art. 135 que “a lei determinará a percenta
gem de empregados brasileiros que devam ser mantidos obrigatoriamente nos serviços 
públicos dados em concessão, e nos estabelecimentos de determinados ramos de comér
cio e indústria”. A alínea a do § 1® do art. 121 proibiu diferença de salário para um mesmo 
trabalho por motivo de nacionalidade.

A Constituição de 1937 repetiu o art. 135 da Lei Fundamental de 1934 no art. 153, 
com a mesma redação. A regulamentação da Lei Maior foi feita pelo Decreto-lei n21.843, 
de 7-12-1939.

Estabeleceu o inciso XI do art. 157 da Constituição de 1946 sobre a “fixação das 
percentagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em concessão e nos 
estabelecimentos de determinados ramos do comércio e da indústria”. O indso H do art. 
157 dedarava a proibição de diferença de salário para um mesmo trabalho por motivo 
de nadonalidade.

A Constituição de 1967 repetiu o mesmo preceito do inciso XI do art. 157 da Lei 
Maior de 1946 no indso XII do art. 158. O indso XII do art. 165 da EC na 1, de 1969, 
versou sobre o tema da mesma forma.

A Lei Fundamental de 1988 não tratou do assunto como o faziam as Constituições 
anteriores.

A matéria está prevista nos arts. 352 a 371 da CLT, no capítulo “Da nadonalização 
do trabalho”.
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2 Direito internacional

No âmbito da OIT, temos algumas Convenções que tratam do tema genericamente.
A Convenção na 19, de 1925, entrou em vigor no plano internacional em 8-9-1926. 

Foi aprovada pelo Decreto Legislativo n2 24, de 29-5-56, ratificada em 25-4-57 e promul
gada pelo Decreto na 41.721, de 25-6-57, tendo vigênda nadonal em 25-4-58. Trata da 
igualdade entre estrangeiros e nadonais quanto a addente do trabalho.

A Convenção na 97, de 1949, entrou em vigor em 22-1-52. Foi aprovada pelo Decreto 
Legislativo na 20, de 1965. Foi promulgada pelo Decreto na 58.819, de 14-7-66. Trata a 
referida norma sobre a emigração e imigração.

A Convenção n2 118, de 1962, entrou em vigor no plano intemadonal em 25-4-64. 
Foi aprovada pelo Decreto Legislativo n2 31, de 20-8-68. Foi promulgada pelo Decreto n2 
66.497, de 27-4-70. Versa sobre a igualdade de tratamento entre nadonais e estrangeiros 
em matéria de Previdênda Sodal.

O Brasil também aprovou a Convenção n2 111, da OIT, de 1958, que trata da discri
minação entre nadonais e estrangeiros.

Há, ainda, o tratado de redproddade de direitos trabalhistas e previdendários de 
Itaipu, entre Brasil e Paraguai.

3 Vigência

Na Constituição de 1967 (§ I a do art. 150) e naEC na 1, de 1969 (§ I a do art. 153), 
falava-se apenas que não haveria distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e con
vicções políticas.

O caput do art. 5e da Constituição de 1988 não repete aquelas disposições, fazendo 
a ressalva expressa de que todos são iguais perante a lei, “sem distinção de qualquer na
tureza”. Assim, não poderia haver distinção quanto aos estrangeiros, estando revogados 
por incompatibilidade com a Lei Fundamental os arts. 352 a 362 da CLT.

A Constituição de 1946 determinava a necessidade de lei para a “fixação das percen- 
tagens de empregados brasileiros nos serviços públicos dados em concessão e nos esta
belecimentos de determinados ramos do comérdo è d a  indústria” (art. 157, XI). O inciso 
XII do art. 158 da Constituição de 1967 e o inciso XII do à r t 165 da EC na 1, de 1969, 
repetiram aproximadamente a mesma redação da Constituição de 1946. A Constituição 
de 1988 não repetiu aquelas disposições. Assim, não foram recepdonados os arts. 352 a 
371 da CLT, que estavam de acordo com a Emenda Constitudonal ns 1, de 1969, mas não 
estão conformes à Constituição atual, que não faz aquela ressalva.

No âmbito intemadonal a Convenção nfi 111 da OIT, de 1958, estabelece em seu art.
I 2 que a nadonalidade não deve alterar a igualdade de oportunidade para a obtenção de 
emprego ou ocupação, bem como o tratamento a ser dispensado nessa ocasião. O Brasil 
aprovou a referida norma intemadonal pelo Decreto Legislativo n2 Í04, de 24-11-64, 
depositando o instrumento de ratificação em 26-11-65. A promulgação foi feita pelo De
creto na 62.150, de 19-1-68. As disposições dos arts. 352 a 362 são incompatíveis com a 
Convenção na 111 da OIT, pois a lei posterior revoga a anterior, visto que as disposições 
da referida norma são incompatíveis com aqueles comandos legais da CLT, tendo a norma 
intemadonal, depois de ratificada, força de lei federal.
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4 Proporcionalidade

Mostra o art. 352 da CLT que as empresas, individuais ou coletivas, que explorem 
serviços públicos dados em concessão, ou que exerçam atividades industriais ou comer
ciais, são obrigadas a ter em seu quadro de pessoal, quando composto de três ou mais 
empregados, uma proporção de brasileiros de 2/3 (art. 354 da CLT). O mesmo se observa 
em relação aos químicos (art. 349 da CLT) e quanto aos tripulantes de navios ou embar
cações nacionais (art. 369 da CLT).

O art. 353 da CLT estabelece que se equiparam a brasileiros os estrangeiros que, 
residindo no país há mais de 10 anos, tenham cônjuge ou filho brasileiro. A propor
cionalidade deverá ser observada na -empresa, ou seja, inclusive em cada um de seus 
estabelecimentos ou em toda a empresa. O parágrafo único do art. 354 da CLT mostra 
esse feto ao falar em proporcionalidade sobre a folha de salários, que vai incluir todos os 
estabelecimentos da empresa.

A proporcionalidade, de acordo com o art. 352 da CLT, pode ser reduzida por decreto 
do presidente da República, porém não poderá ser aumentada.

No cômputo da proporcionalidade podem ser incluídos os trabalhadores que exer
çam funções técnicas especializadas, a não ser que o Ministério do Trabalho venha a 
excluí-los da relação, em razão de falta de trabalhadores nacionais (art. 357 da CLT).

Se a empresa explorar várias atividades, tendo empregados sujeitos a proporções 
inferiores a dois terços, deverá observar em relação a cada uma delas, a proporção que 
lhe corresponder (art. 356 da CLT). É o que ocorreria numa empresa em que, por exem
plo, se exigisse a proporcionalidade de 1/3 de brasileiros para motoristas, tendo ela 30 
desses profissionais. Supondo que a empresa tivesse três mil funcionários no total e de
sempenhasse atividade comercial, dois mil deveriam ser brasileiros, e, dos motoristas, 10 
deveriam ser brasileiros.

5 Empresas

O art. 352 da CLT determina que a proporcionalidade de 2/3 se aplica às empresas 
que exerçam atividades industriais e comerciais. Por exdusão: não se aplica essa propor
cionalidade às sociedades civis e atividades rurais.

Nas indústrias rurais, não se observa a proporcionalidade, desde que, em zona agrí
cola, se destinem ao benefidameiito ou transformação de produtos da região e a ativida
des industriais de natureza extrativa, salvo a mineração (§ 2- do art. 352 da CLT).

6 Fronteiriço e serviçal

Apenas o estrangeiro fronteiriço é que pode exercer atividade remunerada no terri
tório nacional sem ter CTPS, sendo suficiente o documento de identidade expedido pela 
Polícia Federal. Essa pessoa é a que habita país limítrofe em relação ao Brasil e é domici
liada em cidade contígua ao território nacional. Há, assim, a possibilidade de o fronteiriço
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trabalhar em Municípios que fazem fronteira com o Brasil. Se o fronteiriço pretender 
trabalhar em outras partes do território nadonal, deverá possuir CTPS.

Os estrangeiros que detêm visto de cortesia, ofidal ou diplomático,, não necessitam 
obter a CTPS, mas só podem exercer atividade remunerada adstrita ao Estado estran
geiro, organização ou agênda intemadonal ou de caráter intergovemamental na quàl 
estejam a serviço no Brasil, ou de govemo ou entidade brasileira, por meio de instru
mento intemadonal pactuado com outro govemo que trate do assunto (art. 104 da Lei 
na 6.815/80).

O serviçal com visto de cortesia só poderá exercer atividade remunerada a serviço 
particular de titulàr de visto de cortesia, ofidal ou diplomático (§ l s do art. 104 da Lei nfi 
6.815/80). O serviçal mendonado pela lei é o doméstico. A missão, organização ou pes
soa a cujo serviço esteja o serviçal ficará responsável por sua saída do território nadonal, 
no prazo de 30 dias, a contar da data em que cessar o vínculo empregatído, sob pena 
de deportação. Ao titular de quaisquer dos vistos referidos anteriormente não se aplica a 
legislação trabalhista brasileira.

Os empregadores não poderão contratar empregados estrangeiros com visto tempo
rário, de turista ou de trânsito, que não podem exercer atividade remunerada no país. A 
única exceção é a do estrangeiro admitido temporariamente sob contrato, tendo de exer
cer sua atividade na empresa que o contratou, desde que haja autorização do Ministério 
da Justiça, sendo ouvido, para tal fim, o Ministério do Trabalho.

7 Equiparação salarial

A equiparação salarial entre brasileiros e estrangeiros faz-se por analogia, de acordo 
com o que se depreende do art. 358 da CLT. Não se poderia dizer que esse artigo teria sido 
revogado pelo indso 11 do art. 157 da Constituição de 1946, que vedava a distinção de 
salários por motivo da nadonalidade, pois, no caso, a equiparação é do brasileiro com o 
estrangeiro e não vice-versa. O art. 358 da CLT não traz prejuízo ao estrangeiro, apenas 
aumenta o direito dos empregados brasileiros. Tal artigo foi revogado pelo caput do art. 
5S da atual Constituição.

Ao se falar em equiparação por analogia não se aplica a regra do art. 461 da CLT, 
bastando apenas que as funções sejam semelhantes.

A equiparação salarial por analogia se excetua quando, nos estabelecimentos em 
que não haja quadro organizado em carreira, o brasileiro contar menos de dois anos de 
tempo de serviço na empresa e não na função e o estrangeiro mais de dois anos. Havendo 
quadro homologado em carreira pelo Ministério do Trabalho, em que seja garantido o 
acesso por antiguidade, não se aplica a equiparação. O mesmo se observa quando a remu
neração resultar de maior produção, para os que trabalham à base de comissão ou tarefa.

A alínea c do art. 358 da CLT ainda distingue outra hipótese em que se exdui a equi
paração, que é a de ser o empregado brasileiro aprendiz, ajudante ou servente, e não o for 
o estrangeiro. Quanto ao aprendiz, é justa a determinação, pois este não tem formação 
completa e o estrangeiro a possui.
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8 Despedimento

O parágrafo único do art. 358 da CLT trata de outra regra discriminatória ao dizer 
que a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder à do brasileiro que exerça função 
análoga, nos casos de falta ou cessação dó,serviço. Essa disposição já  deveria ser conside
rada revogada pelas Constituições anteriores, pois fere o princípio da igualdade, ou pela 
Convenção na 111, e mais ainda com o advento do caput do art. 52 da atual Lei Maior.

9 Relação de empregados

A relação de empregados de que trata ó art. 360 da CLT fica substituída pela RAIS 
(Relação Anual de Informações Sociais), instituída pelo Decreto n2 76.900, de 23-12-75, 
em que são comunicados todos os dados relativos aos empregados.

O Decreto na 97.936/89 criou o Cadastro Nacional do Trabalhador e extinguiu a Rais, 
a comunicação de admissões e dispensas, a relação de empregados e a relação de salários- 
-de-contribuição. O art. 4a do Decreto ns 97.936/89 instituiu o Documento de Informações 
Sociais (DIS).

As microempresas e empresas de pequeno porte dèvem apresentar a RAIS e o Cadas
tro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) (art. 52, I\£ da Lei Complementar 
n° 123/06).

10 Registro de estrangeiro

A CTPS do estrangeiro já  contém o número do documento de naturalização ou data 
da chegada ao Brasil e demais eleméntos constantes da identidade de estrangeiro (art.
16, I\£ da CLT), que serão transportados para a ficha de registro de empregados.
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1 História

Referia a Constituição de 1934, como direito do trabalhador, a assistência médica e 
sanitária (art. 121, § I a, h).

Tratava a Constituição de 1937, como norma que a legislação do trabalho deveria 
observar: assistência médica e higiênica a ser dada ao trabalhador (art. 137, í).

A Constituição de 1946, nò inciso Vm do art. 157, mencionava que os trabalhadores 
teriam direito à higiene e segurança do trabalho.

A Lei na 5.161, de 1966, criou a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e 
Medicina do Trabalho.

A Constituição de 1967 reconheceu, também, o direito dos trabalhadores à higiene 
e segurança no trabalho (art. 158, IX)- A EC na 1, de 1969, repetiu a mesma disposição 
(art. 165, IX).

Os arts. 154 a 201 da CLT tiveram nova redação determinada pela Lei na 6.514, de 
22-12-77, passando a tratar da segurança e medicina do trabalho e não de higiene e se
gurança no trabalho. A Portaria n - 3.214, de 8-6-78, declarou as atividades insalubres e 
perigosas ao trabalhador

A Constituição de 1988 modificou a orientação das normas constitucionais anterio
res, especificando que o trabalhador tem direito à “redução dos riscos inerentes ao traba
lho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança” (art. 7a, XXII).

2 Âmbito internacional

Do ponto de vista intemadonal, a OIT vem-se preocupando com o tema medicina è 
segurança do trabalho. Para tanto, foram expedidas várias convenções.

A Convenção na 12, de 1921, trata de addentes do trabalho na agricultura, e foi 
ratificada pelo Brasil. A Convenção na 13, de 1921, versa sobre a proibição do emprego 
de menores de 18 anos e mulheres nos trabalhos em contato com serviços de pintura in
dustrial em que sejam usados produtos com sais de chumbo. A Convenção na 17, de 1925, 
especificou sobre indenização por addente do trabalho. A Convenção na 18, de 1925,
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enfocou o tema indenização por enfermidades profissionais. A Convenção na 115, de 
1960, tratou de proteção contra radiações, sendo ratificada pelo Brasil. A Convenção nE 
119, de 1963, aprovada pelo Decreto Legislativo na 232, de 16-12-91, e promulgada pelo 
Decreto nB 1.255, de 29-9-94, trata sobre a proteção das máquinas. A Convenção n2 127, 
de 1967, especificou o peso máximo de carga para o transporte humano e foi ratificada 
pelo Brasil. A Convenção na 133, de 197&, aprovada pelo Decreto Legislativo na 222, de 
12-10-91, e promulgada pelo Decreto ns 1.257, de 29-9-94, trata de alojamento a bordo 
de navios, inclusive da tripulação.

O Decreto na 3.251/99 promulga a Convenção na 134 da OIT sobre prevenção de 
acidente do trabalho marítimo.

A Convenção na 136, de 1971, aprovada pelo Brasil pelo Decreto Legislativo n2 76, 
de 19-9-92, e promulgada pelo Decreto na i.253, de 27-9-94, trata da proteção contra 
riscos de intoxicação provocados por benzeno; esclarece que as mulheres grávidas e em 
estado de amamentação não poderão ser empregadas em trabalhos que acarretem expo
sição ao benzeno; os menores de 18 anos não poderão prestar serviços em trabalhos com 
exposição ao benzeno ou a seus derivados (art. 11). A Recomendação n2144 complemen
ta a Convenção na 136, versando também sobre a proteção contra os riscos de intoxicação 
provocados pelo benzeno. A Convenção na 139, de 1974, versou sobre a prevenção e 
controle dos riscos profissionais causados por substâncias ou agentes cancerígenos.

A Convenção ns 148, de 1977, promulgada pelo Decreto na 93.413, de 15-10-86, visa 
proteger os trabalhadores contra os riscos profissionais devidos à contaminação do ar, ao 
ruído e às vibrações no local de trabalho. A Convenção n2 152, de 1979, aprovada pelo 
Brasil pelo Decreto Legislativo n2 84, de 11-12-89, e promulgada pelo Decreto na 99.534, 
de 19-9-90, trata da segurança e higiene dos trabalhos portuários.

A Convenção n2 155, de 1981, aprovada pelo Decreto Legislativo n2 2, de 17-3-92, 
e promulgada pelo Decreto na 1.254, de 29-9-94, estabelece regras para a segurança e a 
saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho. O item 2, do art. 4e da Convenção 
na 155 da OIT afirma que a política nacional do meio ambiente terá por objetivo prevenir 
os acidentes e os danos para a saúde que sejam consequência do trabalho, guardem rela
ção com atividade laboral ou sobrevenham durante o trabalho, reduzindo ao mínimo, na 
medida em que seja razoável e possível as causas dos riscos inerentes ao meio ambiente 
do trabalho. Dispõe o art. 21 que nenhuma providência na área de segurança e higiene 
do trabalho poderá implicar ônus financeiro aos trabalhadores.

A Convenção na 161, de 1985, aprovada pelo Decreto Legislativo na 86, de 14-12-89 
e promulgada pelo Decreto ns 127, de 22-5-91, versa sobre serviços de saúde do traba
lho. A Convenção na 162, de 1986, trata da utilização do asbesto em condições de segu
rança. A Convenção na 164, de 1987, fala na proteção à saúde e assistência médica aos 
tripulantes marítimos. A Convenção na 167, de 1988, versa sobre segurança e saúde na 
construção. O Decreto Legislativo na 61, de 18-4-06, aprova a Convenção na 167 da OIT 
e a Recomendação 175 sobre Segurança e Saúde na Construção. O Decreto na 6.271, de 
22-11-07, promulga a Convenção na 167 e a Recomendação na 175.

A Convenção na 171, de 1990, especifica sobre a utilização de produtos químicos 
perigosos nos locais de trabalho.
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O Decreto Legislativo nB 62, de 18-4-06, aprova a Convenção ns 176 da OIT e a Re
comendação 183 sobre Segurança e Saúde nas Minas. O Decreto n9 6.270, de 22-11-07, 
promulga a Convenção ns 176 e a Recomendação n9 183 da OIT.

3 Denominação

Anteriormente, o nome que se dava à matéria em estudo era higiene e segurança do 
trabalho, por força de que assim estava disposto na CLT. Com a edição da Lei n9 6.514, de 
22-12-77, passou-se a utilizar a denominação segurança e medicina do trabalho. O uso da 
palavra higiene mostrava o enfoque que era feito apenas quanto à conservação da saúde 
do trabalhador. O vocábulo medicina é mais abrangente, pois evidencia não só o aspecto 
saúde, mas também a cura das doenças e sua prevenção no trabalho.

4 Conceito

A segurança e medicina do trabalho são o segmento do Direito do Trabalho incum
bido de oferecer condições de proteção à saúde do trabalhador no local de trabalho, e 
de sua recuperação quando não estiver em condições de prestar serviços ao empregador.

5 Fundamentos

Até o início do século XVHI, não havia preocupação com a saúde do trabalhador. Com 
o advento da Revolução Industrial e de novos processos industriais -  a modernização das 
máquinas -, começaram a surgir doenças ou acidentes decorrentes do trabalho. A partir 
desse momento, há necessidade de elaboração de normas para melhorar o ambiente de 
trabalho em seus mais diversos aspectos, de modo que o trabalhador não possa ser pre
judicado com agentes nocivos a sua saúde. O Direito passou, então, a determinar certas 
condições mínimas que deveriam ser observadas pelo empregador inclusive aplicando 
sanções para tanto e exercendo fiscalização sobre as regras determinadas.

No Brasil, o legislador mostrou-se consciente das modificações tecnológicas e das 
conseqüências na saúde do trabalhador. Tanto que foi editada a Lei ns 6.514/77, que 
deu nova redação aos arts. 154 a 201 da CLT, tendo sido complementada pela Portaria 
nfi 3.214/78, que dispôs, entre outras coisas, sobre serviço especializado em segurança e 
medidna do trabalho, equipamento de proteção individual, atividades e operações insa
lubres e perigosas etc.

6 Regras gerais

Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e integrações de ordem 
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas (art. 
30,1, da Lei ns 6.938/81).
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Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: 
colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho (art. 200, 
Vm, da Constituição).

As empresas têm por obrigação: (a) cumprir e fazer cumprir as normas de seguran
ça e medicina do trabalho; (b) instruir os empregados, por meio de ordens de serviço, 
quanto às precauções a tomar para evitar addentes do trabalho ou doenças ocupadonais;
(c) adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional competente;
(d) facilitar o exerddo da fiscalização pela autoridade competente (art. 157 da CLT).

Os empregados deverão observar as normas de segurança e medicina do trabalho, 
indusive as instruções ou ordens de serviços quanto às precauções no local de trabalho, de 
modo a evitar addentes dotrabalhooudoenças ocupadonais. Devem, também, colaborar 
com a empresa na aplicação das normas de medicina e segurança do trabalho. Consídera- 
-se falta grave do empregado quando este não observa as instruções expedidas pelo em
pregador, assim como não usa os equipamentos de proteção individual que lhe são fome- 
ddos pela empresa (art. 158 da CLT). A falta grave do empregado dependerá da gravidade 
do ato praticado ou de sua reiteração, sendo passível, antes, dé advertênda ou suspensão, 
se o ato não foi considerado grave o bastante para rescindir o contrato de trabalho.

As Delegadas do Trabalho deverão promover a fiscalização do cumprimento das 
normas de segurança e medicina do trabalho nas empresas, adotando as medidas neces
sárias, determinando obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, sejam exigíveis 
e impondo as penalidades pelo descumprimento de tais regras (art. 156 da CLT).

7 Medidas preventivas de medicina do trabalho

O exame médico é uma das medidas preventivas de medicina do trabalho. Será 
obrigatório, mas sempre por conta do empregador O empregado não deverá desem
bolsar nenhum valor para efeito do exame médico. O empregador está sujeito, quando 
solidtado, a apresentar ao agente de inspeção do trabalho os comprovantes de custeio 
de todas as despesas com os exames médicos. Assim, deve ser feito: (a) na admissão; 
(b) na dispensa e (c) periodicamente (art. 168 da CLT). O Ministério do Trabalho é que 
determinará quando serão exigíveis os exames médicos por ocasião da dispensa e os 
complementares.

Não mais se exige a abreugrafia quando da admissão do empregado, como se ve
rificava da redação do § l s do art. 168 da CLT, que, indusive, foi exduída dos exames 
obrigatórios (Portaria n2 3.720, de 31-10-90). A abreugrafia é um processo de fixai; por 
meio de máquina fotográfica de pequeno formato, a imagem telerradiográfica, que se faz 
por meio de raios X. A abreugrafia foi substituída por uma radiografia do tórax sempre 
que o candidato a emprego tenha ficado exposto a agentes insalubres, capazes de causar 
lesão pulmonai; detectável por meio da telerradiografia.

O médico poderá exigir outros exames complementares, a seu critério, para apu
ração da capaddade ou aptidão física e mental do empregado em razão da função que 
deva exercer.
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Os resultados dos exames médicos deverão ser comunicados ao trabalhador, inclusi
ve o complementar, observados os preceitos da ética médica.

A NR 7 da Portaria nQ 3.214/78 dá maiores esclarecimentos sobre os exames médi
cos. Para trabalhadores cujas atividades envolvam os riscos mencionados nos quadros I e 
II da NR 7, a periodicidade de avaliação dos indicadores biológicos deverá ser, no mínimo, 
semestral, podendo ser reduzida a critério do médico coordenado^ ou por notificação de 
médico agente da inspeção do trabalho, ou mediante negociação coletiva do trabalho.

Será realizado o exame médico admissional antes que o trabalhador assuma suas 
atividades.

O exame médico periódico será feito da seguinte forma: (a) para trabalhadores ex
postos a riscos ou situações de trabalho que impliquem o desencadeamento ou agrava
mento de doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles que sejam portadores de doenças 
crônicas, os exames deverão ser repetidos: a.l) a cada ano ou a intervalos menores, a 
critério do médico encarregado, ou se notificado pelo médico agente da inspeção do tra
balho, ou, ainda, como resultado de negociação coletiva de trabalho; a. 2) de acordo com 
a periodicidade especificada no Anexo ns 06 da NR 15, para os trabalhadores expostos a 
condições hiperbáricas; (b) para os demais trabalhadores: b. 1) anual, quando menores 
de 18 anos e maiores de 45 anos de idade; b. 2) a cada dois anos, para os trabalhadores 
entre 18 anos e 45 anos de idade. O exame médico de retomo ao trabalho deverá ser rea
lizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho do trabalhador ausente por 
período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocu
pacional ou não, ou parto. O exame médico de mudança de função será obrigatoriamente 
realizado antes da data da mudança. O exame médico demissional será obrigatoriamente 
realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional te
nha sido realizado há mais de: 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2; 90 dias 
para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro I da NR 4. Por determinação 
do Delegado Regional do Trabalho ou de norma coletiva, os exames médicos demissiò- 
nais poderão ser feitos em outro período, dependendo do risco grave ãos trabalhadores. 
Empresas enquadradas no grau de risco 1 e 2 poderão ampliar o período de 135 dias por 
negociação coletiva. Empresas enquadradas no grau de risco 3 e 4 poderão ampliar o 
período de 90 dias, por negociação coletiva. Para cada exame médico realizado, o médico 
emitirá o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), em duas vias.

Compreende também o exame médico avaliação clínica, abrangendo aiiamnese ocu
pacional e exame físico e mental. Os registros de avaliação clínica e dos examés comple
mentares deverão ser mantidos por período mínimo de 20 anos após o desligamento do 
trabalhador.

Todo estabelecimento deverá estar equipado com material necessário à prestação 
de primeiros socorros, considerando-se as características da atividade desenvolvida. O 
material deverá ser guardado em local adequado é aos cuidados de pessoa treinada parã 
esse fim.

Constatada doença profissional ou produzida em virtude de condições especiais do 
trabalho, ou se delá se suspeitar, a emprêsá deverá encaminhar o emptegâdõ imediata
mente ao INSS.
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8 Condições de segurança

Com base no art. 200 da CLT, foi expedida a Portaria n2 3.214/78, que trata de uma 
série de normas complementares no que diz respeito a condições de segurança no trabalho.

Nos locais de trabalho rural serão observadas as normas de segurança e higiene es
tabelecidas em portaria do Ministro do Trabalho (art. 13 da Lei n2 5.889/73). A Portaria 
MTE n2 86, de 3-3-05, trata de segurança e saúde no trabalho na agricultura, na pecuária, 
na silvicultura, na exploração de floresta e ha aquicultura.

8.1 Equipamento de proteção Individual

As empresas devem fornecer obrigatoriamente aos empregados o Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), gratuitamente, de maneira a protegê-los contra os riscos de aci
dentes do trabalho e danos a sua saúde. A NR 6 da Portaria n2 3.214/78 espedfica regras 
sobre EPIs.

As empresas tomadoras do trabalho avulso são responsáveis pelo fornecimento de 
EPI’s e por zelar pelo cumprimento das normas de segurança no trabalho (art. 92 da Lei 
n2 12.023/09).

O EPI só será posto à venda mediante certificado de aprovação (CA) do MTb, deven
do estar em perfeito estado de conservação e de funcionamento.

São considerados, entre outros, equipamentos de proteção individual: protetores 
auriculares (tipo concha ou plug), luvas, máscaras, calçados, capacetes, óculos, vesti
mentas etc.

Há necessidade de que o empregador e seus prepostos fiscalizem o efetivo uso dos 
EPIs. Os EPIs no âmbito rural são especificados na NR 4 da Portaria na 3.067 do Ministé
rio do Trabalho, de 12-4-88.

Quanto ao EPI, o empregador deverá adquirir o tipo adequado às atividades do em
pregado; treinar o trabalhador para o seu uso; substituí-lo quando danificado ou extra
viado; e tomar obrigatório seu uso.

8.2 Órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas

8.2.1 SESMT

As empresas estão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e em 
medicina do trabalho, nos quais será necessária a existência de profissionais especiali
zados exigidos em cada empresa (médico e engenheiro do trabalho). São os Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT). Suas 
regras são especificadas na NR 4 da Portaria na 3.214/78.

O dimensionamento do SESMT depende da gradação do risco da atividade principal 
e do número total de empregados existentes no estabelecimento.
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Se a empresa tem mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setor 
com atividade em que o grau de risco seja superior ao da atividade principal, deverá di
mensionar os Serviços Espedalizados em razão do maior grau de risco.

O Decreto n2 92.530, de 7-4-86, dispôs sobre a espedalização de engenheiros e ar
quitetos em engenharia de segurança do trabalho e sobre a profissão de técnico de se
gurança do trabalho. A Lei n2 7.410, de 27-11-85, regulou a atividade de engenharia de 
segurança.

8.2.2 Cipa
i . . .

De acordo com o art. 163 da CLT, é obrigatória a constituição de Comissão Interna 
de Prevenção de Addentes (Cipa), conforme as instruções do Ministério do Ttabalho que 
estão contidas na NR 5 da Portaria na 3.214/78.

Tem a Cipa por objetivo observar e relatar as condições de risco nos ambientes de 
trabalho e solidtar as medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes e/ou neutra
lizá-los, discutindo os addentes ocorridos e solidtando medidas que os previnam, assim 
como orientando os trabalhadores quanto, a sua prevenção.

Será a Cipa composta dè representantes da empresa é dos empregados. Os represen
tantes do empregador, titulares e suplentes, serão por ele designados, anualmente, entre 
os quais o presidente da Cipa. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, 
serão eleitos em escrutínio secreto pelos interessados, independentemente de serem sin
dicalizados, entre os quais estará o vice-presidente da Cipa. O mandato dos membros 
eleitos da Cipa é de um ano, permitida uma reeleição. Òs representantes titulares do 
empregador não poderão ser reconduzidos por mais de dois mandatos consecutivos.

Deverá a Cipa ser registrada no órgão regional do Ministério do Trabalho até 10 dias 
depois da eleição, devendo suas atas ser registradas em livro próprio.

A eleição para o novo mandato da Cipa deverá ser convocada pelo empregadoi; com 
prazo mínimo de 45 dias antes do término do mandátò e realizada com anteeedêiida 
mínima de 30 dias de seu término.

O membro titular perderá o mandato e será substituído pelo suplente quando faltar 
a mais dê quatro reuniões ordinárias sem justificativa. Os empregados deverão fazer um 
curso de Cipa.

Tratando-se de empreiteiras ou de empresas prestadoras de serviços, considera-se 
estabelecimento o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades.

A Cipa não poderá ter seu número de representantes reduzido, nem ser desativada 
antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de 
empregados da empresa ou redassificação de risco, salvo em caso de encerramento da 
atividade do estabelecimento (art. 5fi da Portaria n2 SSST n2 9/96).

O art. 165 da CLT determina que os titulares da representação dos empregados nas 
Cipas não poderão sofrer despedida arbitrária, que é a que não se firndar em motivo eco
nômico, financeiro, técnico ou disdplinar. Ocorrendo a despedida, se o empregado reda
mar na Justiça do Trabalho, deverá o empregador comprovar os motivos retroindieados,
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sob pena de ter de reintegrar o trabalhador. A alínea a do indso II do art. 10 do ADCT 
determinou que o empregado eleito para cargo de direção da Cipa tem estabilidade no 
emprego, desde o registro de sua candidatura até um ano após o final de seu mandato.

A garantia de emprego é para o empregado eleito e não para o indicado pelo empre
gador para ser o presidente da Cipà.

8.3 Edificações

As edificações deverão contar com os requisitos técnicos necessários à perfeita segu
rança dos trabalhadores (art. 170 da CLT). Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 
três metros de pé-direito, que é a altura livré do piso ao teto (art. 171 da CLT). Poderá 
ser reduzido esse limite desde qué atendidas as condições de iluminação e conforto 
térmico compatíveis com a natureza do trabalho, de acordo com as regras da NR 8 da 
Portaria na 3.214/78.

Os pisos nos locais de trabalho não deverão conter saliêndas nem depressões de 
modo a prejudicar a circulação de pessoas ou coisas. As aberturas nos pisos e paredes se
rão protegidas de forma a impedir a queda de pessoas ou de objetos. Os pisos, as escadas 
e as rampas devem oferecer resistênda sufidente para suportar as cargas móveis e fixas, 
para as quáis à edificação sé destina. Nos pisòs, escadas, rampas, corredores e passagens 
dos locais de trabalho, onde houver perigo de escorrègamento, serão empregados ma
teriais ou processos antiderrapantes. Os locais de trabalho deverão observar às normas 
técnicas quanto à resistênda ao fogo, isolamento térmico, isòlaménto e còndidonamento 
acústico, resistênda estruiniral e impèrmeàbilidade.

8.4 Iluminação

Em todos os locais de trabalho, deverá haver iluminação adequada, natural ou arti- 
fidal, apropriada à natureza da atividade (art. 175 da CLT).

A iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral e difusa,, a fim de evitar 
ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes excessivos.

Os níveis mínimos de iluminação a serem observados nos locais de trabalho são os 
valores de iluminândas estabeleddos na NBR ns 5.413, norma brasileira do Inmetro.CNR
17, item 17.5.3.3).

8.5 Conforto térmico

Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compatível com o serviço reali
zado (art. 176 da CLT). A ventilação artifidal será obrigatória sempre que a natural não 
preencha as condições de conforto térmico.

Se as condições de ambientes se tomarem desconfortáveis, em virtude de insta;- 
lações geradoras de. frio. ou de calor, será obrigatório o uso de vestimentas adequadas 
para o trabalho em tais condições ou de capelas, anteparos, paredes duplas, isolamento
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térmico e recursos similares, de forma que os empregados fiquem protegidos contra 
radiações térmicas.

8.6 Instalações elétricas

Somente profissional qualificado poderá instalai; operar, inspecionar ou reparar ins
talações élétricas (art. 180 da CLT). Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou 
instalações élétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro a acidentados 
por choque térmifo (art. 181 da CLT).

A NR 10 da Portaria na 3.214/78 trata de instalações e serviços em eletricidade.
Deverá haver proteção aos empregados para evitar perigos com choque elétrico ou 

outros tipos de áddentes. Existirá cobertura por material isolantè nas partes dás instala
ções elétricas em que isso possa ser realizado. As partes das instalações elétricas, sujeitas 
à acumulação de eletriddade estática, devem ser aterradas. Os ámbientes das instalações 
elétricas que contenham risco de incêndio devem ter proteção contra fogo.

8.7 Movimentação, armazenagem e manuseio de materiais

As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais deverão estar familiari
zadas com os métodos ratíonais de levantamento de cargas.

A NR 11 da Portaria nB 3.214/78 estabelece as regras para este tópico.
Em todo o equipamento, será indicado, em lugar visível, a carga máxima de trabalho 

permitida. Os carros manuais para transporte devem possuir protetores para as mãos.

8.8 Máquinas e equipamentos

As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispositivos de partida e 
parada e outros que se fizerem necessários para a prevenção de addentes do trabalho, 
especialmente quanto ao risco de adonamento addental (art. 184 da CLT).

Os reparos, limpeza e ajustes somente poderão ser executados com as máquinas 
paradas, salvò se o movimento for indispensável à realização do ajuste (art. 185 da CLT).

A NR 12 da Portaria na 3.214/78 estabelece regràs complementares para máquinas 
e equipamentos.

Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem 
ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e 
outras substândas que os tomem escorregadios.

As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passa- 
diços que permitam acèsso fádl e seguro aos locais em que seja necessária a execução 
de tarefas. As máquinas e os equipamentos devem conter dispositivos de adonamento e
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parada. Há necessidade de dispositivos apropriados de segurança para o acionamento de 
máquinas e equipamentos com acionamento repetitivo.

Se o operário for trabalhar sentado, devem ser fornecidos assentos.

8.9 Caldeiras, fomos e recipientes sob pressão

Caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam sob pressão deverão dis
por de válvulas e outros dispositivos de segurança, que evitem seja ultrapassada a pressão 
interna de trabalho compatível com sua resistência.

As-caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de segurança, por-enge- 
nheiro ou empresa especializada, inscritos no Ministério do Trabalho (art. 188 da CLT) .

Caldeiras e recipientes sob pressão têm normas complementares reguladas pela NR
13 da Portaria na 3.214/78.

Os fomos têm normas complementares estabelecidas pela NR 14 da Portaria ns 
3.214/78. Devem, para qualquer utilização, ser construídos solidamente, revestidos de 
material refratário, de forma que o calor radiante não ultrapasse os limites de tolerância, 
dotados de chaminés e instalados de forma a evitar acúmulo de gases nocivos e altas 
temperaturas em áreas vizinhas.

8.10 Ergonomia

Ergonomia vem do grego ergon, que significa trabalho e nomos, que quer dizer nor
mas, ou seja, normas para organizar o trabalho.

Ergonomia é a dênda que estuda as relações do homem com seu trabalho sob o 
aspecto psicofisiológico.

A NR 17 da Portaria nB 3.214/78 estabelece regras para as condições de trabalho 
reladonadas com levantamento, transporte e descarga de materiais.

A CLT estabelece no art. 198 que é de 60 quilos o peso máximo que um empregado 
pode remover individualmente, ressalvado o uso de material que utilize tração ou im- 
pulsão por vagonetes, trilhos, carros de mão ou outros aparelhos mecânicos, para o qual 
poderá ser fixado outro limite pelo Ministério do Trabalho. A mulher não poderá fazer 
serviços que empreguem força superior a 20 quilos para o trabalho contínuo, ou 25 quilos 
para o trabalho ocasional (art. 390 da CLT), não se compreendendo nessa orientação a 
remoção por vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou aparelhos mecânicos. Os menores 
devem obedecer às mesmas limitações de peso previstas quanto às mulheres (§ 5a do art. 
405 da CLT).

Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem postura correta ao trabalha
dor, capazes de evitar posições incômodas ou forçadas, sempre que a execução da tarefa 
exija què se trabalhe sentado. Para trabalho manual sentado ou que tenha de ser feito de 
pé, bancadas, mesas, escrivaninhas e painéis devem propordonar ao trabalhador condi
ções de boa postura, visualização e operação.

Quando o trabalho for feito de pé, os empregados terão à disposição assentos para 
serem utilizados nas pausas que o serviço permitir
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As especificações a serem seguidas pelas empresas quanto a condições e meio am
biente do trabalho na indústria da construção são disciplinadas pela NR 18 da Portaria 
n2 3.214/78.

Os materiais empregados nas construções devem ser arrumados de modo a não pre
judicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de 
combate a incêndio, não obstruindo portas ou saídas de emergência e não provocando 
empuxos ou sobrecargas em paredes ou lajes.

As pilhas de material, a granel ou embaladas, devem ter forma e altura que garantam 
sua estabilidade e facilitem seu manuseio.

Devem ser protegidas todas as partes móveis dos motores, transmissões e partes pe
rigosas das máquinas ao alcance dos trabalhadores.

As máquinas e os equipamentos que ofereçam risco de ruptura de suas partes, pro
jeção de peças ou de partículas de materiais devem ser providos de proteção para suas 
peças móveis.

E obrigatória a colocação de tapumes, sempre que se executarem obras de constru
ção, demolição ou reparos, onde for necessário impedir o acesso de pessoas estranhas 
ao serviço.

8.11 Condições de trabalho na indústria da construção

8.12 Trabalho a céu aberto

A  NR 21 da Portaria n2 3.214/78 cuida do trabalho a céu aberto.
Nos trabalhos realizados a céu aberto, é obrigatória existência de abrigos, ainda que 

rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries.
Serão exigidas medidas especiais que protejam os trabalhadores contra a insolação 

excessiva, o caloi; o frio, a umidade e os ventos inconvenientes.
Em razão de inexistir previsão legal, é indevido o adicional de insalubridade ao tra

balhador em atividade a céu aberto (Orientação Jurisprudendal 173 da SBDI-1 do TST), 
como de ter contato com o calor do sol.

Aos trabalhadores que residirem no local de trabalho deverão ser oferecidos aloja
mentos que apresentem adequadas condições sanitárias.

É vedada, em qualquer hipótese, a moradia coletiva de família.
Para os trabalhos realizados em regiões pantanosas ou alagadiças, serão imperativas 

as medidas de profílaxia de endemias, de acordo com as normas de saúde pública.

8.13 Trabalhos em minas e subsolos

O trabalho realizado no subsolo somente será permitido a homens, com idade míni
ma entre 21 e 50 anos (art. 301 da CLT).
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A duração normal do trabalho efetivo não excederá seis horas diárias ou de 36 horas 
semanais (art. 293 da CLT).

Em cada período de três horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa 
de 15 minutos para repouso, que será computada na duração normal do trabalho (art. 
298 da CLT).

Ao empregado em subsolo será fornecida, pelas empresas exploradoras de minas, 
alimentação adequada à natureza do trabalho.

A NR 22 da Portaria ns 3.214/78 traz maiores especificações quanto ao trabalho em 
subterrâneos.

Próximo aos locais dé acesso ao subsolo e aos de mineração de superfície, a empresa 
manterá chuveiros e instalações sanitárias adequadas, bem como dependência ápròpria- 
da para refeições, ao abrigo da poeira, odores, umidades e fumaças e com condições 
satisfatórias de conforto, indusive água potável.

Nas explorações de subsolo, haverá instalações móveis dotadas de redpientes portá
teis destinados à satisfação de necessidades fisiológicas.

No subsolo e próximo às frentes de trabalho, será facilitada ao empregado a obten
ção de água potável, proibidos copos de uso coletivo e torneira sem proteção.

A quantidade de ar puro posta em circulação será propordonal ao número de traba
lhadores e ao de lâmpadas, motores, animais e outros agentes que consumam oxigênio.

A galeria deverá ter altura que permita ao mineiro posição satisfatória para o tra
balho.

A mina em lavra terá no mínimo duas vias prindpais de acesso à superfíde, separa
das por terreno madço e comunicando-se entre si e com as vias secundárias, de forma 
que a interrupção de uma delas não afete o trânsito pela outra.

8 .1 4 Proteção contra incêndio

As empresas deverão estabelecer proteção contra incêndio em geral, promovendo 
o revestimento de portas e paredes, construção de paredes contra fogo, diques e outros 
anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação de corredores de acesso e saídas 
amplas e protegidas, com sufidente sinalização (art. 200, I\£ da CLT).

A NR 23 da Portaria ns 3.214/78 trata de proteção contra incêndios.
Todas as empresas deverão possuir proteção contra incêndio, saídas sufidentes 

para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de incêndio, equipamento sufi
ciente para combater o fogo em seu início e pessoas adestradas no uso correto desses 
equipamentos.

As portas devem abrir-se no sentido da saída, situando-se de tal modo que, ao se 
abrirem, não impeçam as vias de passagem.

Todas as escadas, plataformas e patamares devem ser feitos com material incombus
tível e resistente ao fogo.

As caixas de escadas devèrão ser providas de portas corta fogo, fechando-se automa
ticamente e podendo ser abertas facilmente pelos dois lados.
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Os locais de trabalho deverão conter instalações sanitárias, com separação de sexos, 
chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios ou condições de con
forto por ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de limpeza dos 
locais de trabalho e modo de sua execução (art. 200, VH, da CLT).

A NR 24 da Portaria na 3.214/78 especifica as condições sanitárias e de conforto nos 
locais de trabalho.

8.15 Condições sanitárias

8.16 Resíduos industriais

A empresa deverá providenciar todas as exigências necessárias ao tratamento de 
resíduos industriais (art. 200, VII, da CLT).

A NR 25 da Portaria n2 3.214/78 dispõe sobre resíduos industriais.
Os resíduos gasosos deverão ser eliminados dos locais de trabalho, sendo proibido 

o lançamento ou a liberação nos ambientes de trabalho de quaisquer contaminantes 
gasosos.

Os resíduos líquidos e sólidos deverão ser convenientemente tratados e/ou dispostos 
e/ou retirados dos limites da empresa, de forma a evitar riscos à saúde e à segurança dos 
trabalhadores.

8.17 Sinalização de segurança

Nos locais de trabalho, devem ser empregadas cores, inclusive nas sinalizações de 
perigo (art. 200, VIII, da CLT).

Os materiais e substâncias empregados, manipulados nos locais de trabalho, quando 
perigosos ou nocivos à saúde, devem conter PQ rótulo, sua composição, recomendações 
de socorro e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização intemadonal. 
Os locais de trabalho deverão conter avisos ou cartazes, com advertênda quanto aos ma
teriais e substândas perigosos ou nodvos à saúde.

As normas quanto à sinalização de segurança são especificadas pela NR 26 da Por
taria n2 3.214/78.

A sinalização destina-se à prevenção de addentes, mostrando os equipamentos de 
segurança, delimitando áreas, identificando as canalizações de líquidos e gases e adver
tindo contra riscos.

No local de trabalho, devem ser utilizadas cores.
A cor vermelha é usada para indicar e distinguir equipamentos de proteção e comba

te a incêndio, como hidrantes, bombas de incêndio etc.
A amarèla é utilizada para identificar gases não liqüefeitos, em canalizações, ou é 

empregada para indicar cuidado, em portas, escadas, corrimões.
A branca será empregada para mostrar passarelas e corredores de circulação, locali

zação de bebedouros, áreas destinadas a armazenagem, zonas de segurança.
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A preta será empregada para indicar as canalizações de inflamáveis e combustíveis 
de alta viscosidade (óleo lubrificante, asfalto, alcatrão, piche).

A azul é utilizada para indicar cuidado, ficando seu emprego limitado a aviso contra 
uso e movimentação de equipamentos, que deverão pennanecer fora de serviço.

A verde é usada para indicar segurança.
A cor púrpura será usada para indicar perigos provenientes das radiações eletromag

néticas penetrantes de partículas nucleares.
A lilás deverá ser usada para indicar canalizações que contenham álcalis.
A cinza-claro deverá ser usada para identificar canalizações em vácuo, e a cinza- 

-escuro para eletrodutos.
O alumínio será usado em canalizações contendo gases liqüefeitos, inflamáveis e 

combustíveis de baixa viscosidade (ex.: óleo diesel, gasolina, querosene).
A marrom será adotada, a critério da empresa, para identificar qualquer fluido não 

identificável pelas demais cores.

8.18 Asbesto

A Lei ns 9.055, de l a-6-95, em seu art. 4a, estabelece que os órgãos competentes do 
controle e segurança, higiene e medicina do trabalho desenvolverão programas sistemáti
cos de fiscalização, monitoramento e controle de riscos de exposição ao asbesto/amianto 
da variedade crisotila e às fibras naturais e artificiais. Em todos os locais de trabalho 
devem ser observados os limites de tolerância fixados na legislação e, em sua ausência, 
serão fixados com base nos critérios de controle de exposição recomendados por orga
nismos nacionais ou intemadonais reconheddos dentificamente. O anexo 12 da NR 15 
da Portaria na 3.214/78 trata do asbesto, estabelecendo os limites de tolerânda. A Lei ns 
9.055/95 foi regulamentada pelo Decreto na 2.350, de 15-10-97.

A Convenção na 162 da OIT, de 1986, foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 51, de 
25-8-89, e promulgada pelo Decreto na 126, de 22-5-91. Tratà da utilização do amianto 
com segurança.

9 Insalubridade

Na insalubridade, o prejuízo é diário à saúde do trabalhador. A saúde do trabalhador 
é afetada diariamente. Ela causa doenças. Diz respeito à Medicina do Trabalho.

O Brasil adotou o sistema de monetarização do risco, com o pagamento de adidonal 
pelo trabalho em condições insalubres ou perigosas.

O ideal seria combater as causas do elemento adverso à saúde do trabalhador.
Esdarece o art. 189 da CLT que são consideradas atividades ou operações insalubres 

as que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados 
a agentes nodvos à saúde, acima dos limites de tolerânda fixados em razão da natureza 
e da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. Hoje, de acordo com 
as determinações legais, é preciso verificar se os agentes insalutfferos estão acima dos
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limites permitidos para que se possa configurar a insalubridade, o que revela um aspecto 
quantitativo na determinação legal.

Reza o art. 190 da CLT que o Ministério do Trabalho aprovará o quadro das ativida
des e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insa
lubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo 
máximo de exposição do empregado a esses agentes. Nesse ponto, a NR 15 da Portaria ne 
3.214/78 especifica as condições de insalubridade em seus vários anexos. Por exemplo: 
anexo 1, ruídos; anexo 11, agentes químicos etc.

O trabalhador rural também tem direito ao adicional de insalubridade, de acordo 
com as condições >nodvas a sua saúde.

O adidonal de insalubridade será devido à razão de 40% (grau máximo), 20% (grau 
médio) e 10% (grau mínimo), calculado sobre o salário-mínimo (art. 192 da CLT). Não 
poderá o adidonal de insalubridade ser acumulado com o de periculosidade, cabendo ao 
empregado a opção por um dos dois (§ 2a do art. 193 da CLT). Atualmente, prevalece a 
orientação de que o porcentual do adidonal indde sobre o salário-mínimo.

A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá: (a) com a adoção de 
medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerânda; (b) com 
a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador, que diminua a inten
sidade do agente agressivo a limites de tolerânda (art. 191 da CLT). A Súmula 80 do TST 
mostra que “a eliminação da insalubridade pelo fomedmento de aparelhos protetores 
aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exdui a percepção do adidonal 
respectivo”. Aqui, o qué ocorre é a eliminação da insalubridade com o fomedmento do 
EPI. A Súmula 289 do TST esdarece, porém, que “o simples fomedmento do aparelho 
de proteção pelo empregador não o exime do pagamento do adidonal de insalubridade, 
cabendo-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nodvidade, 
dentre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pdo empregado”.

O dirdto do empregado ao adidonal de insalubridade cessará com a eliminação do ris
co a sua saúde ou integridade física (art. 194 da CLT)- Se o empregado é removido do setor 
ou passa para outro estabelecimento, perde o direito ao adidonal de insalubridade.

A caracterização e a dassificação da insalubridade e da periculosidade serão feitas 
por meio de perída a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registra
dos no Ministério do Trabalho (art. 195 da CLT).

Os efeitos pecuniários da insalubridade serão devidos a contar da data da indusão da 
respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho (art. 196 da CLT).

A Portaria na 3.751/90 deu nova redação à NR 17 da Portaria na 3.214/78, tratando 
de ergonomia. Ergonomia significa o conjunto de estudos que visam à organização me
tódica do trabalho em razão do fim proposto e das relações entre o homem e a máquina. 
Não trata, portanto, a NR 17 de insalubridade por baixo iluminamento. O item 17.5.3.3 
da NR 17 esdareceu que “os níveis mínimos de iluminamento a serem observados nos 
locais de trabalho são os valores de iluminândas estabeleddas na NBR 5.413, norma 
brasileira registrada no INMETRO”.

A Súmula 460 do STF dispõe que, “para efeito do adidonal de insalubridade, a pen
da judidal, em redamação trabalhista, não dispensa o enquadramento da atividade entre 
as insalubres, que é ato de competênda do Ministério do Trabalho”.
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Indica a Súmula 248 do TST que “a reclassificação ou descaracterização da insalubri- 
dade por ato da autoridade competente, repercute na satisfação do respectivo adicional, 
sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial”.

A Orientação Jurisprudencial na 4 ,1, da SDI do TST mostra que não basta a constata
ção na insalubridade por meio de um laudo peridal para que o empregado tenha direito 
ao respectivo adidonal, sendo necessária a fclassificação da atividade insalubre na relação 
ofidal elaborada pelo Ministério do Trabalho.

Se o Ministério do Trabalho, nos termós do art. 190 da CLT, deixa de considerar a 
iluminação como fator insalubre, impossível ser deferido o adidonal de insalubridade por 
baixa iluminação.

O adidonal de insalubridade é, portanto, devido de acordo com o quadro aprovado 
pelo Ministério do Trabalho, na conformidade do art. 190 da CLT.

A iluminação deixou de ser fator que causa insalubridade, pois o Anexo 4 da NR 15, 
da Portaria na 3.214/78, foi revogado pela Portaria ns 3.751, de 23-11-1990.

A Orientação Jurisprudendal Transitória na 57 da SDI do TST esdareceu que somen
te após 26-2-1991 foram, efetivamente, retiradas do mundo jurídico as normas enseja- 
doras do direito ao adidonal de insalubridade por iluminamento insufídente no local da 
prestação de serviço, como previsto na Portaria na 3.751/90 do Ministério do Trábalhó, 
que revogou o anexo 4, da NR 15 da Portaria na 3.214/78. -

O ideal é que o empregado não tivesse de trabalhar em condições de insalubridade, 
que lhe são prejudidais a sua saúde. Para o empregador muitas vezes é melhor pagar 
o ínfimo adidonal de insalubridade do que eliminar o elemento nodvo à saúde do tra
balhador, que demanda incentivos. O empregado, para ganhar, algo a mais do que seu 
minguado salário, sujeita-se a trabalhar em local insalubre.

Quanto maior for o salário dó empregado, menor será a relação entre o salário pago 
e o adidonal de insalubridade percebido.

O baixo valor do adidonal de insalubridade incentiva o empregador a continuar exi
gindo o trabalho em condições insalubres, em prejuízo da saúde do trabalhador.

Como propostas de alteração da legislação teria as seguintes: (a) o adidonal de in- 
salubridade ser calculado sobre o salário do empregado, como acontece com o adidonal 
de periculosidade, pois o valor vinculado ao salário-mínimo é muito ínfimo e não remu
nera o trabalho em condições adversas à saúde; (b) o número de dias de férias deveria 
ser maior para pessoas que trabalham em locais insalubres; (c) a jomada de trabalho do 
empregado que presta serviços em condições insalubres deveria ser reduzida, de forma a 
ter menor contato com elementos insalubres.

10 Periculosidade

Na periculosidade existe o risco, a possibilidade de ocorrer o infortúnio. É matéria 
ligada a Engenharia do Trabalho.

A periculosidade em relação a trabalho com inflamáveis foi estabeledda pela Ld na 
2.573, de 15-8-1955.
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A Lei ns 5.880, de 24-8-1973, estende o adicional previsto na Lei na 2.573 para con
tato com explosivos.

A Lei na 6.514, de 22-12-1977, deu nova redação ao art. 193 da CLT, prevendo que o 
trabalho com inflamáveis e explosivos dá direito ao adicional de periculosidade.

A Lei na 7.369, de 20-9-1985, concede o direito ao adicional de periculosidade às 
pessoas que trabalham com energia elétrica em sistemas elétricos de potência.

São consideradas atividades ou operações perigosas as que, por sua natureza ou 
métodos de trabalho, impliquem contato permanente com inflamáveis ou explosivos em 
condições de risco acentuado. O contato do empregado com energia elétrica também 
confere direito aoi adicional de periculosidade, na forma da Lei na 7.369/85.

Enquanto na insalubridade temos que, se não for eliminada ou neutralizada, o tra
balhador a ela exposto tem continuamente um fator prejudicial a sua saúde, já  a pericu
losidade não importa fator contínuo de exposição do trabalhador, mas apenas um risco, 
que não age biologicamente contra seu organismo, mas que, na configuração do sinistro, 
pode ceifar a vida do trabalhador ou mutilá-lo.

O contato permanente de que fala o art. 193 da CLT tem de ser entendido como diá
rio, mesmo que seja feito por poucas horas durante o dia.

O adicional de periculosidade será de 30% sobre o salário contratual do empregado, 
sem os acréscimos iresultantes de gratificações, prêmios ou pártidpações nos lucros da em
presa. A Súmula 191 do TST esdarece que o adidonal de periculosidade indde, apenas, 
sobre o salário básico, e não sobre este acresddo de outros adidonais. Os empregados que 
operam bomba de gasolina têm direito ao adidonal de periculosidade CS. 39 do TST).

O empregado não terá direito a adidonal de periculosidade e de insalubridade con- 
comitantemente, devendo optar por um deles (§ 2a do art. 193 da CLT). Normalmente, o 
empregado opta pelo adidonal de periculosidade, pois este é calculado sobre o salário e 
não sobre o salário-mínimo, sendo, portanto, mais vantajoso.

O direito do empregado ao adidonal de periculosidade cessará com a eliminação do 
risco a sua saúde ou integridade física.

A caracterização da periculosidade será feita por intermédio de penda, por meio de 
engenheiro ou médico do trabalho.

Os efeitos pecuniários da periculosidade são devidos a contar da data da indusão da 
respectiva átividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho.

A NR 16 da Portaria na 3.214/78 trata da periculosidade, especificando as situações 
em que será devido o adidonal.

A Portaria na 3.393, de 17-12-1987, prescrevia que o trabalho com substândas ioni- 
zantes e radiação conferia ao empregado o direito ao adicional de periculosidade.

O art. I a da Portaria na 496, de 11-12-2002, revogou a Portaria na 3.393/87, que tra
tava de substândas ionizantes e radiação como fator perigoso. Um dos fundamentos para 
revogar a segunda norma administrativa foi “que a caracterização dessas atividades como 
perigosas, nos termos da Portaria na 3.393 de dezembro de 1987, não encontra amparo 
no art. 193, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho”.

O art. 2a da Portaria na 518, de 4-4-2003, prevê novamente o direito ao adidonal de 
periculosidade em relação a atividades descritas no quadro anexo, que são as atividades
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e operações com substâncias ionizantes ou radioativas. O art. 4a da referida portaria re
vogou a Portaria ns 496/02.

A Convenção na 115 da OIT, que trata da proteção dos trabalhadores contra as radia
ções ionizantes, foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 2, de 7-4-1964, e promulgada 
pelo Decreto na 62.151, de 19-1-1968. Não versa sobre adicional de periculosidade para 
trabalho com radiações ionizantes. \

Não há dúvida de que as substâncias ionizantes e radioativas fazem mal à saúde do 
trabalhador. O objetivo da Portaria na 518 é resguardar a saúde do empregado, mas não 
tem previsão em lei.

Dispõe o inciso VI do art. 200 da CLT que cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer 
disposições complementares às normas de que trata o capítulo de Segurança e Medicina 
do Trabalho da CLT sobre proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas noci
vas, radiações ionizantes e não ionizantes. Prevê o parágrafo único do mesmo artigo que: 
“tratando-se de radiações ionizantes e explosivos as normas a que se refere este artigo 
serão expedidas de acordo com as resoluções a respeito adotadas pelo órgão técnico”.

Apenas em três casos é devido o adicional de periculosidade. Por contato com: (a) 
inflamáveis (art. 193 da CLT); (b) expiosivos (art. 193 da CLT); (c) energia elétrica (Lei 
na 7.369/85 c/c o Decreto na 93.412/86).

A lei não prevê o pagamento de adicional de periculosidade em relação a contato 
com substâncias ionizantes ou radiativas.

O inciso VI do art. 200 da CLT e seu parágrafo único não estabelecem o direito ao 
adicional de periculosidade ou a qualquer outro adicional. Logo, ele não pode ser es
tabelecido por portaria, que não tem natureza de lei, nem é norma emitida pelo Poder 
Legislativo.

O pagamento do adicional de periculosidade só pode ser determinado por lei, diante 
do princípio da legalidade (art. 5a, II, da Constituição) e do fato que é de competência 
da União regular a matéria (art. 2 2 ,1, da Lei Maior) e não de norma administrativa, de 
portaria.

A norma administrativa tem por objetivo esclarecer o conteúdo da lei e regula
mentá-la.

Dispõe o inciso n  do parágrafo único do art. 87 da Constituição que compete ao 
Ministro de Estado expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos.

A portaria do Ministro do Trabalho deve estar de acordo com a lei. Se ela excede os 
limites da lei, regulamenta demais, não tem qualquer valor.

Mostra o art. 114 da Lei na 8.112/90 que “a administração deverá rever seus atos, a 
qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade”.

Um dos fundamentos da Portaria na 496 era o fato de “incumbir à Administração 
Pública a revisão dos atos administrativos ilegais ou inconvenientes”. O mesmo pode ser 
feito em relação à Portaria nB 518, pois ela é ilegal, excedendo os limites da lei. Deve 
ser cancelada.

O art. 37 da Constituição dispõe que a Administração Pública deve agir de acordo 
com o prindpio da legalidade. Logo, descabido o estabelecimento de adicional de pericu
losidade que não tem previsão em lei.
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Não pode ser feita a interpretação literal da lei. O indso VI do art. 200 e seu pará
grafo único da CLT têm de ser interpretados sistematicamente com o art. 193 da CLT. Não 
podem ser interpretados isoladamente.

A interpretação sistemática da CLT mostra que, se o art. 193 da CLT não prevê o 
pagamento do adidonal de periculosidade para substândas ionizantes ou radiativas, a 
norma administrativa não pode fazê-lo.

O inciso IV do art. 2- da Lei n2 6.189/74 estabelece a competênda da Comissão Na
donal de Energia Nudear para expedir regulamentos e normas de segurança e proteção 
sobre radiações ionizantes. A competênda não é do Ministério do Trabalho, mas da Co
missão Nadonal de Energia Nudear.

Somente depois que o órgão técnico CNEN determinar limites técnicos é que o Mi
nistério do Trabalho e Emprego poderá regulamentar a questão sob o ponto de vista da 
saúde ocupadonal.

Reza o inciso II do art. 9a do Decreto n2 2.210, de 22-4-1997:

“Art. 9a À Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho do Ministério do Tra
balho compete, na forma da legislação em vigor a coordenação setorial no que diz 
respeito à segurança e a saúde do trabalho, cabendo em espedal:

II -  estabelecer normas e instruções para os trabalhadores da área nudear, 
considerando os aspectos da rádio proteção.”

Entretanto, para que o adidonal de periculosidade seja devido pelo contato com 
substândas ionizantes ou radioativas, é preciso haver previsão na lei. Não pode a norma 
administrativa conceder o adidonal sem previsão legal.

Se a atividade com substândas ioàizantes já  é insalubre, como mostra a Portaria na 
4, de 11-4-1994, não podem ser recebidos os dois adidonais ao mesmo tempo (§ 2a do 
art. 193 da CLT).

É preciso mudar a lei para que haja o pagamento do adidonal de periculosidade em 
relação ao trabalho com substândas ionizantes ou ràdioativas.

Esdarece a Orientação Jurisprudendal 345 da SBDI-1 do TST que a exposição do 
empregado à radiação ionizante ou à substânda radioativa enseja á  percepção do adi
donal de periculosidade, pois a regulamentação Ministerial CPortarias do Ministério do 
Trabalho n -  3.393, de 17-12-1987, e 518, de 7-4-20Ú3), ao reputar perigosa a atividade, 
reveste-se de plena eficáda, por ser expedida por força dé deleigação legislativa contida 
no art. 200, caput, e inciso VI, da CLT. No período de 12-12-2002 a 6-4-2003, enquanto 
vigeu a Portaria n2 496 do Ministério do Trabalho, o empregado faz jus ao adidonal de 
insalubridade.

11 Penosidade

Em espanhol, usa-se a expressão trabajos sucios, que são os executados em minas 
de carvão, transporte e entrega de carvão, limpezas de chaminés, limpeza de caldei
ras, limpeza e manutenção de tanques de petróleo, redpientes de azeite, trabalhos com
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grafite e cola, trabalho em matadouros, preparação de farinha de peixe, preparação de 
fertilizantes etc.

O inciso XXm do art. 7a da Constituição previu o adicional de remuneração para ati
vidades penosas. Logo, quem trabalhar em atividades penosas terá direito ao adicional, 
porém até o momento não existe riorma legal tratanto do tema.

É daro que atividade penosa não será aquela em que o trabalhador preste serviços 
em galinheiros ou avícolas, mas que tragam um desgaste maior do que o normal a sua 
integridade física.

Era atividade penosa a descrita no art. 387 da CLT, que tratava do trabalho da mulher 
em subterrâneos, minerações em subsolo, pedreiras e obras de construção dvil, que foi 
revogado pela Lei-na 7.855/89.

Considerava-se atividadepenosa, para fiüs de aposentadoria, a da telefonista.
São trabalhos estressantes os de motorista de ônibus e de táxi, em razão do trânsito, 

do trabalhador que presta serviços em turnos ininterruptos de revezamento, pois a cada 
semana faz um horário; do piloto de avião; do trabalhador que opera no pregão de bolsa 
de valores.

12 Fiscalização

O Ministério do Trabalho estabelecerá normas quanto: (a) à dassificação das em
presas segundo o número de empregados e a natureza do risco de suas atividades; (b) 
à qualificação exigida para os profissionais espedalizados em medicina e segurança do 
trabalho; (c) às demais características e atribuições dos serviços espedalizados em segu
rança e medicina do trabalho nas empresas (art. 162 da CLT).

A fiscalização trabalhista costuma fazer inspeção mesmo antes da entrada em fun- 
donamento do estabelecimento do empregador. Quando existirem modificações subs- 
tandais no local de trabalho, indusive quanto à equipamentos, haverá nova fiscalização.

As empresas poderão solidtar previamente à DRT a aprovação dos projetos de cons
trução e respectivas instalações.

O Delegado Regional do Trabalho poderá interditar estabelecimentos, setores, má
quinas ou equipamentos, à vista de laudo técnico que demonstre gráve e iminente risco 
para o trabalhador; ou embargar obra, indicando na decisão as providêndas que deverão 
ser adotadás para prevenção de infortúnios de trabalho.

A interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço competente da DRT e 
pelo agente de inspeção do trabalho ou entidade sindical (§ 2a do art. 161 da CLT),

Responderá por desobediênda quem, após determinada a interdição ou embargo, 
ordenar ou permitir o fundonamento do estabelecimento ou de um de seus setores, a uti
lização de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento da obra, se em consequênda 
restdtarem danos a terceiros.

O Delegado Regional do Trabalho, independentemente de recurso, e após laudo téc
nico do serviço competente, poderá levantar a interdição.

Durante a paralisação dos serviços, em decorrênda da interdição ou embargo, os em
pregados receberão os salários, como se estivessem em efetivo exerddo de seus misteres.
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1 Introdução.

Em sentido amplo, a palavra fiscalizar corresponde a examinar, inspecionar, sindicar, 
censurar. Em sentido estrito, ou seja, para o Direito do Trabalho, tem o sentido de verifi
car a observância da norma legal e orientação em sua aplicação.

O fiscal do trabalho, porém, não tem apenas a função de aplicador de multas ou de 
fiel cumpridor das leis, mas também de orientador, de mostrar às empresas comO a lei 
deve ser aplicada, principalmente em se tratando de legislação recente. Na verdade, o 
fiscal do trabalho vai mostrar os erros cometidos pela empresa, pára esta se enquadrar na 
legislação trabalhista, inclusive quanto à medicina é segurança do trabalho.

Normalmente, o fiscal do trabalho também tem a. função de verificar condições de 
trabalho que ainda não foram regulamentadas pela legislação, mas que posteriormente 
possam ser objeto dessa regulamentação.

2 Âmbito internacional

Pode-se dizer que foi na Inglaterra que surgiu o conceito de fiscalização do trabalho, 
com a promulgação do ÂLthorp’s Act, de 1833. O Tratado de Versalhes de 1919 dedarou, 
em seu art. 427, que cada Estado deveria organizar, um serviço de inspeção do trabalho 
de maneira a aplicar as leis e os regulamentos de proteção aos trabalhadores. A Recomen
dação na 5 da OIT, de 1919, orienta a cada membro da OIT a implantação, o mais rápido 
possível, de uma inspeção de trabalho eficaz das fábricas e oficinas. À Recomendação na 
20 da OIT, de 1923, esdarece que é missão essendal da fiscalização assegurar a aplicação 
das leis e regulamentos concernentes às condições de trabalho e à proteção dos trabalha
dores no exerddo de sua profissão.

A Convenção ha 81, de 1947, aprovada pelo Decreto Legislativo na 24/56, regulou a 
matéria da inspeção do trabalho. A fiscalização consiste: (a) numa ação destinada à apli
cação das disposições legais sobre condições de trabalho; (b) em orientação a emprega
dos e empregadores sobre a observânda da lei trabalhista; (c) em pesquisa de condições 
de trabalho ainda não regulamentadas. A atribuição da função de fiscalizar é conferida a 
fundonários públicos, podendo contar com à colaboração de empregadores, empregados
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e suas organizações sindicais. O fiscal tem ampla liberdade de ação, com entrada franquea
da, inclusive, de dia ou à noite, sem aviso-prévio, em qualquer estabelecimento submetido 
a inspeção. A Recomendação na 81, de 1947, complementou a Convenção na 81.

Surgiram as Convenções n“ 82 -  sobre inspeção do trabalho em empresas minerais 
e de transporte; 85 -  sobre inspeção de trabalho em territórios metropolitanos; 110, de 
1958 -  sobre fiscalização do trabalho na agricultura; Recomendação na 120, de 1964 -  
sobre higiene no comércio e nos escritórios, que foi aprovada pelo Brasil pelo Decreto 
Legislativo na 23, de 1979. A Convenção na 129, não ratificada pelo Brasil, trata da inspe
ção do trabalho na agricultura, prevendo o assessoramento e controle do cumprimento de 
dispositivos legais relacionados às condições de vida e de trabalho dos empregados e suas 
famílias. A Convenção ns 155 da OIT, de 1981, preocupou-se com as condições do meio 
ambiente do trabalho, devendo òs govémos rever sua política relacionada com a saúde e 
segurança do trabalho, consultando as organizações mais representativas dos emprega
dores e trabalhadores, com a participação efetiva da inspeção do trabalho.

3 Âmbito nacional

O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio foi criado pelo Govemo Provisó
rio em 1930. A inspeção do trabalho surge como uma ação tendente a velar pelo fiel 
cumprimento das leis dos regulamentos sobre a organização e regulamentação do tra
balho. Os inspetores do trabalho também faziam inquéritos sobre condições gerais de 
trabalho, realizando pesquisas sobrè as moléstias profissionais, propondo até mèsmo 
medidas de prevenção e proteção aos trabalhadores.

A CLT posteriormente passou a tratar do tema. É possível dizer que a atividade da 
õscalização trabalhista é exerrída hoje por fundonários públicos que são subordinados ao 
Ministério do Trabalho. O fiscal deve autuar a empresa quando verificar a inobservântía 
da lei por parte desta, sob pena de responsabilidade administrativa. Quando da expedi
ção de novas leis, regulamentos ou instruções ministeriais, ou em sè tratando de primeira 
inspeção em estabelecimentos recém-inaugurados, deverá o fiscal obedecer ao critério da 
dupla visita, sendo que ná primeira deverá instruir sobre a maneira de ser aplicada a lei 
(art. 627 da CLT). O fiscal terá livre acesso às dependêndas da empresa que éstiver sendo 
fiscalizada. Poderá o fiscal receber dènúndas de irregularidades de representantes legais 
de entidades sindicais.

O Decreto na 55.841, de 15-3-65, aprovou o Regulamento da Inspeção do Trabá- 
lho (RIT).

As irregularidades podem ser sanáveis e insanáveis. Quanto às sanáveis, cumpre ao 
fiscal, antes da autuação, conceder ao infrator prazo para as corrigir. As empresas terão 
prazo para exibição de documentos, exceto quanto ao controle de horário de trabalho e 
registro de empregados.

A Constituição de 1988 determina no indso XXIV do art. 21 que compete privati
vamente à União “organizai; manter e executar a inspeção do trabalho”. A inspeção do 
trabalho é privativa dos agentes federais, e é vedada a agentes do poder munidpal ou 
estadual. No Estado de São Paulo, entretanto, há um convênio entre o Estado e o Ministé
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rio do Trabalho para a inspeção, em que os médicos e engenheiros atuam na fiscalização, 
fazendo com que se conte com efetivo muito maior.

O Decreto na 4.552, de 27-12-02, revoga os Decretos n -  55.841/65, 57.819/66, 
65.557/69 e 97.995/89. A primeira norma aprova o Regulamento da Inspeção do Tra
balho (RIT). A finalidade principal do RIT é assegurar a observância das disposições 
legais e regulamentares do trabalho. A organização interna da fiscalização do trabalho 
compreende:

1. auditores-fiscais do trabalho, nas seguintes áreas de especialização: (a) legis
lação do trabalho; (b) segurança do trabalho; (c) saúde no trabalho;

2. agentes de higiene e segurança do trabalho, em funções auxüiares de inspeção 
do trabalho.

4 Estrutura do Ministério do Trabalho

O Ministério do Trabalho e Emprego é composto por: (a) Conselho Nacional de Imi
gração; (b) Conselho Curador do FGTS; (c) Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador; (d) Conselho Nacional de Economia Solidária; (e) Conselho Nacional do 
Trabalho; (f) Secretaria de Políticas Públicas de Emprego; (g) Secretaria de Relações 
do Trabalho; Ch) Secretaria de Inspeção do Trabalho; (i) Secretaria Nacional de Economia 
Solidária.

5 Atuação dos agentes

As denominações empregadas são fiscal do trabalho, agente fiscal, auditor-fiscal do 
trabalho ou inspetor do trabalho. Atualmente, vem sendo empregada a denominação 
auditor-fiscal do trabalho.

A carreira do auditor fiscal do trabalho é regulada pela Lei n2 10.193, de 6-12-02.
A inspeção do trabalho pode determinar aos inspetores a verificação de todas as nor

mas de proteção ao trabalhador ou apenas tarefas específicas e determinadas. O primeiro 
sistema chama-se generalista e o segundo, especialista.

Consiste o sistema generalista em conferir ao inspetor do trabalho todas as ques
tões relacionadas a emprego e condições de trabalho^ O modelo francês de inspeção de 
trabalho está sob a autoridade única do Ministério do Trabalho. O inspetor do trabalho 
é um generalista, constituindo-se no único representante do Estado perante a empresa, 
podendo contar com o auxílio de técnicos, como médicos e engenheiros, ou com a ajuda 
de instituições especializadas, notadamente na área de saúde e medicina do trabalho.

Na Inglaterra, o inspetor do trabalho é uma pessoa especialista, ou seja, é preparado 
para atuar apenas em determinada especialidade. Vincula-se a um órgão central, não 
mais se subordinando a vários Ministérios, como já  ocorreu. A legislação relativa à saúde 
e à segurança do trabalho foi simplificada e unificada, desempenhando a negociação co
letiva função relevante, indusive com a partidpação da inspeção do trabalho.
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O Brasil adotou o sistema generalista, conforme se verifica do Decreto na 55.841, de 
15-3-65 (RIT). A matéria de fiscalização trabalhista fica adstrita apenas ao Ministério do 
Trabalho. Apesar de o Brasil ter ratificado a Convenção na 81, os inspetores do trabalho 
não têm um estatuto próprio. A inspeção do trabalho está mais ligada aos pormenores do 
contrato de trabalho do que à saúde e à segurança do trabalho.

6 Atribuições e poderes dos inspetores

A fiscalização do trabalho é uma atividade administrativa vinculada. O auditor deve 
se ater ao que a lei prevê.

Os inspetores exercem funções internas ou externas na DRT. As funções internas estão 
relacionadas à movimentação do FGTS, à assistência nas rescisões contratuais de emprega
dos com mais de um ano de trabalho na empresa (art. 477, § I a, da CLT), de empregados 
estáveis, quanto a seu pedido de demissão (art. 500 da CLT), reclamações por falta ou re
cusa de anotação na CTPS (art 36 da CLT). Os serviços externos consistem na fiscalização 
das empresas.

O inspetor ao fiscalizar a empresa, deve identificar-se (art. 630 da CLT). Nenhum 
agente fiscal poderá exercer suas funções sem sua carteira de identidade fiscal, sem a 
qual não terá livre acesso às dependências da empresa.

0  fiscal tem livre acesso à empresa, exigindo os documentos necessários e prestando os 
esclarecimentos que lhe forem solicitados (arts. 627,628, §§ I a e 2a, e 630, § 3a, da CLT).

O inspetor tem o dever de instruir o empregador na primeira visita que faz à em
presa, orientando-o com relação ao descumprimento de leis ou portarias recentes ou na 
primeira inspeção do trabalho em estabelecimento recentemente inaugurado (art. 627 
da CLT). Nesses casos, deve observar o critério da dupla visita, significando que somente 
na segunda visita é que o inspetor deverá aplicar multa, caso a empresa não observe a 
legislação.

A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhistas, metrológieo, sanitário, am
biental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter na
tureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, 
comportar grau de risco compatível com esse procedimento (art. 55 da Lei Complemen
tar na 123/06). O aspecto sanitário diz respeito à higiene no trabalho. A empresa deve 
ter instalações sanitárias adequadas, com divisão entre homens e mulheres, ambientes 
limpos. Aspecto metrológieo é o que se refere a metrologia. Esta se ocupa do conheci
mento de pesos e medidas e dos sistemas de unidades de todos os povos, antigos e mo
dernos. A fiscalização do trabalho deverá prestar orientação à microempresa, em razão 
de que na maioria das vezes o microempresário ou empresário de pequeno porte não 
sabe das suas obrigações trabalhistas ou lhe falta orientação nesse sentido. Entretanto, 
essa função de orientação somente poderá ser exercida no caso de comportar grau de 
risco compatível com esse procedimento.

Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo 
quando for constatada infração por falta de registro do empregado ou anotação da CTPS, 
ou, ainda, na ocorrência de remddênda, fraude, resistênda ou embaraço à fiscalização.
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O § I a diz respeito ao que consta do caput, ou seja, à fiscalização quanto aos as
pectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança e não em relação à 
contribuição previdendária para efeito de adotar o critério da dupla visita. Na primeira 
visita do auditor fiscal, ele irá dar orientação e determinar o que deve ser cumprido. Na 
segunda visita irá verificar se a empresa cumpriu suas orientações. Se não o fizer, irá ser 
lavrada multa. Só não se adotará o critério da dupla visita em situações graves, como de 
falta de registro ou de anotação na CTPS do empregado, como nas hipóteses em que ele 
trabalha sem registro na CTPS. Não será adotado o critério da dupla visita em casos de 
reinddênda, fraude, resistênda ou embaraço à fiscalização. Resistênda é oposição. Em
baraçar é opor obstáculo. Fraude tem o sentido de burlar lesar, privar, frustrar, ludibriar 
agir de má-fé. i

Será adotado o critério da dupla visita nas empresas com até 10 empregados, salvo 
quando for constatada infração por falta de registro de empregado, ànotáção da sua 
CTPS e, na ocorrênda de fraude, résistênda, fraude ou embaraço à fiscalização (§ 3a do 
art. 6a da Lei na 7.855/89).

7 livre acesso

O inspetor do trabalho tem o direito de ingressar nas dependêndas da empresa, no 
que diz respeito ao objeto da fiscalização. Havendo resistênda, poderá o inspetor requi
sitar força policial (art. 630, § 82, da CLT).

A Convenção 148 da OIT, no art. 4a, dispõe que os representantes do empregador 
e dos empregados podem acompanhar os agentes da Inspeção do Trabalho. Limita-se à 
proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais devido à contaminação do ar ao 
ruído e às vibrações no local de trabalho. A Convenção não faz referênda ao sindicato, 
mas a representantes.

Determina a alínea d, do item 1.7, da NR 15 da Portaria na 3.214/78, que o empre
gador deve permitir aos representantes dos trabalhadores acompanhar a fiscalização das 
normas sobre segurança e medicina do trabalho.

Não há dispositivo legal autorizando a entidade sindical a acompanhar a fiscalização 
do trabalho, sob pena de violar o direito de propriedade.

A expressão representantes dos trabalhadores não se refere ao sindicato. Pode-se 
entender que é a prevista no art. 11 da Constituição ou, em caso de addente do trabalho, 
é o membro da Cipa.

8 Exibição de documentos

A empresa deverá possuir o livro de inspeção do trabalho. Nele será registrada a 
visita do inspetor ao estabelecimento, data, hora, dia, assim como o inído e término da 
fiscalização, consignando as irregularidades verificadas.

As empresas que tiverem mais de um estabelecimento, filial ou sucursal, deverão 
possuir tantos livros ‘‘Inspeção do Trabalho” quantos forem seus estabelecimentos.
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Deverá o empregador apresentar ao fiscal o livro de inspeção do trabalho (art. 628, 
§§ l 2 e 22, da CLT), no qual serão observadas as últimas anotações das visitas anteriores e 
se foram cumpridas as determinações lançadas pelo inspetor anterior. O inspetor poderá 
solicitar fichas de registro, guias de recolhimento de contribuição sindical, cartões de 
ponto, acordo de compensação e prorrogação de horas, atestados médicos etc. O inspetor 
também poderá fazer anotações a respeito\de escadas de incêndio, extintores, vestiários, 
instalações sanitárias, armários, chuveiros ètc.

As microempresas e empresas de pequeno porte ficam dispensadas da posse do livro 
de Inspeção do Trabalho (art. 51, I\£ da Lei Complementar nfi 123/06).

As empresas que dispensarem ou admitirem empregados ficam obrigadas a fazer 
a respectiva comunicação às Delegacias Regionais do Trabalho, mensalmente,, até o dia 
7 do mês subsequente ou como estabelecido' em regulamento, em relação nominal por 
estabelecimento, da qual constará a indicação da CTPS do trabalhador

9 Prestação de esclarecimentos

O inspetor deverá prestar os esclarecimentos que forem necessários ao empregadoi; 
seu chefe de pessoal ou contador da empresa. Poderá também o inspetor dirigir-se aos 
empregados, fazendo-lhes perguntas sobre as condições de trabalho e a respeito dos itens 
fiscalizados.

10 Autuações e multas

Quando as irregularidades forem sanáveis, o inspetor deverá conceder um prazo à 
empresa para que cumpra as determinações. Se a infração for insanável, a fiscalização 
autuará a empresa, impondo-lhe multa. O auto de infração será feito em duplicata, espe
cificando os motivos e fundamentos legais da autuação. Recolhida a multa no prazo de 10 
dias contados da data da notificação, ela será reduzida em 50% (art. 636, § 62, da CLT).

Poderá ser instaurado procedimento especial para ação fiscal, objetivando a orien
tação sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho, bem como a prevenção e o 
saneamento de infrações à legislação mediante Termo de Compromisso, na forma a ser 
disciplinada no Regulamento da Inspeção do Trabalho (art. 627-A da CLT).

Salvo as hipóteses dos arts. 627 e 627-A da CLT, a toda verificação em que 0 Auditor- 
-Fiscal do Trabalho concluir pela existência de violação de preceito legal deve correspon
dei; sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de auto de infração (art. 
628 da CLT).

O empregador poderá, porém, recorrer da multa, requerendo audiência para fazer 
provas (art. 632 da CLT). Mantido o auto, caberá o recurso no prazo de 10 dias, mediante 
depósito prévio de seu valor. É inconstitudonal a exigência de depósito ou arrolamerito 
prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo (S. Vinculante 
n2 21 do STF). O § l 2 do art. 636 da CLT, que estabelece o depósito prévio do valor da 
multa eominada em razão de autuação administrativa como pressuposto de admissibi
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lidade de recurso administrativo, não foi recepcionado pela Constituição de 1988, ante 
a sua incompatibilidade com o inciso LV do art. 5a (S. 424 do TST). O recurso contra a 
multa será decidido pela DRT. O Ministro do Trabalho poderá avocar (chamar para si) o 
processo, visando ao reexame dessas decisões (art. 638 da CLT).

As multas previstas na legislação trabalhista serão, quando for o caso e sem prejuízo 
das demais cominações legais, agravadas até o grau máximo nos casos de artifício, ardil, 
simulação, desacato, embaraço ou resistência à ação fiscal, levando-se em conta, além 
das circunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do infrator 
e os meios a seu alcance para cumprir a lei (art. 5e da Lei ns 7.855/89).

Não será considerado reincidente o empregador que não for novamente autuado por 
infração ao mesmo dispositivodecorridosdoisanosdaTmposição da penalidade.

Será observado o critério de dupla visita nas empresas com até 10 empregados, salvo 
quando for constatada infração por falta de registro de empregado, anotação de sua CTPS 
e na ocorrência de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização (§ 3a do art. 6a da Lei 
ns 7.855/89).

Na empresa que for autuada, após obedecido o que foi dito no parágrafo anterior, já 
será observado o critério da dupla visita em relação ao dispositivo infringido (§ 4a do art. 
6a da Lei na 7.855/89).

Normalmente, a CLT trata de multas ao final de cada capítulo. O descumprimento de 
um preceito do capítulo gera a multa respectiva. É uma forma de estabelecer sanção para 
o descumprimento da legislação trabalhista.

11 Fiscalização da aplicação das convenções e dos acordos coletivos

Há argumentos de que não é possível a inspeção trabalhista fiscalizar a aplicação das 
convenções ou acordos coletivos de trabalho, por se tratar de negócio privado, realizado 
interpartes. Entretanto, não penso dessa forma.

A Constituição de 1988 determina no indso XXIV do art. 21 que compete à União 
“organizar, manter e executar a inspeção do trabalho”. Trata-se, portanto, do exerddo da 
soberania do Estado, do fato deste disdplinar juridicamente a vida de um povo, devendo 
atuar dentro e de acordo com o que a lei determina. Se o Estado institui a norma, pode 
fiscalizar sua aplicação.

A Convenção na 81 da OIT tem natureza de lei federal, pois passa a integrar o or
denamento jurídico nessa condição e com tal hierarquia, tuna vez que foi ratificada pelo 
Brasil. O art. 2.1 estabelece que o sistema de inspeção no trabalho irá fiscalizar as empre
sas para assegurar a aplicação das disposições legais relativas às condições de trabalho e 
à proteção dos trabalhadores no exerddo da profissão. A convenção e o acordo coletivo 
têm disposições sobre condições de trabalho e proteção aos trabalhadores, podendo, por
tanto, ser objeto de fiscalização pelo Ministério do Trabalho. O art. 27 esdarece que a 
expressão disposições legais compreende, além da legislação, as sentenças arbitrais e os 
contratos coletivos que têm força de lei, e cuja aplicação os inspetores de trabalho estão 
encarregados de assegurar.
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O art. 626 da CLT trata de fiscalização quanto ao fiel cumprimento das normas de 
proteção ao trabalho, o que é feito por meio dos agentes fiscais do Ministério do Tra
balho. A expressão normas de proteção ao trabalho pode ser entendida em seu sentido 
amplo, compreendendo as convenções e acordos coletivos de trabalho. O depósito da 
convenção e do acordo coletivo na DRT tem finalidade não só de publicidade, mas tam
bém para que os inspetores do trabalho possam consultá-los para efeito de fiscalização 
(art. 614 da CLT).

O art. I 2 do RIT determina que à inspeção do trabalho compete assegurar o cum
primento das disposições legais e regulamentares dos atos e decisões das autoridades 
competentes e das convenções coletivas de trabalho.

Na França, por exemplo, os inspetores do trabalho controlam o cumprimento das 
convenções coletivas. Em caso de descumprimento da norma coletiva, procedem à au
tuação (L 6Í1-1 e R 135-1 do Código do Trabalho).

A incompatibilidade entre as dáusulas referentes às condições de trabalho pactuadas 
em convenção ou acordo coletivo e a legislação ensejará apenas denúnda à Procuradoria 
Regional do Trabalho, nos termos dos incisos I, Iü e IV do art. 83 da Lei Complementar ns 
75/93 que promoverá a ação contra a referida norma coletiva. O Ministério do Trabalho 
não tem competênda para dedarar a legalidade ou não da dáusula, o que só pode ser 
feito pela Justiça do Trabalho, pois o indso XXVI do art. 7a da Constituição reconhece os 
acordos e as convenções coletivas de trabalho, daí por que, açertadamente, se, faz a de
núnda para a autoridade competente promover a ação de anulação da referida dáusula. 
É vedada a apredação do mérito da norma coletiva. Exige-se apenas o depósito na DRT 
para que possa ter vigênda (§ I a do art. 614 da CLT).

Assim, havendo incompatibilidade entre a lei e a norma coletiva, o fiscal do trabalho 
não poderá autuar a empresa, justamente porque não tem competênda para tratar da 
legalidade ou não da dáusula da norma coletiva oü entrar no mérito de suas disposições.

O inciso I\£ do art. 83, da Lei Complementar n2 75/93 estabelece que o Ministério 
Público do Trabalho tem competênda para propor ações cabíveis para dedaração de 
nulidade de dáusula de contrato, acordo ou convenção coletiva que viole as liberdades 
individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores.

Outro argumento que pode ser indicado quanto à possibilidade dã fiscalização da 
norma coletiva é o de que a dáusula desta se incorpora ao contrato de trabalho è passa 
a dele fazer parte. Há o efeito normativo, pois a norma vale para toda a categoria, e o 
fiscal do trabalho indusive deve velar por sua observânda na assistênda às rescisões dos 
contratos de trabalho. Hoje, as convenções e os acordos coletivos são fontes do Direito do 
Trabalho, trazendo normas de conduta a serem aplicadas às relações de trabalho. Logo, 
o descumprimento da convenção coletiva importa transgressão do próprio ordenamento 
jurídico, já que o indso XXVI, do art. 7a, da Constituição reconhece as convenções e os 
acordos coletivos de trabalho.

As dáusulas normativas são as que estipulam condições de trabalho, razão pela qual 
devem ser fiscalizadas. Já as dáusulas obrigadonais referem-se apenas ao não-cumpri- 
mento da norma coletiva, impondo multa etc., que não poderão, portanto, ser fiscali
zadas pela inspeção do trabalho. A Consultoria do Ministério do Trabalho também se 
posidonou sobre a possibilidade da fiscalização das convenções ou dos acordos coletivos, 
por meio do Parecer na 123/85.
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Inexiste na lei, porém, a tipificação da multa pela transgressão da norma coletiva, 
impedindo, à primeira vista, a aplicação da penalidade, que deveria ser estabelecida na 
norma legal. Contudo, se houver violação de cláusulas constantes de acordos ou conven
ções de trabalho, deve o fiscal do trabalho lavrar o auto baseado no dispositivo legal da 
CLT infringido, e mencionar a norma coletiva transgredida (Parecer ria 187/86, da Con
sultoria Jurídica do Ministério do Trabalho). Por exemplo, se o empregador não observa 
o piso salarial correspondente da categoria, previsto no acordo ou na convenção coletiva, 
viola o art. 468 da CLT, trazendo prejuízo ao empregado e redução de seu salário, de 
modo que a multa á ser observada é a do art. 510 da CLT.

O Estado deve interferir diante de cláusulas convencionais contrárias à lei, diante do 
poder de fiscalizar que só o Estado possui e em face das autorizações legais menciona
das anteriormente. O correto, porém, é formular denúncia à Procuradoria do Trabalho 
relativa à contrariedade à lei da cláusula da norma coletiva, pois aquele órgão é que tem 
competência para propor a ação de anulação da norma coletiva, nos termos do inciso IV 
do art. 83, da Lei Complementar nE 75/93.

12 Certidão negativa de débitos trabalhistas

A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas será expedida gratuita e eletronicamen
te para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 
(art. 642-A da CLT).

O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar: (1) o inadim- 
plemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado 
proferida pela Justiça do Trabalho oii em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no 
concernente aos recolhimentos previdendários, a honorários, a custas, a emolumentos 
ou a recolhimentos determinados em lei; ou (2) o inadimpleménto de obrigações de
correntes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou 
Comissão de Conciliação Prévia.

Verificada a existênda de débitos garantidos por penhora sufidente ou com exigi
bilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas em nome do 
interessado com os mesmos efeitos da CNDT.

A CNDT certificará a empresa em relação a todos Os seus estabelecimentos, agêndas 
ou filiais.

O prazo de validade da CNDT é de 180 dias, contado da data da sua emissão.
Passa a ser exigida a CNDT nas lidtações públicas (art. 29, Aí da Lei ns 8.666/93).

13 Prazo de prescrição de multa administrativa

Os prazos de prescrição e decadênda normalmente decorrem da natureza jurídica do 
instituto a que estão ligados.

A sanção pelo descumprimento de norma trabalhista tem natureza de multa admi
nistrativa.
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A multa administrativa não tem natureza de tributo, pois representa sanção de ato 
ilícito. Não se observa, portanto, o prazo de prescrição do art. 174 do CNT.

Reza o art. l s do Decreto na 20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados 
e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, 
Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, precrevem em dnco anos contados 
da data do ato ou fato do qual se originarèm.” O dispositivo diz respeito a cobrança de 
dívida passiva da União ou de dívidas da União, e não de Dívida Ativa não tributária.

Prevê especificamente o art. I a da Lei nfi 9.873/99 para cobrança de multa adminis
trativa: “Prescreve em dnco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e 
indireta, no exerddo do poder de polida, objetivando apurar infràção à legislação em vi
gor, contados da data dâ  prática do ato ou, no caso de infração permanénte ou contintia- 
da, do dia em que tiver cessado.” !

A ação punitiva da Administração Pública federal direta também diz respeito à fisca
lização trabalhista e imposição de multas administrativas pela não observânda da legis
lação trabalhista. Representa poder de polida da Administração Pública, ou seja, o poder 
que a Administração tem de limitar o direito individual, promovendo o bem público. A 
infração à legislação em vigor também é representada pela não observânda da legislação 
trabalhista. O artigo não faz distinção em relação à multa não tributária ou em razão 
de infração apurada mediante auto de infração. Se a lei não faz distinção, não cabe ao 
intérprete fazê-lo.

A Lei na 11.942, de 27 de maio de 2009, induiu na Lei na 9.873/99 o art. l a-A, que tem 
a seguinte redação: ‘Art l a-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o 
término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (dnco) anos a ação de execu
ção da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa 
por infração à legislação em vigoc”

Logo, para as multas administrativas por infração a normas trabalhistas o prazo 
de prescrição é de cinco anos. O art. l a-A tem vigênda a partir de 28 de maio de 2009, 
quando a lei foi publicada no Diário Ofidal da União. Ele é mais daro do que a previsão 
anterior do art. I a da Lei ns 9.873/99. Não pode ter aplicação retroativa.

O prazo de 30 anos previsto no § 5a do a r t  23 da Lei n2 8.036/90 diz respeito à co
brança da contribuição do FGTS e não de multas administrativas. A Súmula 210 do STJ 
versa sobre o prazo de 30 anos para a cobrança da contribuição para o FGTS e não de 
multas administrativas, ainda que decorrentes da falta de recolhimento do FGTS.

Dispõe o art. 5a do Decreto-lei na 1.569/77: ‘Art. 5a Sem prejuízo da inddênda da 
atualização monetária e dos juros de mora, bem como da exigênda da prova de quitação 
para com a Fazenda Nadonal, o Ministro da Fazenda poderá determinar a não inscrição 
como Dívida Ativa da União ou a sustação da cobrança judidal dos débitos de comprova
da inexequibilidade e de reduzido valon Parágrafo único. A aplicação do disposto neste 
artigo suspende a prescrição dos créditos a que se refere.”

O STF dedarou a inconstitudonalidade do parágrafo único do art. 5a do Decreto-lei 
na 1.569/77 (Súmula Vinculante n2 8), pois o referido diploma legal não tem natureza de 
lei complementar e não pode regular suspensão de prazo prescridonal de tributos. Se é 
inconstitudonal o dispositivo, não pode ser aplicado a nada, seja a créditos de natureza 
tributária, seja a multas administrativas. Logo, o prazo de prescrição não está suspenso.
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A Lei na 9.873/99, por ser posterior, regulou inteiramente a matéria, revogando 
disposições em contrário, como o parágrafo único do art. 5a do Decreto-lei na 1.569/77. 
É o que se depreende do § I a do art. 2a do Decreto-lei na 4.657/42 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro). O conflito é resolvido pela prevalência da norma posterior 
ém relação à anterior: Zex posterior derogat priari.

O art. 5a do Decreto-lei nQ 1.569/77 não prevê suspensão do prazo prescridonal.
O Código Tributário Nadonal não está sendo aplicado à cobrança do FGTS (S. 353 

do STJ), pois o que se está discutindo é multa administrativa pela não observânda da 
legislação trabalhista.

Deixa de existir segurança jurídica quando determinados créditos são considerados 
imprescritíveis. As causas de suspensão da prescrição não podem ser criadas por meio de 
portaria ministerial, que não tem força de lei. Portarias vinculam a Administração e seus 
fundonários. Não vinculam o Poder Judidário, que é independente. Não têm o condão 
de suspender prazos prescridonais.

O art. 3a da Lei na 9.873/99 estabelece suspensão da prescrição durante a vigênda:

I -  dos compromissos de cessação ou de desempenho, respectivamente, previstos
nos arts. 53 e 58 da Lei na 8.884, de 11 de junho de 1994;

II -  do tenno de compromisso de que trata o § 5a do art. 11 da Lei nB 6.385, de 7 de
dezembro de 1976 com a redação dada pela Lei na 9.457 de 5 de maio de 1997.

Entretanto, não há a suspensão da prescrição em razão de o valor da multa ser de 
importânda que está abaixo do limite de ajuizamento de execuções fiscais, esperando a 
União que sejam acumuladas outras multas administrativas para chegar ao limite tratado 
em portaria.

Incabível a utilização de prazos de prescrição previstos nos arts. 205 e 2.028 do Có
digo Civil. O art. 205 trata do prazo geral de prescrição de 10 anos quando não haja sido 
fixado prazo inferior. O artigo 2.028 é regra de transição quando da entrada em vigor 
do Código Civil de 2002. Tais prazos disdplinam relações concernentes a questões dvis 
e não para os casos em que há interesse da Administração Pública e em relação aos quais 
devem ser observadas regras de Direito Público.

O prazo de prescrição para a União cobrar multas administrativas inscritas em dívida 
ativa não tributária é de dnco anos. Não fica suspenso pelo fato de que o valor é inferior 
ao teto fixado em portaria para ser ajuizada execução fiscal.
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1 Histórico

A redação original do art. 477 da CLT, que é a atual redação do caput do referido 
mandamento legal, com as modificações determinadas pela Lei na 5.584/70, referia-se, 
apenas, à indenização, não tratando de homologação ou das pessoas que irão fazê-la.

A assistência ao trabalhador na resdsão do contrato de trabalho foi criada pela Lei nB 
4.066, de 28-6-62. Seu art. I a dispunha que “o pedido de demissão ou redbo de quitação 
do contrato de trabalho firmado por empregado com mais de um ano de serviço, só será 
válido quando feito com a assistência do respectivo sindicato ou pela autoridade do Mi
nistério do Trabalho e da Previdênda Sodal ou da Justiça do Trabalho”.

Surgiu a assistênda p d a  necessidade de serem coibidas práticas abusivas feitas pelo 
empregador, pois quando o empregado tem apenas um ano de casa o valor que será re
cebido na rescisão será menor, sendo menor a possibilidade de fraude, o que nãõ Ocorre 
quando o empregado tem mais de um ano na empresa.

A Lei na 5.472, de 9-7-68, acrescentou um parágrafo ao art. I a da Lei nB 4.066: “nô 
termo de rescisão, oü redbo de quitação, qualquer que seja a causa ou forma de dissolução 
do contrato, deve ser especificada a natureza de cada parcela paga ao empregado e discri
minado o séu valor, sendo válida a quitação, apenas, rdativamente às mesmas parcelas”.

Um dos objetivos visados pda Lei ns 5.472/68 fói o de eliminar a prática dos emprega
dores de pagar valores globais, sem quaisquer especificações do que estava sendo saldado 
ao empregado, que dava “quitação geral”. Tais redbos passaram a ser ineficazes. À partir 
daquele momento, houve a necessidade da discriminação da natureza da parcela que esta
va sendo paga. A Lei na 5.472/68 fez também distinção entre parcda, que seria o aviso-pré
vio, férias, 13a salário etc., e valor, que seria a importânda pecuniária paga ao empregado.

A Lei nB 5.562, de 12-12-68, transferiu as disposições da Lei na 4.066/62, com as 
modificações da Lei na 5.472/68, para a CLT, em seu art. 477, que posteriormente foi 
alterado pela Lei na 5.584, de 26-6-70.

2 Assistência

Muitas pessoas mendonam que a denominação é homologação da resdsão do contra- 
tn de trabalho do empregado, que indusivè consta do § 4B do a r t 477 da CLT. Entretanto,
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homologação é ato praticado pelo juiz, que irá chancelar a vontade das partes, como, por 
exemplo, ocorre em um acordo judidal.

A denominação correta é assistênda, como consta do § 1B do art. 477 e do art. 500 
da CLT.

De acordo com o § I a do art. 477 da CLT, o pedido de demissão do empregado ou 
recibo de quitação da resdsão do contrato de trabalho, tendo o obreiro mais de um 
ano de casa, só será válido quando feito com a assistênda do respectivo sindicato ou 
perante a autoridade do Ministério do Trabalho. A contrario sensu, se o empregado tiver 
menos de um ano de casa, mesmo pedindo demissão, o acerto de contas da rescisão 
do contrato de trabalho pode ser feito na própria empresa, não necessitando de assis
tênda. O § l fi do art. 477 da CLT trouxe tuna inovação, pois, anteriormente, tendo ou 
não o empregado mais de um ano na empresa, o pagamento das verbas resdsórias era 
feito na própria empresa, sem necessidade de assistênda. A mudança deu-se em razão 
das fraudes que eram praticadas, pois o empregado assinava o termo de quitação sem 
assistênda de qualquer pessoa e dava quitação sobre o que era pago, não tendo direito 
de redamar eventuais diferenças. Agora, o pagamento feito ao empregado com mais de 
um ano de casa só é válido se houver a assistênda do sindicato ou do Ministério do Tra
balho, não tendo qualquer valor o fato de o empregado ter assinado termo de quitação 
não homologado, a não ser que confirme seu recebimento em juízo.

Deve ser considerada a projeção do aviso-prévio para efeito de completar o ano de 
serviço para a necessidade de assistência sindical ou da DRT na rescisão do contrato 
de trabalho.

A Lei ne 5.562, de 12-12-68, estabeleceu que a assistênda deveria ser feita em rela
ção a todos os contratos com vigênda: superior a 90 dias.

O Decreto-lei na 766, de 15-8-69, restabeleceu o prazo de um ano para a assistênda.
O rédbo de quitação será utilizado para empregados com menos de um ano na em

presa e o termo de rescisão do contrato de trabalho será usado para os obreiros com mais 
de um ano de serviço.

Em se tratando de empregado da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni- 
dpios e das autarquias e fundações de direito público federais, estaduais ou munidpais 
que não explorem atividade econômica, prèsumem-se válidos os redbos dé quitação ou 
pedidos de demissão de seus empregados, ainda que não homologados nem submeti
dos à assistênda do sindicato ou do Ministério do Trabalho (art. l s, I, do Decreto-lei n2 
779/69). Assim, aquelas entidades não necessitam da assistênda nas rescisões dos con
tratos de trabalho de seus empregados.

Na falta do sindicato ou de representante do Ministério do Trabalho, a assistênda 
pode ser feita pelo Ministério Público ou, onde houver pelo Defensor Público e, na falta 
ou impedimento destes, pelo Juiz de Paz (§ 3 a do art. 477 da CLT).

O pagamento devido ao empregado será efetuado no ato da própria homologação 
à rescisão do contrato de trabalho, em dinheiro ou em cheque visado. Não se admite, 
portanto, pagamento em parcelas ou a prestação. As verbas rescisórias poderão ser pagas 
em moeda corrente ou cheque visado, no ato da rescisão assistida (art. 36 da Instrução 
Normativa n2 03, do Ministério do Trabalho, de 21-6-2002). Há a possibilidade de o 
pagamento ser feito mediante comprovação de depósito bancário em conta corrente do
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empregado, ordem bancária de pagamento ou ordem bancária de crédito, desde que o 
estabelecimento bancário esteja situado na mesma cidade do local de trabalho. Se o em
pregado for analfabeto, deve-se fazer o pagamento apenas em dinheiro (§ 4a do art. 477 
da CLT), justamente para serem evitadas fraudes ou dificuldades à referida pessoa.

Permite-se a compensação de valores já recebidos pelo empregado na assistência da 
rescisão do contrato de trabalho, porém essa compensação não pode ser superior a um 
mês de remuneração do empregado (§ 5a do art. 477 da CLT). Se houver adiantamento 
superior a um mês, a compensação na rescisão somente poderá ater-se ao referido valor 
presumindo-se que o restante venha a ser dívida de natureza dvil.

No instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deve ser especificada a natureza 
de cada parcela paga ao empregado e discriminado seu valor sendo válida a quitação, 
apenas, relativamente às mesmas parcelas Ç§ 2a do art. 477 da CLT).

O pedido de demissão do empregado estável só será válido com a assistência do sin
dicato, do Ministério do Trabalho ou da Justiça do Trabalho (art. 500 da CLT).

2.1 Súmula 41 do TST

As correntes existentes a respeito da interpretação a ser dada ao § 2a do art. 477 da 
CLT eram duas. A primeira dizendo que a quitação envolvia o valor pago.

A segunda corrente interpretava o § 2a dò art. 477 da CLT no sentido de que a qui
tação se referia a parcelas, pois tal mandamento legal menciona “válida a quitação rela
tivamente às mesmas parcelas”. Recebendo o empregado o que lhe foi pago a título de 
parcela, não poderia redamar eventual diferença da parcela recebida.

A tese predominante no TST foi justamente a primeira, tendo sido editada a Súmu
la 41, em 14-6-73. A redação do verbete era a seguinte: “a quitação, nas hipóteses dos 
§§ I a e 2a do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho, concerne exdusivamente aos 
valores discriminados no documento respectivo”. Assim, o que valia era a importânda 
paga ao empregado e não a parcela, podendo o empregado redamar as diferenças que 
entendesse devidas, pois o título em si não estava quitado.

Os sindicatos dos trabalhadores passaram também a colocar ressalvas nos termos de 
rescisão, quando da assistênda, pois ainda havia dúvida sobre a interpretação a ser dada 
ao § 2a do art. 477 da CLT.

2.2 Súmula 330 do TST

Surge a Súmula 330 do TST da necessidade de se interpretar mais corretaménte o 
§ 2a do art. 477 da CLT, de acordo com a Resolução na 22/93 do TST, de 17-12-93. Tinha 
inidalmente o verbete a seguinte redação:

“Quitação. Validade. Revisão do Enundado 41. A quitação passada pelo em
pregado, com assistênda da Entidade Sindical de sua categoria, ao empregador 
com observânda dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477, da CLT, tem 
eficáda liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo.”
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Verifica-se que a Súmula 41 do TST foi revista pela Súmula 330 do TST, em razão de 
assim estar expressamente consignado no texto do último verbete, perdendo, portanto, 
sua validade. Poder-se-ia argumentar que a Súmula 330 do TST seria aplicável ao sin
dicato e a Súmula 41 da mesma Corte ao Ministério do Trabalho. Entretanto, a Súmula 
330 do TST é dara ao dizer que revê a Súmula 41 da mesma Corte. Esta posteriormente 
foi cancelada.

É possível afirmar que a Súmula 330 do TST interpretou corretamente o § 2a do art. 
477 da CLT quando se refere a parcelas e não a valores, pois é o qüé está escrito no refe
rido mandamento legal, embora na redação do dtado dispositivo legal nada se fale sobre 
eficáda liberatória. A Súmula 41 do TST referia-se aos valores expressos na quitação, que 
não é a melhor interpretação do § 2® do art. 477 da CLT, que trata de parcelas. Logo, sua 
interpretação era contrária ou oposta à lei.

A Súmula 330 do TST refere-se apenas a homologação realizada pdo sindicato, 
quando o sistema de assistênda é alternativo, podendo ser realizado tanto por aquela en
tidade como pelo Ministério do Trabalho (§ I a do art. 477 da CLT). Inexistindo quaisquer 
dos órgãos dtados, será feita a assistênda pelo representante do Ministério Público ou, 
onde houver pelo Defensor Público e, no impedimento ou falta destes, pelo Juiz de Paz 
(§ 3a do art. 477 da CLT). A assistênda realizada, porém, por qualquer outra pessoa além 
das já  descritas anteriormente implicará também quitação, o que não ocorrerá apenas em 
relação à assistênda feita pelo sindicato.

Estranha-se, também, a ausênda dos precedentes jurisprudendais que levaram à edi
ção do dtado verbete no TST, de modo a se verificar quais os entendimentos que influíram 
em sua criação, pois não se nota tal fato na Resolução 22/93.

Há entendimento de que o objetivo prindpal da Súmula 330 do TST foi o de dimi
nuir o número de redamações trabalhistas ajuizadas na Justiça do Trabalho, pretendendo 
fazer com que o sindicato ténha maior responsabilidade na assistênda às rescisões de 
contratos de trabalho, verificando o que eistá sendo pago ao trabalhador, além de fazer as 
ressalvas pertinentes.

Argumenta-se que a assistênda com a partidpação do sindicato seria uma renúnda 
ou transação de direitos. Ele está presente para verificar o que é devido ao trabalhador 
porém a Lei Fundamental estabelece a necessidade da partidpação do sindicato apenas 
nos casos de redução de salários (art. 7a, VT), no acordo de compensação ou redução de 
jomada (art. 7a, XM) e para o aumento da jomada de trabalho nos tumos ininterruptos 
de revezamento (art. 7a, XIV), mas sempre mediante acordo ou convenção coletiva. A 
assistênda não se equipara, contudo, a acordo ou convenção coletiva.

Deve haver entretanto, maior responsabilidade do sindicato ao conferir as importân- 
das pagas ao obreiro, ainda que fazendo ressalvas. O sindicato muitas vezes não tinha 
interesse naquilo que estava fazendo ou não dispunha de infraestrutura ou, ainda, exer- 
d a  a função de mero carimbador de rescisões contratuais. Deveriam, assim, os sindicatos 
estruturar-se melhor e cumprir a lei, dando assistênda efetiva ao empregado, pois quem 
está sendo prejudicado é o trabalhador ao não receber corretamente as verbas devidas.

Uma dás primeiras consequêndas da Súmula 330 do TST foi que muitos sindicatos 
pararam de fazer as assistêndas, pois poderia haver dúvida sobre a quitação das verbas 
pagas, além da responsabilidade dvil do sindicato (art. 186 do CC) em outorgar quitação 
de uma coisa que não fora quitada. Num segundo momento, os sindicatos têm exigido



6 9 8  Direito do Trabalho • Martins

uma série de documentos para fazer a assistência, como cartões de ponto, por exemplo, 
visando verificar a média das horas extras trabalhadas, prestando, assim, efetiva assistên
cia ao trabalhador, o que não era feito anteriormente.

Há necessidade, entretanto, de se pèrquirir o significado de certas palavras empre
gadas no § 2a do art. 477 da CLT, como “valor”, “parcela”, “quitação” e do advérbio “ape
nas”, visando a correta interpretação do referido dispositivo legal.

Parcela tem o significado de prestação, partícula, pedaço, fragmento de um todo, 
valores, números que devem somar-se a uma adição. Parcela, portanto, não é sinônimo 
de direito. Assim, não são quitados, por conseguinte, os direitos do empregado.

Título, de outro modo, traz a ideia de rótulo, assunto, denominação, fundamento, 
podendo ter o significado de direito num sentido amplo. A lei ou a súmula poderiam 
referir-se à quitação de títulos se houvesse a quitação das rubricas pagas. Exige o art. 
320 do Código Civil, apenas, que a quitação deverá designar o valor e a espécie da dívida 
quitada, o nome do devedor e o témpo e lugar de pagamento. Tem a quitação, portanto, o 
sentido de desobrigar o devedor em razão do pagamento realizado ao credor. A quitação 
da parcela importa a quitação do valor pois não será quitado o que o empregado não rece
beu. O advérbio apenas refere-se às parcelas que estão sendo quitadas e não aó total ou a 
tudo o que é devido ao empregado, demonstrando que o que não for pago é ainda devido 
ao empregado. Se não houvesse o uso do advérbio apenas a quitação poderia ser total.

É preciso, porém, analisar conjuntamente, sistematicamente, os significados das pa
lavras estudadas para chegar a uma conclusão, que não pode ser tómada isoladamente 
em relação ao exame de apenas uma das palavras empregadas no texto legal.

Assim, a quitação compreende apenas as parcelas e valores pagos e não os títulós. Se 
não houve o pagamento integral, o empregado poderá reclamar eventuais diferenças óü 
até mesmo verbas que não foram pagas e que, portanto, não forám quitadas.

O § 3a do art. 18 da Lei na 8.036/90 (FGTS) exime o empregador exclusivamente 
quanto aos valores discriminados no termo de rescisão contratual quanto ao FGTS e in
denização de 40% pagos no referido documento. Poder-se-ia entender que o § 2a do art. 
477 da CLT teria sido derrogado no que diz respeito ao termo “parcelas”, que passa a ser 
substituído por “valores”. Contudo, a norma especial não revoga a geral, além do que 
cada uma delas tem campos distintos de atuação, e o § 3a do art. 18 da Lei na 8.036/90 
valeria apenas para o FGTS e indenização de 40%, dizendo respeito aos valores constan
tes do termo de quitação.

O sindicato, entretanto, não poderá apreciar na assistência se as horas extras foram 
integradas corretamente, pois pode ocorrer que certas horas extras não tenham sido pa
gas ou, v. g., o FGTS não tenha sido recolhido corretamente, havendo divergência no 
cálculo da indenização de 40%, esquecendo-se o empregador de computá-la quanto aos 
depósitos sacados na vigência do contrato de trabalho para aquisição de moradia própria 
do empregado, pelo Sistema Financeiro da Habitação. Muitas vezes, o sindicato não tem 
condições de verificar se as parcelas pagas estão corretas, como ocorre no caso da inde
nização de .40% do FGTS, no exemplo citado. Em outros casos, haverá necessidade de 
prova, como na hipótese de horas extras não saldadas ao empregado, que só púderá ser 
feita ha Justiça do Trabalho.
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É possível a repercussão de horas extras verificadas posteriormente à assistência 
sobre o aviso-prévio pago na resdsão, pois a quitação vai dizer respeito à parcda e não à 
rubrica (v. g., aviso-prévio) em si. A quitação evidentemente só vai valer quanto às par
celas discriminadas no termo de rescisão contratual, como dispõe a parte final do § 2a do 
art. 477 da CLT, Verbas não colocadas no termo de rescisão poderão ser redamadas, como 
horas extras, importândas pertinentes a período sem registro, diferenças de equiparação 
salarial ou de piso salarial. Parcelas que não foram expressamente consignadas no termo 
de rescisão contratual são verbas que não foram pagas, não gerando quitação.

Em 9-2-94, foi editada a Resolução Administrativa na 4 do TST, dando nova redação 
a Súmula 330:

i

“Quitação. Validade. Revisão do Enundado 41. A quitação passada pelo em
pregado, com assistênda de entidade sindical de sua categoria, ao empregador, 
com observânda dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477, da Consolida
ção das Leis do Trabalho, tem eficáda liberatória em relação às parcelas expressa
mente consignadas no redbo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao 
valor dado à parcela ou parcelas impugnadas.”

Na verdade, o que foi acrescentado à redação do referido verbete foi apenas a 
ressalva.

A Resolução TST na 108, de 5-4-01, manteve a redação anterior da Súmula 330, 
acrescentando dois indsos:

“A  quitação passada pelo empregado, com assistênda de entidade sindical de 
sua categoria, ao empregador com observânda dos requisitos exigidos nos pará
grafos do art. 477 da CLT, tem eficáda liberatória em relação às parcelas expressa
mente consignadas no redbo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao 
valor dado à parcela ou parcelas impugnadas.

I -  A quitação não abrange parcelas não consignadas no redbo de quitação 
e, consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que essas constem 
desse redbo.

II -  Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigênda do 
contrato, de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente 
consignado no redbo de quitação.”

Se houver dúvidas a respeito das verbas pagas, deve o sindicato fazer as ressalvas 
que julgar necessárias. A ressalva serve mais ao sindicato que ao empregado, quanto a 
sua responsabilidade, pois, mesmo não havendo ressalva, se o empregado não recebeu o 
que lhe era devido, poderá redamar as diferenças.

O fato de a súmula falar em ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela 
ou parcelas impugnadas em nada modifica a questão, pois, mesmo que ressalva não seja 
feita, não haverá quitação quanto à verba não paga ou paga em valor inferior ao devido. 
Diante do texto da Súmula 41 do TST, a ressalva, indusive, era desnecessária, já que a 
quitação seria apenas para valores.

A Súmula 330 do TST evidentemente não vai impedir o empregado de ingressar em 
juízo após a assistênda no pagamento das verbas rescisórias, como admite a Resolução
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Administrativa n2 4/94 do TST em seus considerando., pois é consagrado “o direito de pe
tição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder” 
(art. 5a, XXXRÍ a, da Constituição), e “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito” (art. 5a, XXXV da Lei Maior).

Assim, o pagamento feito na assistência quita parcelas, mas não impede o emprega
do de reclamar eventual lesão a direito, prindpalmente quando recebeu verbas inferiores 
às devidas ou que não foram integrais, còmo em caso da falta de integração das horas 
extras nas verbas rescisórias, como também admite a Resolução ns 04/94 do TST ao dizer 
que “a quitação, como está expresso no Enunciado, não alcança parcela omitida e, conse
quentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que constantes do recibo”.

Não se pode acolher o argumento de que o empregado recebe qualquer coisa que lhe 
paguem na assistência e que assim não haveria ato jurídico peifeito, pois o sindicato ou 
o Ministério do Trabalho estão ah no ato pára orientá-lo, podendo perfeitamente o em
pregado não receber nenhum valor pois dispõe de vontade própria, podendo também ser 
feita prova em juízo de que houve algum vício de consentimento (erro, dolo, coação ou 
fraude). Também não colhe a afirmação de que no processo civil há igualdade das partes, 
enquanto no processo do trabalho há desigualdade flagrante, visto que a assistência não 
é realizada na Justiça do Trabalho, mas na DRT ou no sindicato, que estão ah para prestar 
assistência ao trabalhador, principalmente a última entidade.

Despidenda a assertiva de que há ato jurídico perfeito em relação ao contrato de 
trabalho quando da assistênda do pagamento das verbas rescisórias, pois o pagamento 
feito quita apenas o que foi saldado. Verbas não pagas ou pagas em valores inferiores 
aos devidos não estarão quitadas, nem se pode dizer que haverá quitação do contrato 
de trabalho. As disposições do § 2a do art. 477 da CLT não são tão amplas a ponto de 
se entender que há quitação de tudo ou de todas as parcelas e valores na assistência da 
rescisão do contrato de trabalho.

Haveria, entretanto, coisa julgada se a assistênda fosse realizada em juízo, que pro
duziria, portanto, efeitos liberatórios; mas isso não ocorre em relação à assistênda reali
zada pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho, pois não diz respeito a processo, nem 
é feita na Justiça do Trabalho.

Assim, se a parcela não tiver sido objeto de assistênda, ou o pagamento for inferior 
ao devido, poderá haver reivindicação judidal do que não tiver sido recebido. A transação 
interpreta-se restritivamente (art. 843 do Código Civil), assim como os negódos jurídicos 
benéficos interpretam-se estritamente (art. 114 do CC); a assistênda, porém, não impor
ta transação, pois inexistem concessões mútuas no pagamento das verbas rescisórias (art. 
840 do Código Civil) -  apenas são saldadas as importândas devidas ao empregado.

3 Prazo para pagamento das verbas rescisórias

3.1 Introdução

A Lei na 7.855, de 24-10-89, acrescentou três parágrafos ao art. 477 da CLT. Mais 
especificamente, o § 6a versou sobre o prazo para pagamento das verbas rescisórias, e o 
§ 8a disdplinou sobre a multa pelo atraso no pagamento das mesmas verbas. A dtada 
multa já  vinha sendo prevista em normas coletivas, com o objetivo de impedir a protela
ção do pagamento dos valores devidos ao empregado na rescisão contratual.
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O § 69 do art. 477 da CLT foi dividido em duas alíneas, com prazos distintos para 
“pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação”: 
saldo de salários, salário-família, aviso-prévio, 13s salário, férias etc.

A alínea a do § 6a do art. 477 da CLT reza que as parcelas constantes do instrumento 
de rescisão ou termo de quitação do contrato de trabalho devem ser pagas “até o primeiro 
dia útil imediato ao término do contrato”. O caso sob exame trata da hipótese em que o 
empregado cumpre o aviso-prévio integralmente até o último dia de trabalho, tendo a 
empresa 30 dias para preparar as contas do que é devido ao obreiro. No término do con
trato de prazo determinado ou na sua rescisão antecipada, o prazo para o pagamento das 
verbas rescisórias é o dia seguinte da cessação do pacto laboral, pois não há aviso-prévio. 
O mesmo se dá em relação ao empregado que vem a falecer, pois há o término do con
trato de trabalho na data do óbito, salvo se a empresa não souber a quem pagar, quando 
não se aplicam os prazos do § 6S do art. 477 da CLT e a respectiva multa. Deve, pois, a 
empresa efetuar o pagamento das verbas rescisórias até o primeiro dia útil imediato ao 
término do contrato de trabalho. Dessa forma, se o prazo cair num sábado, por exemplo, 
o pagamento deverá ser feito no primeiro dia útil seguinte, ou seja, na segunda-feira.

A alínea b do § 6a do art. 477 da CLT dispõe que as verbas rescisórias devem ser pa
gas “até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando da ausência 
do aviso-prévio, indenização do mesmo ou dispensa do seu cumprimento”.

O legislador não foi muito técnico ao colocar na alínea ora em comentário a palavra 
demissão. Demissão ocorre quando o empregado pede seu desligamento da empresa. Ao 
contrário, ocorre dispensa ou despedimento quando o empregador prescinde dos serviços 
do trabalhador. Contudo, a interpretação, em geral, que deve ser dada à expressão noti
ficação da demissão é quando o empregado é dispensado, pois no cumprimento do aviso- 
-prévio, na demissão ou no despedimento, o prazo a ser observado será o da alínea a do 
§ 6a do art. 477 da CLT, salvo outra hipótese que será tratada mais adiante.

3.2 Prazos

3.3 Multa

Na inobservância dos prazos previstos no § 6a do art. 477 da CLT, o empregador de
verá pagar multa ao empregado no valor de seu salário, devidamente corrigido pelo BTN, 
exceto se o trabalhador, comprovadamente, der causa à mora (§ 8a do art. 477 da CLT).

Existe também outra multa a ser paga pelo empregador que é a administrativa, de 
160 BTNs, que não reverte ao laboralista. Essa multa será imposta em caso de lavratura 
de auto de infração pela autoridade do Ministério do Trabalho, ou por determinação do 
juízo ao verificar o atraso no pagamento das verbas rescisórias, oficiando-se àquela auto
ridade para a cobrança da multa administrativa.

A multa do § 8a do art. 477 da CLT não é uma dáusula penal ou administrativa, pois 
não está prevista no contrato de trabalho. Trata-se de uma sanção prevista na lei pelo 
descumprimento da obrigação do pagamento das verbas rescisórias no prazo legal. É uma 
punição pelo prejuízo do empregado no recebimento com atraso das verbas rescisórias.

A multa é por atraso no pagamento das verbas rescisórias e não por atraso na assis
tência na resdsão do contrato de trabalho.
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A multa é devida pelo atraso no pagamento de verbas rescisórias e não pelo fato de 
serem devidas diferenças de verbas rescisórias, que são controversas e somente estão 
sendo dirimidas pelo juízo.

3.4 Prova do atraso

Algumas empresas trazem a juízo o termo de rescisão do contrato de trabalho sem 
apor a data em que foram pagas as verbas rescisórias, principalmente nas ocasiões em 
que não há assistência, pois o empregado tem menos de um ano na empresa (interpre
tando-se a contrario sensu o § I a do art. 477 da CLT). Nessas circunstâncias, a prova é da 
empresa ao afirmar que quitou as verbas rescisórias em determinado dia, em razão do 
art. 818 da CLT, combinado com o indso H dó art. 333 do CPC, ao alegar o fato, ou então 
em ser oposta situação que venha a modificar extinguir ou impedir o direito do obreiro 
à multa.

Se o empregado alegar que não recebeu as verbas rescisórias em determinada oca
sião, pleiteando a multa, será dele a prova do alegado (art. 818 da CLT c/c art. 333,1, 
do CPC).

3.5 Prazos distintos

As alíneas a e b do § 6- do art. 477 da CLT tratam de prazos distintos. Enquanto a alí
nea a especifica que o pagamento das verbas rescisórias deve ser feito “até o primeiro dia 
útil imediato ao término do contrato”, a alínea b dispõe que tal pagamento deve ser feito 
“até o décimo dia”, que não é útil, mas corrido. Nesse caso, se a data do pagamento cair 
num sábado, domingo ou feriado, em oportunidade em que não haja expediente bancário, 
a empresa deve ter o cuidado de antecipar o pagamento para a sexta-feira, ou, se trabalhar 
no sábado ou domingo, fazer o pagamento nesses dias, nos casos em que não se necessita 
de assistência, em que o empregado tem menos de um ano de serviço (§ 1B do art. 477 da 
CLT), sob pena de pagar a multa. Nas hipóteses em que haja necessidade de assistência, 
porque o empregado tem mais de um ano de serviço e a quitação não tem valor sem a 
assistência do sindicato ou do Ministério do Trabalho, e houver a incidência da alínea b 
do § 6- do art. 477 da CLT, deve a empresa pagar as verbas rescisórias no primeiro dia útil 
anterior ao décimo dia, se o prazo final cair em sábado ou domingo. Poderá até mesmo 
o empregador depositar as verbas rescisórias na conta bancária do empregado para não 
discutir as situações anteriores.

3.6 Contagem do prazo

Como deve ser contado o prazo de 10 dias previsto na alínea b do § 6S do a r t  477 da 
CLT? Induindo-se o dia da notificação ou não?

O art. 132 do Código Civil, aplicado por força do parágrafo único do a r t 8S da 
CLT, esdarece que na contagem dos prazos se exdui o dia do começo, induindo-se o 
do vencimento, salvo determinação em contrário. A alínea b do § 6- do art. 477 da CLT
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não foge à regra. Não há mandamento legal determinando incluir a data da notificação 
da demissão na contagem do prazo, mas o cômputo do prazo deve ser da data da no
tificação da demissão. Não estamos diante da exceção prevista no art. 132 do Código 
Civil. A interpretação que deve ser dada é da própria regra geral, excluindo-se o dia do 
começo do prazo e induindo-se o dia do vencimento, ou seja, o dia em que o empregado 
foi notificado da demissão não é induído na contagem do prazo para pagamento das 
verbas rescisórias, contando-se, contudo, o dia do vencimento. Assim, se o empregado é 
demitido no dia 10, o prazo para pagamento das verbas rescisórias vencerá no dia 20. A 
Orientação Jurisprudendal n2 162 da SDI do TST entende que deve ser observado o art. 
132 do Código Civil.

!

3.7 Aviso-prévio cumprido em casa

Muitas vezes, o empregador dispensa o empregado, mandando-o cumprir o aviso- 
-prévio “em casa”, fazendo com que o obreiro não trabalhe no dtado lapso de tempo. 
O aviso-prévio é trabalhado ou indenizado. Temos visto alegações como “o empregado 
está aguardando ordens da empresa em sua residênda, e a qualquer momento pode ser 
chamado ao trabalho”, como justificação para o pagamento das verbas rescisórias no pri
meiro dia após o término do contrato. Contudo, tais ponderações demonstram, sim, o de
sinteresse na utilização dos serviços do trabalhador, tanto que o empregador já o dispen
sou, não querendo que o obreiro permaneça em suas dependêndas, para que não cause 
qualquer problema. A obrigação do empregador é propordonar trabalho ao empregado, 
não o deixando odoso. De outro modo, a hipótese anteriormente mendonada retrata a 
dispensa do cumprimento do aviso-prévio por parte do empregador, ou o pagamento de 
aviso-prévio indenizado, pois não há salário sem trabalho, inddindo a empresa nas dis
posições da alínea b do § 6S do art. 477 da CLT, devendo, pois, pagar as verbas rescisórias 
até o décimo dia “da notificação da demissão”; caso contrário, sujeitar-se-á ao pagamento 
da multa. No mesmo sentido, a Orientação Jurisprudendal na 14 da SBDI-1 do TST.

O parágrafo único do art. 488 da CLT faculta ao empregado sair duas horas mais 
cedo, quando do aviso-prévio do empregador, ou optar por não trabalhar por sete dias 
corridos. A indagação que se faz é: qual seria o prazo para pagamento das verbas resd- 
sórias, ocorrendo de o trabalhador ficar sete dias sem trabalhar durante o aviso-prévio? 
A cessação do contrato de trabalho não se deu no último dia trabalhado, mas nó término 
do pacto laboral, ou seja, sete dias após o último dia trabalhado, por força do § I a do 
art. 487 da CLT. Não é o caso cie se aplicar a alínea b do § 6® do art. 477 da CLT, pois o 
aviso-prévio não foi indenizado, nem foi dispensado seu cumprimento. Dessa forma, a 
empresa terá de pagar as verbas rescisórias no primeiro dia útil imediato ao término do 
contrato de trabalho. Por exemplo, se o empregado optou em não trabalhar sete dias e o 
último dia trabalhado foi o dia 10, o término do contrato será dia 17, tendo o empregador 
até o primeiro dia útil imediato (dia 18) para saldar as verbas rescisórias.

3.8 Pedido de demissão

Quando o empregado pede demissão e não cumpre o aviso-prévio, nem a empresa 
o desconta do obreiro (§ 2- do art. 487 da CLT), qual seria o prazo para pagamento das 
verbas rescisórias? In casu, existe o descumprimento do aviso-prévio por parte do empre-
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gado, não há sua indenização, porém d e  foi concedido; apenas o obreiro, ao notificar 
o empregador de sua demissão, não mais trabalhou na empresa. Na hipótese vertente, 
não se utiliza do comando legal contido na alínea a do § 6a do art. 477 da CLT, pois se 
presume que o empregado tivesse cumprido, trabalhando, o aviso-prévio, o que inocorre. 
Assim, o prazo para pagamento das verbas rescisórias será de 10 dias, na forma da alínea 
b do § 6a do art. 477 da CLT. >

Se o empregado pede aposentadoria, o empregador deve pagar as verbas rescisórias 
no dia seguinte ao do pedido que, normalmente, é a data do término do contrato de tra
balho, sob pena de pagar a multa do § 8a do art. 477 da CLT.

3.9 Entes públicos

A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios também devem 
cumprir os prazos previstos no § 6a do art. 477 da CLT. Não há previsão no Decreto-lei 
na 779/69 sobre prazos para pagamento das verbas rescisórias, até porque dispõe aquela 
norma sobre processo do trabalho e, ainda, é anterior à Lei na 7.855/89.

Certas pessoas jurídicas de direito público costumam alegar em sua defesa que os 
prazos do § 6a do art. 477 da CLT não se lhes aplicam. Obtemperam que são órgãos pú
blicos que dependem de requisição do numerário para pagamento das verbas rescisórias, 
devendo observar certa burocracia dentro da repartição, necessitando de várias assina
turas para liberação e pagamento das importâncias devidas ao trabalhador, o que pode 
demandar de 15 a 30 dias para tanto. Todavia, o § 6a do art. 477 da CLT não excepciona 
nada a favor de órgãos públicos, salvo se o obreiro der causa à mora, quando a  multa não 
será devida (§ 8a, mfrne, do art. 477 da CLT). Não há previsão legal para a argumentação 
da não observância das prescrições do § 6a do art. 477 da CLT por qualquer órgão públi
co. Não quitadas as verbas rescisórias dentro dos prazos legais, incorrerá a entidade de 
direito público na multa do § 8a do art. 477 da CLT.

A Orientação Jurisprudendal na 238 do SBDI-1 do TST entende aplicável a multa do 
§ 8a do art. 477 da CLT à pessoa jurídica de direito público.

3.10 Empregados domésticos

A multa do § 8a do art. 477 da CLT não é devida ao doméstico, pois a Consolidação 
a ele não se aplica (art. 7a, a, da CLT). De outro modo, o empregado doméstico, quando 
é dispensado ou pede demissão, tendo ou não mais de um ano de casa, não precisa de 
assistênda na rescisão, porque a CLT a ele não se observa, sendo que não há prazo para o 
pagamento das verbas rescisórias. O empregador doméstico não fica nem sujeito às mul
tas estabeleddas na CLT e impostas pela DRT, indusive por falta de anotação da CTPS.

3.11 Pagamento avista

O pagamento das verbas rescisórias deve ser feito em dinheiro ou cheque visado (§ 4a 
do art. 477 da CLT), o que presume o pagamento a vista, vedado, portanto, o pagamento 
em parcelas. Inobstante, se o empregador pretender pagar as verbas rescisórias em par
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celas, atrairá a aplicação do § 8a do art. 477 da CLT, não só porque o interesse do legis
lador foi de não haver atraso no pagamento das verbas rescisórias, mas também porque 
tais verbas rescisórias devem ser pagas de maneira integral no momento da quitação, e 
não a prazo.

3.12 Força maior

Costuma-se alegar motivo de força maior em virtude de crise financeira, queda das 
vendas, ou dos sucessivos planos econômicos governamentais, para não se fazer o paga
mento das verbas'rescisórias no prazo previsto em lei. É insubsistente o argumento da 
empresa ao pretender transferir os riscos da atividade econômica para o empregado (art. 
2a da CLT), ou de não ser previsível a ocorrência de crise econômica. Aliás, ao contrário 
do art. 4a da Lei na 7.855/89, que deixou clara a ressalva de que os salários podem não 
ser pagos no prazo legal, por motivo de força maior (art. 501 da CLT), o § 6° do a r t 477 
da CLT não excepcionou o motivo de força maior para o não pagamento das verbas res
cisórias no tempo oportuno. A ressalva não foi feita justamente em face do término da 
relação de emprego, quando o trabalhador necessita de imediato das verbas rescisórias 
para poder subsistir e saldar suas despesas; no outro caso, ao contrário, há falta de pa
gamento dos salários, mas ainda ocorre a continuidade do contrato de trabalho e pelo 
menos o empregado tem garantido o emprego, não se sujeitando a procurar nova vaga no 
mercado de trabalho. Mesmo surgindo novo plano econômico, ou nova crise financeira, a 
empresa deve saldar as verbas rescisórias dentro do prazo de lei, sob pena de arcar com 
a multa. Na jurisprudência são encontrados acórdãos justificando que a implantação do 
Planò Collor não podia servir de motivo para se invocar força maior. Na edição do refe
rido plano, quando foi decretado um feriado bancário, o empregador poderia pagar as 
verbas rescisórias antes de 14 de março ou ainda no dia 19 seguinte, que foi dia útil, ou 
até mesmo ajuizar a competente ação de consignação em pagamento.

Se o empregado pede, em juízo, diferenças de verbas rescisórias, também é indevida 
a multa do § 8a do art. 477 da CLT, que só se aplica a atraso no pagamento e não a dife
renças, que têm de ser verificadas.

3.13 Falência

Se a falência da empresa é a causa da rescisão do contrato de trabalho do emprega
do, a multa do § 8a do art. 477 da CLT é indevida, pois não há numerário em caixa para 
pagamento de verbas ao empregado, que tem de se habilitar no juízo universal da falên
cia. Assim, não se pode falar em atraso no pagamento das verbas rescisórias, em razão de 
que o juízo universal atrai todos os créditos devidos, indusivè os trabalhistas, inexistindo 
disponibilidade de numerário para o pagamento das verbas rescisórias.

Embora o risco da atividade econômica seja do empregador (art. 2a da CLT), na 
falênda não há numerário disponível para pagamento de verbas rescisórias de imediato.

Esdarece a Súmula 388 do TST que a multa do § 8a do art. 477 da CLT é inaplicável 
na falênda. Não faz qualquer distinção.
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No caso de a falência ocorrer posteriormente à rescisão do contrato de trabalho do 
empregado e após o prazo legal para o pagamento das verbas rescisórias, a multa já é um 
direito do trabalhador. Nessa hipótese, o empregado tem direito à multa por atraso no 
pagamento das verbas rescisórias, pois o fator determinante da cessação de seu contrato 
de trabalho não foi a falência.

3.14 Justa causa e rescisão indireta

Nas questões em que o juiz deverá dizer o direito das partes, como v. g., na ocorrência 
de justa causa para o despedimento do trabalhador na rescisão indireta do contrato de 
trabalho, no reconhecimento da relação de emprego, nos aumentos salariais, promoções, 
ou substituições reivindicadas pelo trabalhador a multã não poderá ser aplicada. A justi
ficativa é a de que a empresa tem direito de submeter à apreciação do Poder Judiciário a 
discussão em tomo de ‘lesão ou ameaça a direito”, regra consagrada constitucionalmente 
no inciso XXXV do art. 5a da Lei Fundamental. Na apreciação da justa causa, no reco
nhecimento da existência da relação de emprego ou na rescisão indireta do contrato de 
trabalho, a questão somente será dirimida na sentença, não se podendo falar em atitude 
protelatória da empresa para o não pagamento das verbas rescisórias que estão submeti
das ao crivo do Poder Judiciário, justamente porque para ela seriam indevidas.

Ocorrendo justa causa ou outra questão a ser dirimida em juízo, qual seria o prazo 
para pagamento das verbas rescisórias incontroversas? As parcelas que serão discutidas 
em juízo obviamente não poderão ser pagas ao empregado, em razão de estarem sub ju- 
dice, inexistindo direito a multa. Todavia, a empresa deve pagar as parcelas constantes do 
termo de rescisão, tais como saldo de salários, salário-família, adicional de insalubridade; 
horas extras etc., “até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato”, visto que a 
cessação do contrato de trabalho se deu no último dia de trabalho, inexistindo aviso- 
prévio e dispensa de seu cumprimento ou sua indenização. Mesmo nas hipóteses em que 
se alega abandono de emprego por parte do empregado, o empregador deverá tomar 
cuidado com o prazo do pagamento das verbas rescisórias, se for o caso, ajuizando a 
competente ação de consignação em pagamento, sob pena de ter de provar em juízo que 
o obreiro não mais compareceu à empresa e deu causa à mora no pagamento das verbas 
rescisórias que lhe seriam devidas, como, por exemplo, o saldo de salários. No caso da 
rescisão indireta, somente a sentença é que determinará a data em que o contrato será 
ou não rescindido, sendo inaplicável a multa. Ademais, a rescisão indireta depende de 
elemento subjetivo do empregado, que é a intenção de rescindir o contrato de trabalho. 
Só se pode falar em algo devido após o trânsito em julgado da sentença. Inocorrendo con
trovérsia sobre o que deva ser pago ao empregado, a multa será devida se desrespeitado 
o prazo legal.

Incabível a multa prevista no § 8S do art. 477 da CLT quando houver fundada contro
vérsia quanto à existência da obrigação cujo inadimplemento gerou a multa.

3.15 Proporcionalidade na aplicação da multa

Inexiste proporcionalidade na aplicação da multa em razão dos dias de atraso no 
pagamento das verbas rescisórias. Não está disposto na lei que, se o atraso for de um, 10
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ou 100 dias, se deveria pagar a multa proporcionalmente ao referido atraso. Mesmo que o 
empregador se atrase em um dia para saldar as verbas rescisórias, incorrerá no pagamen
to integral da multa prevista no § 8a do art. 477 da CLT. Não é o caso de se aplicar o art. 
413 do Código Civil, pois inexiste omissão na CLT, que determina que a multa é integral 
e não propordonal, mesmo que o atraso seja de um dia ou de um ano:

3.16 Cálculo do salário para efeito da multa

É sabido que o salário pode ser pago mensalmente, quinzenalmente, semanalmente ou 
diariamente. Qual o salário, porém, que deve ser observado para o pagamento da multa?

Certo é que o salário não pode ser pago por período superior a um mês (art. 459 
da CLT). O inciso XXXI do art. 7a da Lei Maior estabelece que o aviso-prévio deve ser no 
mínimo de 30 dias. Por consequênda, as verbas constantes da rescisão também deverão 
ser calculadas para um período de um mês. Mais se justifica o cálculo do salário, para 
efeito do pagamento da multa, no valor mensal, ao se examinar os parágrafos do art. 478 
da CLT, ao se referirem a indenização. Mesmo que o salário seja pago por dia (§ 2a), hora 
(§ 3a, em que há menção a 240 horas = 8 horas diárias x 30 dias) ou tarefa (§ 5a), a in
denização corresponderá a 30 dias. Dessa maneira, o salário a que se refere o § 8a do art. 
477 da CLT, para efeito do pagamento da multa, é o mensal e não o quinzenal, semanal 
ou diário. Seria benefidar o infrator, dando-lhe a oportunidade de pagar tais verbas no 
valor de um dia de salário (no caso do pagamento diário de salário, praticamente inexis
tente), ou de uma semana ou quinzena, pois não estaria sendo aplicada em sua inteireza 
a sanção contra o empregador moroso que lhe deu causa.

A multa a ser paga ao empregado pelo atraso no pagamento das verbas rescisórias 
é “equivalente ao seu salário” (§ 8a do art. 477 da CLT). Dessa forma, não se induirão 
os adidonais de insalubridade, de periculosidade ou notumo, indusive média de horas 
extras, no salário. Tais verbas, portanto, não integrarão o cálculo da multa, porque as pe
nalidades devem ser interpretadas restritivamente. No entanto, integrarão o salário não 
só a importânda fixa estipulada, como também as comissões, percentagens, gratificações 
ajustadas, abonos pagos pelo empregador (§ I a do art. 457 da CLT) e as diárias que exce
dam a 50% do salário (§ 2a do art. 457 da CLT). Também farão parte do salário alimen
tação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura, que a empresa, por força do 
contrato ou costume, fornecer ao empregado (art. 458 da CLT). Nesse caso, o pagamento 
da multa deverá induir todas essas integrações no salário.
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DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO 

NO DIREITO DO 
Trabalho

1 Decadência

1.1 Conceito

Decadência provém do verbo latino cadens (cair, perecer, cessar). É palavra formada 
pelo prefixo latino de (de cima de), pela forma verbal cado (decadere) e pelo sufixo enría 
(ação ou estado), tendo por significado a ação de cair ou o estado daquilo que caiu.

Juridicamente, decadência indica a extinção do direito pelo decurso do prazo fixado 
a seu exerddo. Decadência é palavra que tem por significado caduddade, prazo extintivo 
ou predusivo, que compreende a extinção do direito.

A decadênda não se interrompe nem se suspende, ao contrário da prescrição.

2 Prescrição

2.1 Histórico

A prescrição é um instituto que se reladona com a ação. Historicamente, a prescrição 
surgiu no sistema formulário no processo romano, como exceção. O pretor, ao criar uma 
ação, previa um prazo dentro do qtial ela deveria ser exerdda, sob pena de prescrição. 
Esta, assim, constituía um instrumento contra o titular do direito que deixou de protegê- 
-lo por meio da ação. Pela prescrição, portanto, o que se atinge é a ação.

2.2 Conceito

Praescrípto (do verbo praescribero, de prae + scríberó), escrever antes do começo, 
mostra a parte preliminar (escrita antes) da fórmula em que o pretor romano determina
va, ao juiz, a absolvição do réu, caso estivesse esgotado o prazo de ação. Uma vez extinto 
o lapso de tempo para o uso da ação, cabia a exceção de “prescrição temporal”, em razão 
da falta do exerddo da ação. Isto se dava no direito pretoriano, pois no Direito Romano 
antigo as ações eram perpétuas ou inatingíveis. Com a evolução do conceito de prescri
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ção, esta passou a significar a extinção da ação pela expiração do prazo de sua duração 
(exerddo tardio da ação). Há necessidade de se ter certeza e estabilidade nas relações 
jurídicas, respeitando o direito adquirido, de acordo com determinado espaço dé tempo. 
O interesse público não se compadece com a incerteza das relações jurídicas, criadoras 
de desarmonia e instabilidade, e é protegido quando se baixam nonnas de prescrição, 
evitando que se eternizem, sem solução, as situações duvidosas ou controvertidas. As 
pretensões tardias são inadmissíveis, trazendo incertezas nas relações humanas. Trata-se, 
pois, de um instituto de ordem jurídica que estabiliza as relações jurídicas.

Na ordem pública, os fatos que por muito tempo não sofrem contestação adquirem 
a presunção de se acharem elaborados a terem gerado direito, pelo que não convém aos 
interesses sodais a modificação de tal situação. Na conhedda frase de Windscheid, “o 
que durou muito tempo, só por essa razão, parece alguma coisa de sólido e indestrutível”.

Prescrição é a perda da exigibilidade do direito, em razão da falta do seu exerddo 
dentro de um determinado período.

O art. 189 do Código Civil mostra que a prescrição não é mais perda do direito da 
ação, mas perda da exigibilidade do direito ou da pretensão do direito.

2.3 Distinção

Distingue-se a decadênda da prescrição, embora ambas tenham pontos em comum. 
Decorrem da inérda do detentor do direito, em dado período de tempo.

Na decadênda há a perda do direito pdo decurso de prazo e não a perda da exigi
bilidade do direito.

A decadênda não é interrompida ou fica suspensa, ao contrário da prescrição.
A prescrição começa a fluir a partir da violação do direito (actio nata). A decadênda 

é contada do nascimento do direito. A prescrição é decorrente de lei. A decadênda pode 
ser estabeledda pela convenção das partes. Pode haver renúnda da decadênda conven- 
donal. A decadênda prevista em lei pode ser dedarada de ofído pelo juiz.

Representa a prescrição o fenômeno extintivo de uma ação ajuizávd, em razão da 
inérda de seu titular, durante determinado espaço de tempo que a lei estabdeceu para 
esse fim. O silêndo da relação jurídica durante um espaço de tempo determinado pela lei 
significa a perda da exigibilidade do direito e da correspondente capaddade defensiva. 
Tem a prescrição um interesse público visando à harmonia sodal e o equilíbrio das rela
ções jurídicas, tuteladas pela ordem pública.

A prescrição compreende inérda do titular e decurso do tempo.

2.4 Fundamentos

A prescrição é um instituto que se reladona com a ação. Historicamente, a prescri
ção surgiu no sistema formulário no processo romano, como exceção. O pretor, ao criar 
uma ação, previa um prazo dentro do qual ela deveria ser exerdda, sob pena de pres
crição. Esta, assim, constituía um instrumento contra o titular do direito que deixou de 
protegê-lo por meio da ação. Pela prescrição, portanto, o que se atinge é a ação.
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Os fundamentos da prescrição revelam os motivos pelos quais ela foi criada.
Os autores indicam, de modo geral, os seguintes fundamentos para a prescrição: (a) 

ação destruidora do tempo;1 fb) castigo à negligência;2 (c) presunção de abandono ou 
renúncia;3 (d) presunção de extinção do direito;4 (e) proteção do devedor;5 (f) diminui
ção das demandas;6 (g) interesse social e estabilidade das relações jurídicas, obtendo-se 
a paz social. Não se pode pretender a instabilidade das relações sociais, a incerteza das 
relações sociais, sacrificando a harmonia social. O Estado deve estabelecer alguma coisa 
para promover o equilíbrio social em razão da inércia do titular do direito.

A relação jurídica não pode ser perpétua entre as partes, sem limitação de tempo. Daí 
a utilização da prescrição.

A prescrição envolve: (a) a inércia do titular do direito em exercê-lo; (b) o decurso 
do prazo para o exercício do direito.

2.5 Requisitos da prescrição

Para que ocorra a prescrição, mister se faz a existência dos seguintes pressupostos: 
(a) existência de uma ação exercitável pelo titular de um direito; Cb) inércia desse titular 
em relação ao uso da ação durante certo tempo; (c) ausência de um ato ou um fato a 
que a lei atribua uma fimção impeditiva (suspensiva ou interruptiva) do curso do prazo 
prescricional.

3 Natureza jurídica

A prescrição, assim como a decadência, são temas de direito material e não de direito 
processual.

O reconhecimento da prescrição gera efeitos processuais, isto é, a sua operácionali- 
zação. Entretanto, trata-se de direito material, tanto que é previsto em normas que ver
sam sobre o direito material, como no Código Civil, no Código Penal, no Código Tributá
rio etc., que tratam do prazo de prescrição, de questões de interrupção e suspensão e não 
no CPC. A prescrição compreende o decurso de prazo, enquanto o processo é concernente 
à atividade do juízo ou das partes.

Consuma-se a prescrição com o decurso do prazo previsto em lei, sendo regulada 
pela lei em vigor no momento dessa consumação. A sentença apenas declara a prescrição 
já  consumada. O juiz não cria a prescrição. A sentença apenas reconhece uma realidade, 
que já  havia se constituído no mundo fático. O devedor seria, indusive, livre ou não para 
arguir a prescrição ou discutir o mérito, provando que cumpriu a obrigação.

1 LEAL, Câmara. Da prescrição e da decadência. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 14-16.
2 COVIELLO, Manual di dirítta cbrile italiano, parte geral, § 142.
3 SAVIGNY. Sistema dei derecko romano. RÇ § 237.
4 MENDONÇA, Carvalho. Doutrina das obrigações, I, na 418.
5 COIIN; CAPITANT. Cours de droit civãfrançais, D, p. 131.
6 Savigny.
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A prescrição não pode ser considerada um prêmio para o devedor. Não se trata de 
proteção ao devedor. Representa um limite ao direito de cobrar a dívida. A falta de co
brança por negligência do credor não pode gerar insegurança para a sociedade.

A prescrição é fato extintivo do direito do autor. Menciona o inciso IV do art. 269 do 
CPC que é julgado o mérito quando se acolhe a prescrição. Não se trata de pressuposto 
processual ou condição da ação.

As relações jurídicas abrangidas pela prescrição são, de modo geral, privadas.

4 DecadêndàjioJCóidigo Civil

As leis trabalhistas não tratam, de modo geral, de decadência, mas de prescrição, 
como o inciso XXIX do art. 7a da Constituição e o art. 11 da CLT. Logo, é de se observar o 
Código Civil no que for compatível com o Direito do Trabalho (art. 82 da CLT).

Dispõe o art. 210 do Código Civil que deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, 
quando estabelecida em lei.

Se a decadência é estabelecida em norma contratual, deve ser arguida pelo inte
ressado.

Exemplo de decadência no processo do trabalho ocorre no inquérito para apuração 
de falta grave que não for proposto no prazo dè 30 dias após a suspensão do empregado 
estável (S. 62 do TST e S. 403 do STF). O juiz, nessa hipótese, deve declarar de ofício 
a decadência em relação ao inquérito ajuizado tardiamente pela empresa contra o tra
balhador.

O mesmo ocorre em relação à ação rescisória que não for ajuizada no prazo de dois 
anos a contar do trânsito em julgado da decisão (art. 495 do CPC e S. 100 do TST). O juiz 
poderá declarar de ofício a decadência.

Em relação à decadência, não se aplicam as normas que impedem, suspendem ou 
interrompem a prescrição, salvo disposição legal em contrário (art. 207 do CC).

5 Prescrição

O prazo de prescrição para o empregado urbano ou rural propor ação na Justiça do 
Trabalho é de dois anos a contar da cessação do contrato de trabalho (art. 1-, XXIX, da 
Constituição). Observado esse prazo, é possível o empregado postular os direitos relati
vos aos últimos cinco anos a contar do ajuizamento da ação (S. 308,1, do TST).

Os créditos trabalhistas são prescritíveis, como se verifica do indso XXIX do art. 7a da 
Constituição e do art. 11 da CLT. Não se pode dizer, portanto, que os créditos trabalhistas 
não prescrevem.

Não estabelecer prazo de prescrição seria entender que o devedor deveria manter 
indefinidamente os comprovantes de pagamento da dívida.
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5.1 Empregado rural

Previa o art. 10 da Lei na 5.889/73 que "a prescrição dos direitos assegurados por 
esta Lei aos trabalhadores rurais só ocorrerá após 2 (dois) anos de cessação do contrato 
de trabalho”.

Na redação original da alínea b, do inciso XXIX do art. 7- da Lei Magna de 1988, o 
trabalhador tinha prazo de prescrição de dois anos após o término do contrato de traba
lho, porém não existia limite de prazo para5 postular verbas trabalhistas, entendendo-se 
que a postulação poderia ser feita quanto a todo o período trabalhado pelo empregado.

A Lei ne 9.658/98 deu nova redação ao art. 11 da CLT, estabelecendo no inciso n  que 
o direito de ação quanto a créditos-resultantes. das relações de trabalho prescreve em dois 
anos, após a extinção do contrato de trabalho, para o trabalhador rural. A referida norma 
adaptava a CLT à alínea b, do indso XXIX do art. 7a da Constituição.

A Emenda Constitudonal na 28 foi promulgada em 25-5-2000, tendo sido publicada 
no Diário Oficial da União de 26-5-2000. Ela determina nova redação ao indso XXIX do 
art. 7a da Constituição, que está assim redigido: “ação, quanto aos créditos resultantes da 
relação de trabalho, com prazo prescridonal de cinco anos para os trabalhadores urbanos 
e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho”.

Há, portanto, modificação em relação ao prazo de prescrição do trabalhador rural.
Prescrição inidada e não consumada não representa direito adquirido, mas mera 

expectativa de direito, pois poderia ocorrer sua interrupção ou suspensão. Antes da con
sumação o prescribente não pode invocar o direito à prescrição.

A nova norma constitudonal não pode ser aplicada retroativamente, em relação às 
situações jurídicas já consumadas. Se a prescrição se inidou e se consumou sob o impé
rio da lei antiga, aplica-se esta, mesmo que os prazos sejam aumentados ou diminuídos. 
Começando a fluir a prescrição pela lei nova e de acordo com ela terminando, observa-se 
a referida norma.

Sujeitar às regras da lei nova o tempo transcorrido durante a vigênda da lei antiga 
significaria atribuir a esse tempo valor que não lhe era conferido antes.7 Em certos ca
sos poderia ocorrer de a prescrição ter fluído integralmente na vigênda da lei velha e, 
quando promulgada a lei nova, o direito de ação estaria integralmente prescrito. Seriam 
aplicadas duas diferentes legislações (a nova e a velha), ao mesmo tempo, para reger a 
mesma relação jurídica.

A norma constitudonal não está reduzindo prazo prescridonal que estava em curso 
para o empregado rural. Está criando prazo prescridonal de dnco anos onde não existia 
prazo prescridonal. O trabalhador não tinha nenhuma verba prescrita em 25-5-2000. 
A violação de seu direito, a actio nata, só surge em 26-5-2000, quando teria ocorrido a 
lesão. Assim, a lei nova não pode ser retroativa, só podendo ser observada a partir de 
sua vigênda.

O tempo transcorrido antes da vigênda da Emenda Constitudonal na 28 não será 
contado para efeito da verificação do prazo prescridonal do rurfcola. Com isso, a lei nova 
não será aplicada de forma retroativa.

7 FERRARA, Francesco. Tratatto di âirítto civile italiano. Roma: Athenaeum, 1921. p. 275.
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A Emenda Constitucional ns 28 não pode ser observada em relação a contratos que 
cessaram antes de 26-5-2000, quando foi publicada no Diário Oficial da União. Nesse 
caso, deve ser aplicada a lei vigente na data da cessação do pacto laboral, que nãó previa 
a limitação de prazo prescricional em cinco anos. Entender em sentido contrário seria dar 
efeito retroativo à norma constitucional. O prazo de cinco anos só poderia ser aplicado a 
contar da vigência da Emenda Constitucional ne 28 em 26-5-2000, isto é, sendo observa
do em 26-5-2005.

Com a nova determinação do inciso XXIX do art. 7a da Lei Maior, há a derrogação 
do inciso II do art. 11 da CLT, no ponto em que não há limite de prazo para o empregado 
rural reclamar verbas trabalhistas. O mesmo ocorre em relação ao art. 10 da Lei na 5.889, 
que, a meu ver, tinha sido revogado pelo inciso II do art. 11 da CLT.

Os contratos de trabalho rurais celebrados a partir da vigência da Emenda Constitu
cional ns 28 terão a observância do prazo prescricional por ela estabelecido.

Para o trabalhador rural dispensado na vigência da redação original do inciso XXIX 
do art. 7- da Constituição, aplica-se a alínea b do referido dispositivo.

A Orientação Jurisprudencial na 271 da SBDI-1 do TST esclarece que “o prazo pres
cricional da pretensão do rurícola, cujo contrato de emprego já  se extinguira ao sobrevir 
a Emenda Constitucional ne 28, de 26-5-2000, tenha sido ou não ajuizada a ação traba
lhista, prossegue regido pela lei vigente ao tempo dá extinção do contrato de emprego”.

5.2 Empregado doméstico

O parágrafo único do art. 7a da Constituição estabelece quais são os incisos do mes
mo artigo que são aplicados ao doméstico. Entre eles não está o inciso XXIX, que trata da 
prescrição. Assim, a prescrição dos direitos trabalhistas do empregado doméstico não é a 
prevista na Constituição. Entretanto, houve omissão deliberada do constituinte, que não 
pretendeu que o inciso XXIX do art. 7- da Constituição fosse aplicado ao doméstico, pois, 
caso contrário, teria sido expresso nesse sentido.

A CLT é expressa no sentido de que não deve ser observada a tal empregado domés
tico (art. 7a, a).

Inexistindo preceito legal sobre o tema, era o caso de se observar o indso \  do § 10 
do art. 178 do Código Civil, que previa o prazo de prescrição “dos serviçais, operários e 
jomaleiros, pelo pagamento de seus salários” em cinco anos. Como o empregado domés
tico é uma espéde de serviçal, o prazo de prescrição daquele trabalhador seria o previsto 
no Código Civil, isto é, de cinco anos.

Assim, tanto antes como depois da Constituição o prazo de prescrição era o contido 
no inciso V, do § 10 do art. 178 do Código Civil, isto é, de cinco anos, pois era específico 
para o doméstico. Não há previsão na Lei nfi 5.859, na CLT ou na Constituição sobre o 
referido prazo. Logo, havendo determinação específica na lei, que é o Código Civil, não 
se poderiam observar por analogia outras normas.

O novo Código Civil não repetiu a regra do inciso V, do § 10 do art. 178 dó Código 
Civil de 1916. Assim, é de se empregar a determinação geral de prescrição para qualquer 
caso, ou seja, de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil.

Não haverá, porém, limite de prazo de dois anos ou de cinco anos para o domés
tico postular seus direitos. Irá postular todo o período trabalhado para o empregador 
doméstico.
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E se o empregado doméstico for menor, qual o prazo de prescrição aplicável?
Entendo que o fundamento legal não seria o invocado, mas exatamente o do Código 

Civil. A CLT não se aplica ao doméstico (art. 7a, a), indusive ao menor que é doméstico, 
mas ao menor trabalhador urbano. Assim, a regra a ser aplicada é a do Código Civil, 
no inciso I, do art. 198, isto é, contra os menores de 16 anos que sejam domésticos não 
corre a prescrição (art. 3a, I, do CC). Contra os maiores de 16 anos, a prescrição correrá 
normalmente.

5.3 Trabalhador avulso

O indso XXXIV do art. 7a da Constituição dispõe que o avulso tem os mesmos direitos 
do trabalhador com vínculo empregatído peniianente. Isso significa que o prazo de pres
crição é o mesmo, aplicando-se o inciso XX3X do art. 7a dã Lei Maior pois o dispositivo faz 
referênda a créditos decorrentes da relação de trabalho.

O limite de dois anos previsto no inciso XXIX do art. 7a da Constituição diz respeito à 
extinção do contrato de trabalho. Avulsos não têm especificamente contrato de trabalho 
para se aplicar em prindpio, tal dispositivo.

A referida regra poderia, porém, ser aplicada se houvesse o término da relação de 
trabalho. Seria observada a prescrição bienal, pois haveria término do trabalho.

Tem dois anos a contar do término da relação de trabalho para postular as verbas dos 
cinco anos a contar da propositura da ação.

O TST entende que é aplicável a prescrição bienal prevista no art. 7a, XXIX, da Cons
tituição de 1988 ao trabalhador avulso, tendo como marco inidal a cessação do trabalho 
ultimado para cadã tomador dé sérviço (OJ 384 da SBDI-1).

5.4 Empregador

O indso XXIX do art. 7a da Constituição diz respeito ao processo de conhecimento, 
tanto que faz referênda a ação e não a execução.

Dispõe o caput do art. 7a da Constituição:

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição sodal.”

O referido dispositivo não dispõe que são direitos dos empregadores ou das empre
sas, mas dos trabalhadores urbanos e rurais.

O indso XXIX do art. 7a da Constituição faz referênda a créditos resultantes das 
relações de trabalho, mas em relação aos trabalhadores urbanos e rurais e não para o 
empregador.

O dtado dispositivo constitudonal não estabelece prazo prescridonal para o empre
gador. Logo, o referido preceito não poderia ser aplicado ao empregador mas apenas ao 
empregado.
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Determina o art. 11 da CLT:

‘Art. 11. O direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de tra
balho prescreve:

I -  em dnco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois anos após a 
extinção do contrato;

II -  em dois anos, após a extinção do contrato de trabalho, para o trabalhador 
rural.”

A redação do art. 11 da CLT está de acordo com a determinação original do inciso 
XXIX do art. 7a da Constituição, que posteriormente foi alterado pela Emenda Constitu
donal na 28, de 25 de maio de 2000.

Mesmo assim, o art. 11 da CLT trata de trabalhador urbano e rural e não do em
pregador.

Quem alega prescrição como forma de extinção das obrigações trabalhistas é o deve
dor, o empregador e não o empregado.

O prazo de prescrição do empregador é de dez anos, previsto no art. 206 do Có
digo Civil.

5.5 Ato nulo e prescrição no direito do trabalho

Nulidade é a sanção que priva os efeitos do negódo jurídico pda não observânda das 
formalidades previstas em lei.

Há artigos na CLT que fazem referênda ao ato ser “nulo de pleno direito” (art. 9a, 
117). Usa-se também a expressão “sob pena de nulidade” (art. 468).

Para que o ato seja considerado nulo há necessidade, porém, de dedaração nesse 
sentido pelo Poder Judidário, pois, provavelmente, as partes não irão considerar que o 
ato é nulo. A nulidade não opera ipso iure.

Mesmo nos casos de garantia de emprego, o empregado tem de postular a dedaração 
da nulidade, como na hipótese de reintegração no emprego do dpeiro (parágrafo único 
do art. 165 da CLT).

Para se chegar à condusão se o ato nulo prescreve ou não, a interpretação tem de ser 
feita de forma sistemática com outros dispositivos do ordenamento jurídico.

Embora a prescrição no Direito do Trabalho compreenda questão de ordem pública, 
em razão do prejuízo que causa ao empregado quanto a verba de natureza alimentar, o 
tema em discussão deve ser interpretado sistèmaticamente de acordo com o ordenamento 
jurídico.

Dispõe o art. 9a da CLT 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”. Não se pode, portanto, interpretar isoladamente apenas o art. 9a da CLT. 
Há necessidade de conjugá-lo com outros dispositivos.

Actio nata é a ação nasdda. A prescrição só começa a correr a partir do momento em 
que nasce o direito de ação. Antes disso, o prazo não poderia ser contado, pois o interes
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sado estaria incapacitado de fazer valer seu direito. Enquanto não nasce a ação não pode 
ela prescrever (actione non nata non praescríbitur).

No Direito do Trabalho, o prazo de prescrição a ser observado é o previsto no inciso 
XXIX do art. 7a da Constituição. O citado comando constitucional não faz qualquer dis
tinção quanto ao prazo prescricional, nem indica matéria específica, apenas menciona 
que é um crédito resultante da relação de trabalho. Logo, também abrange os atos nulos.

Estabelece o art. 11 da CLT que “o direito de ação quanto a créditos resultantes das 
relações de trabalho prescreve: I -  em cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite 
de dois anos após a extinção do contrato...”.

O ato nulo no Direito do Trabalho prescreve. A Constituição e a CLT estabelecem 
que há prescrição em relação a créditos resultantes da relação de trabalho. Passados dois 
anos do término do contrato de trabalho ou cinco anos a contar da propositura da ação, 
estão prescritos os direitos do trabalhador por força de disposição constitucional e legal. 
Os dispositivos acima citados não podem ser considerados como inúteis dentro do orde
namento jurídico. Assim, o ato nulo ou anulável prescreve no Direito do Trabalho.

O inciso XXIX do art. 7- da Constituição ou o art. 11 da CLT não fazem distinção 
entre atos nulos e anuláveis. Todos os atos praticados pelo empregador são suscetíveis de 
prescrição.

Na verdade, se os atos nulos não prescrevessem, não haveria prescrição no Direito 
do Trabalho, pois muitos dos atos do empregador tem por objetivo impedir, fraudar ou 
desvirtuar a aplicação dos preceitos trabalhistas.

5.6 Dano moral

Em relação ao prazo de prescrição quanto ao dano moral trabalhista há duas teorias.
A primeira entende que a prescrição é a prevista no inciso XXIX do art. 7a da Consti

tuição. O empregado tem dois anos para ajuizar a ação contados do término do contrato 
de trabalho ou reclamar os últimos cinco anos se o contrato estiver em vigor.

A segunda teoria afirma que a mdenização é dvil, devendo ser observada a prescri
ção contida no Código Civil. Na vigênda do Código Civil de 1916 o prazo era de 20 anos 
(art. 177). No Código Civil de 2002, o prazo é de três anos para a pretensão de reparação 
dvil (art. 206, § 3S, V).

Se o dano moral decorre do contrato de trabalho, o crédito é trabalhista e não dvil.
Se a competênda é da Justiça do Trabalho, a prescrição deve ser a trabalhista. Se a 

relação ocorre entre empregado e empregador quanto a créditos resultantes da relação de 
trabalho, a prescrição é de dois anos a contar da cessação do contrato de trabalho. O inciso 
XXDi do art. 7a da Constituição não faz distinção se a matéria é prevista no Código Civil 
ou na CLT, mas apenas se é um crédito resultante da relação de trabalho, como, de fato, é.

Averba é de natureza trabalhista, decorrente do contrato de trabalho.
A CLT prevê situações que compreendem dano moral trabalhista, como nas letras j  e 

k  do art. 482 e na letra e do art. 483.
Não há omissão na lei trabalhista para se aplicar o Código Civil.
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Não é o caso de se aplicar a norma mais favorável, pois a prescrição só pode ser re
gulada por uma norma e não por várias. Há regra específica, que é o indso XXIX do art. 
7a da Lei Maior.

A ação penal não suspende ou interrompe o prazo prescridonal. Não é o caso de se 
aplicar o art. 200 do Código Civil, pois a Constituição não dispõe nesse sentido.

5.7 Aplicação do Código Civil

A CLT não contém regras procedimentais relativas à prescrição. É aplicável o Código 
Civil nas hipóteses a seguir referidas.

Reza o art. Í93 do Código Civil que a prescrição pode ser alegada em qualquer grau 
de jurisdição, pela parte a quem aproveita.

Não se fala mais em qualquer instânda, como era previsto no art. 162 do Código 
Civil de 1916. Instânda em 1916 não tinha significado de grau de jurisdição, mas de 
processo.

A nova orientação vai de encontro ao entendimento da Súmula 153 do TST.
Poderá, agora, a prescrição ser alegada no TST ou no STF, que são graus de jurisdi

ção. Não poderá ser alegada na execução, que não é grau de jurisdição, mas fase proces
sual ou processo, além do que violaria a coisa julgada.

Entendo que a regra contida no art. 193 do Código Civil fere o contraditório e é in- 
constítudonal (art. 5a, L\£ da Constituição). Prescrição é matéria de defesa, na qual o réu 
deve alegar todos os motivos de fato e de direito comque impugna a pretensão do autor 
(art. 300 do CPC), o que induiria a prescrição. Logo, a prescrição não pode ser alegada 
após ser oferedda a defesa, pois viola o contraditório e suprime instânda.

A prescrição deve ser arguida apenas pela parte a quem aproveita (art. 193 do CC) 
e não por outras pessoas. O Ministério Público não tem legitimidade para arguir a pres
crição em favor de entidade de direito público, quando atua como fiscal da lei, pois não 
é parte (Orientação Jurisprudendal na 130 da SBDI-1 do TST).

O juiz pode supriç de ofído, a alegação de prescrição (§ 5a do art. 219 do CPC).
A interrupção da prescrição ocorrerá apenas uma vez (a rt 202 do CC).
Aredamação trabalhista arquivada, pelo não-comparedmento do empregado na pri

meira audiênda na Justiça do Trabalho, importa a interrupção da prescrição. Ela não se 
interromperá novamente pelo arquivamento de outra redamação.

A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou 
do último ato do processo para a interromper (parágrafo único do art. 202 do CC).

O prazo de prescrição no caso de interrupção é contado novamente de forma inte
gral. Exemplo: do arquivamento da redamação.

O empregado em gozo de auxílio-doença tem os efeitos do seu contrato de trabalho 
suspensos.

Na concessão do auxílio-doença addentário há a intenupção dos efeitos do seu con
trato de trabalho, pois o empregador tem de depositar o FGTS (§ 5a do art. 15 da Ld ns 
8.036/90).
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O empregador deve pagar os salários dos 15 primeiros dias de afastamento do em
pregado (§ 32 do art. 60 da Lei na 8.213/91). Depois disso, o INSS paga o benefído pre- 
videntíário.

O ideal seria que durante a vigênda do contrato de trabalho não corresse prazo de 
prescrição, pois o empregado pode ser dispensado pelo empregador pelo fato de ajuizar 
a ação trabalhista.

Não dispõe o inciso XXIX do art. 7a da Constituição que há suspensão ou interrupção 
do prazo de prescrição.

A CLT não dispõe que durante o período em que o empregado está afastado por 
doença há suspensão ou interrupção do prazo prescridonal. Ela repete no art. 11 o con
teúdo do indso XXIX do art. 7S da Constituição. A lei, portanto, não prevê que no período 
em que o empregado está afastado por doença há a suspensão do prazo de prescrição.

Reza o inciso I do art. 199 do Código Civil que não corre igualmente a prescrição: 
“pendendo condição suspensiva”. Na condição suspensiva há dáusula estatuída pelas 
partes para subordinar os efeitos do negódo jurídico a evento futuro e incerto. Exem
plo de condição suspensiva é: enquanto você não se casar não lhe darei um automóvel. 
Não existe exatamente condição suspensiva no afastamento do empregado para gozar de 
auxüio-doença ou auxüio-doença addentário. Não há nenhum impedimento para que o 
empregado ajuíze ação na Justiça do Trabalho e postule o que enténde devido.

A pretensão da parte surge com a lesão e nesse momento passa a fluir o prazo pres
cridonal para postular a reparação.

É dara a Orientação Jurisprudendal 375 da SBDI-1 do TST ao mendonar: A sus
pensão do contrato de trabalho, em virtude da percepção do auxüio-doença ou da apo
sentadoria por invalidez, não impede a fluênda da prescrição qüinqüenal, ressalvada a 
hipótese de absoluta impossibilidade de acesso ao Judidário.

Absoluta impossibilidade de acesso ao Judidário pode ser a hipótese em que o empre
gado fíca doente por longo tempo, internado no hospital, sem ter alta médica, não tendo 
condições sequer de outorgar procuração ao advogado.

A prescrição inidada contra uma pessoa continua a correr contra seu sucessor (art. 
196 do CC). O novo Código troca a palavra herdeiro, que era prevista no art. 165 do CC 
de 1916, por sucessor. A exceção é se existirem menores, hipótese em que não correrá a 
prescrição (art. 198,1, do CC).

A interrupção da presdição efetuada contra o devedor solidário compreende os de
mais (§ I a do art. 204 do CC). É o que ocorre no grupo de empresas, em que as empresas 
pertencentes ao grupo são solidárias (§ 2a do art. 2a da CLT).

Da extinção do último contrato é que começa a fluir o prazo prescridonal do direito 
de ação, objetivando a soma dos períodos descontínuos de trabalho (S. 156 do TST).

Na demanda de equiparação salarial, a prescrição só alcança as diferenças salariais 
venddas no período anterior a dnco anos que precederam o ajuizamento da ação (S. 6, 
IX, do TST), desde que a ação seja proposta no prazo de dois anos a contar da extinção do 
contrato de trabalho. O mesmo ocorre em relação à demanda relativa à postulação para 
corrigir desvio fundonal (S. 275,1, do TST).
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Tratando-se de demanda que compreenda pedido de prestações sucessivas decorren
te de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja 
também assegurado por preceito de lei (S. 294 do TST).

A supressão das comissões, ou a alteração quanto à forma ou ao porcentual, em 
prejuízo do empregado, é suscetível de operar a prescrição total da ação, nos termos da 
Súmula 294 do TST, em virtude de cuidar-se de parcela não assegurada por preceito de 
lei (Orientação Jurisprudendal nfi 175 da SBDI-1 do TST).

A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em dois 
anos contados da cessação do contrato de trabalho (S. 326 do TST).

A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à .prescri
ção parcial e qüinqüenal, salvo se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no 
curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da 
ação (S. 327 do TST).

Tratando-se de pedido de diferença de gratificação semestral que teve seu valor con
gelado, a prescrição aplicável é a parcial (S. 373 do TST).

Ocorre a prescrição total quanto às diferenças de complementação de aposentadoria 
quando estas decorrem de pretenso direito a verbas não recebidas no curso da relação 
de emprego e já atingidas pela prescrição, à época da propositura da ação (Orientação 
Jurisprudendal ns 156 da SBDI-1 do TST).

O prazo de prescrição com relação à ação de cumprimento de dedsão normativa flui 
apenas a partir da data de seu trânsito em julgado (S. 350 do TST). Entretanto, a ação de 
cumprimento não necessita do trânsito em julgado do dissídio coletivo para ser proposta. 
Assim, o prazo de prescrição deveria ser contado a partir de dois anos a contar do término 
do contrato de trabalho, observado o prazo de dnco anos para a propositura da ação.

Embora haja previsão legal para o direito à hora extra, inexiste previsão para a incor
poração ao salário do respectivo adidonal, razão pela qual deve inddir a prescrição total 
(Orientação Jurisprudendal n® 242 da SBDI-1 do TST).

Se existe pré-contratação das horas extras e elas são suprimidas, opera-se a prescri
ção total se a ação não for ajuizada no prazo de dnco anos, a partir da data em que foram 
suprimidas (S. 199, II, do TST).

O marco inidal da contagem do prazo prescridonal para o ajuizamento de ação con- 
denatória, quando advém a dispensa do empregado no curso de ação dedaratória que 
possua a mesma causa de pedir remota, é o trânsito em julgado da dedsão proferida na 
ação dedaratória e não a data da extinção do contrato de trabalho (OJ 401 da SBDI-1 
do TST).

Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobser- 
vânda dos critérios de promoção estabeleddos em Plano de Cargos e Salários criado pela 
empresa, a prescrição aplicável é a pardal, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a mês 
(OJ 404 da SBDI-1 do TST).
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1 Denominação

Para especificar a parte do Direito do Trabalho que ora passo a estudar são emprega
das as seguintes denominações: Direito Coletivo do Trabalho, Direito Sindical ou Direito 
Corporativo.

Não nos parece adequada a utilização da denominação Direito Sindical, pois esta é 
mais restrita, dizendo respeito apenas ao sindicato ou a sua organização, e também não 
trata de grupos não organizados em sindicatos, que podem ser sujeitos para reivindicar 
direitos trabalhistas. Certas matérias que fazem parte do segmento ora em análise, como 
a representação dos trabalhadores na empresa, não seriam incluídas no Direito Sindical, 
pelo fato de que aqueles trabalhadores não precisam ser sindicalizados para terem enten
dimentos com a empresa.

A denominação Direito Corporativo diz respeito não só à organização sindical, mas 
também à organização da ação do Estado de forma a desenvolver a economia.

Critica-se, entretanto, o uso da denominação Direito Coletivo do Trabalho, com o 
fundamento principal de que todo direito é coletivo ou feito para a coletividade.

Deve-se lembrar que, primeiramente, o Direito Coletivo do Trabalho opõe-se ao Di
reito Individual do Trabalho, pois este trata, regra geral, do contrato de trabalho, enquan
to aquèle versa sobre as relações coletivas de trabalho, mormente as regras coletivas que 
serão aplicáveis aos contratos de trabalho. Quanto ao fato de todo direito ser feito para 
a coletividade, não discrepo de tal entendimento, apenas o Direito Coletivo do Trabalho, 
que não é autônomo, vai estudar as relações coletivas a serem observadas no contrato de 
trabalho, gerando efeito sobre tal pacto.

O Direito, de fato, é feito para a sociedade, num sentido genérico, porém o Direito 
Coletivo do Trabalho, como parte do Direito do Trabalho, não vai tratar de regular todas 
as situações da sociedade, mas apenas aquelas regras coletivas que serão observadas em 
decorrência do contrato individual do trabalho e da organização sindical, daí por que se 
trata de um segmento do Direito do Trabalho.
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2 Conceito

Direito Coletivo do Trabalho é o segmento do Direito do Trabalho encarregado de 
tratar da organização sindical, da negociação coletiva, dos contratos coletivos, da repre
sentação dos trabalhadores e da greve.

O Direito Coletivo do Trabalho é apenas uma das divisões do Direito do Trabalho, 
não possuindo autonomia, pois não tem diferenças específicas em relação aos demais 
ramos do Direito do Trabalho, estando inserido, como os demais, em sua maioria, na CLT.

Na definição deve ser destacada a representação dos trabalhadores, pois hoje é possí
vel que não existam sindicatos, federações ou confederações juridicamente organizadas, 
fazendo com que o trabalhador tenha que se organizar num grupo, que não reveste a 
roupagem de um sindicato ou assodação, para reivindicar seus direitos trabalhistas.

Não deixa o Direito Coletivo do Trabalho de ser instrumento para a melhoria das 
condições de trabalho do empregado, como ocorre com os demais ramos da matéria 
em estudo.

3 Divisão

Vou estudar no Diréito Coletivo do Trabalho a organização sindical, que compreende 
sua natureza jurídica, a proteção à sindicalização, seus órgãos, eleições sindicais e as re
ceitas dos sindicatos; os acordos e as convenções coletivas de trabalho; a greve; o lockout 
e outras formas de solução dos conflitos coletivos.

4 Histórico

Antes de passar ao exame da primeira etapa do Direito Coletivo do Trabalho, que é 
a liberdade sindical, há necessidade de um pequeno esboço histórico sobre o tema, para 
melhor compreensão.

O Direito Coletivo do Trabalho nasce com o reconhecimento do direito de assodação 
dos trabalhadores, o que veio a ocorrer após a Revolução Industrial (século XVHI).

As crises que importaram no desaparecimento das corporações de ofício acabaram 
propidando o surgimento dos sindicatos. As corporações de oficio foram criadas como 
forma de reunião dos trabalhadores, objetivando melhores condições de vida. A forma de 
funcionamento das corporações acabou também provocando um antagonismo interno, 
pois os mestres determinavam tudo, terminando com a união existente e dando lugar áo 
descontentamento, razão pela qual foram surgindo reivindicações, prindpalmente dos 
aprendizes e companheiros.

Pode-se dizer que o berço do sindicalismo foi a Inglaterra, onde, em 1720, foram 
formadas assodações de trabalhadores para reivindicar melhores salários e condições de 
trabalho, indusive limitação da jomada de trabalho. Desde 1824 houve uma fase de tole
rânda com os sindicatos; somente em 21-6-1824, as coligações deixaram de ser proibidas
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em relação aos trabalhadores, por ato do parlamento; não se reconhecia, porém, o direito 
de greve, nem os trade unions. Apenas por lei de 1875, consolidada em 1906, é que houve 
a possibilidade da criação livre dos sindicatos.

Ha França, a Lei Le Chapellier, de 17-7-1791, proibia que “os cidadãos de um mes
mo estado ou profissão tomassem decisões ou deliberações a respeito de seus pretensos 
interesses comuns”. O Código de Napoleão, de 1810, também punia a associação de 
trabalhadores. Em 1810, havia a Chambre Syndicates du Bâtiment de La Saint Chapeüe. 
Sindicato era a Organização. Só se observa a liberdade de associação dos trabalhadores a 
partir de 1884, quando foi reconhecida.

Em 1830, em Manchéster, são criadas associações de trabalhadores para mútua aju- 
da e defesa, chamadas de Trade Unions, que são os embriões do sindicato.

A lei Waldeck-Rousseau, na França, de 21-3-1884, permitiu às pessoas da mesma 
profissão ou de profissões conexas constituir associações, sem a autorização do govemo, 
para a defesa de seus interesses profissionais e econômicos.

O direito de associação, na Alemanha, foi admitido expressamente pela Constituição 
de Weimar, de 1919, tendo sido a primeira constituição a tratar de matéria trabalhista e 
do direito coletivo do trabalho.

O sindicato nasce, assim, como um órgão de luta de dasses.
No sistema italiano de Mussolini, o sindicato era submetido aos interesses do Estado. 

Este é què moldava o sindicato a suas determinações. O sistema fascista não proibia a 
criação de assodações de fato. O art. 6S da Lei ns 563, de 1926 (Ld Rocco), previa a uni- 
ddade sindical. A pluralidade sindical implicava concorrênda entre os sindicatos. A Carta 
dei Lavoro, de 1927, na parte m, determinava que a organização sindical ou profissional 
era livre. O sistema sindical era organizado por categorias (Lei ns 563), indicando o para
lelismo simétrico: de um lado, sindicato de categoria profissional e, de outro, sindicato de 
categoria econômica. O Estado é que organizava as categorias. A categoria preexistia ao 
sindicato. Não tinha, porém, a categoria personalidade jurídica. Quem tinha personalida
de jurídica era o sindicato. A assodação era um fato voluntário. O enquadramento sindi
cal era prévio e obrigatório. Só era possível o recònhedmerito de um único sindicato pelo 
Estado em dada base territorial, concedendo a carta sindical, què era um ato político. 
Não havia diretamente imposição do sindicato único, mas uniddade do reconhecimento 
do sindicato. Somente o sindicato legalmente reconheddo e submetido ao controle do 
Estado é que tinha o direito de representar a categoria, estabelecendo os contratos cole
tivos. Para assegurar a autonomia financeira do sindicato ou sua dependênda financeira 
ao Estado era criado o contributo sindacale. Cabia ao Estado disdplinar os conflitos de 
trabalho e organizar a produção nadonal. Era estabdeddo o poder normativo na Justiça 
do Trabalho para controlar a greve, pois esta era proibida, assim como o lock-out.

A Dedaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, determina que todo ho
mem tem direito a ingressar num sindicato (art. XXM, 4).

A OIT, com a Convenção nH 87, de 1948, passou a determinar as linhas mestras sobre 
o direito de livre sindicalização, sem qualquer ingerênda por parte do Estado.

Algumas constituições mendonam também a liberdade de filiação, como a da Fran
ça, de 1946, reafirmada em 1958, que prevê que todo homem pode defender seus direi
tos e seus interesses por meio do sindicato e aderir a agremiação de sua escolha (tout 
homme peut défendre ses droits et ses intérêts par Vaction syndicale et aàhérer au syndicat 
desonchobc).
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1 Histórico

A Constituição da OIT, de 1919, já previa o princípio da liberdade sindical, que seria 
um dos objetivos a ser alcançado por seu programa de ação. Teve a Constituição da ÒIT 
incorporada a seu bojo a Declaração de Filadélfia, de 1944, em que o princípio da liber
dade sindical era reafirmado com um dos postulados básicos da referida organização: 
“a liberdade de expressão e a de associação são essenciais à continuidade do progresso” 
(art. I, £>). A Dedaração de Filadélfia também induía entre os programas da OIT os que 
visavam “o efetivo reconhecimento do direito da negodação coletiva, a cooperação entre 
empregadores e trabalhadores para o contínuo melhoramento dá efidênda produtiva, e 
a colaboração de trabalhadores e empregadores na preparação e aplicação de medidas 
sodais e econômicas” (III, e).

Como se verifica, a liberdade sindical é um dos postulados básicos da OIT. Já se sen
tia em 1927 a necessidade de elaboração de lím textò com as regras gerais a respeito de 
liberdade sindical. Havia, entretanto, divergêndas sobre o tema, entre os países, e naque
la época era impossível chegar à liberdade sindical. Isso só foi possível após a Segunda 
Guerra Mundiál, a saber, em 1948.

Na Conferênda Geral da Organização Intemadonal do Trabalho realizada em 9-7- 
48, na ddade de São Francisco, nos Estados Unidos, foi adotada uma convenção que trata 
de liberdade sindical e da proteção do direito sindical. Tal Convenção veio a ter o número 
87, denominada Convenção sobre liberdade Sindical e a Proteção do Direito Sindical. 
Essa norma intemadonal é que traça os parâmetros prindpais a respeito da liberdade 
sindical. Infelizmente, essa convenção ainda não foi ratificada pelo Brasil, até mesmo 
em razão de a atual Constituição estabelecer a existênda do sindicato único, sindicato 
por categoria e contribuição sindical determinada por lei, posições incompatíveis com a 
referida regra intemadonal.

A Dedaração Universal dos Direitos do Homem também assegura o “direito à liber
dade de reunião e assodação pacíficas” (art. XX). Ademais, o direito de sindicalização 
passou a estar elencado entre os direitos humanos: “todo homem tem direito a organizar 
sindicatos e a neles ingressar para proteção dos seus interesses” (a rt 23, na 4). Ó Pacto 
Intemadonal dos Direitos Econômicos Sodais e Culturais, de 1966, estabelece no art. 8S 
que os Estados, que são partes no referido pacto, se. obrigam, a assegurar: “c) o direito 
que têm os sindicatos de exercer livremente sua atividade sem outras limitações que as
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previstas em lei e que constituem medidas necessárias numa sociedade democrática, no 
interesse da segurança nacional ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as 
liberdades de outrem”.

2 Conceito

Liberdade sindical é uma espécie de liberdade de associação. É o direito de os traba
lhadores e empregadores se organizarem e constituírem livremente as agremiações que 
desejarem, no número por eles idealizado, sem que sofram qualquer interferência ou 
intervenção do Estado, nem uns em relação aos outros, visando à promoção de seus inte
resses ou dos grupos que irão representar. Essa liberdade sindical também compreende o 
direito de ingressar e retirar-se dos sindicatos.

A liberdade sindical significa, pois, o direito de os trabalhadores e os empregadores 
se associarem, livremente, a um sindicato. Todo aquele que tiver interesse profissional 
ou econômico a ser discutido poderá reunir-se num sindicato. Os interesses profissio
nais ou econômicos serão, assim, dos empregados, dos empregadores e dos trabalhado
res autônomos, como se observa do art. 511 da CLT.

Os trabalhadores em serviço público também terão o direito de livremente constituir 
sindicato. A exceção à regra diz respeito aos membros das Forças Armadas, da polícia e 
aos servidores ou empregados públicos de alto nível, assim considerados aqueles que têm 
funções com caráter decisório, ou seja, de confiança, o que poderá ser feito mediante 
exclusão pela legislação nacional (Convenção na 151 da OIT, de 1978, arts. l s, 2a, 3a).

Para que haja autonomia e liberdade sindical, é preciso que exista uma forma de cus
teio da atividade das entidades sindicais, o que deveria ser feito por intermédio de con
tribuições espontâneas dos filiados e não por intermédio de contribuições compulsórias. 
Seria, por exemplo, a mensalidade dos sócios e a contribuição decorrente do custo da ne
gociação coletiva.

3 Garantias

Contém a Convenção nfi 87 da OIT várias garantias fundamentais:

a. os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão 
direito de constituir, sem autorização prévia do Estado, organizações de sua 
escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única con
dição de observar seus estatutos (art. 2fi). Os trabalhadores e empregadores 
têm o direito de escolher se querem unidade ou pluralidade sindical, sem que 
o Estado intervenha nessa relação. A unidade sindical irá decorrer livremente 
da vontade dos envolvidos. O direito de se filiar ao sindicato comporta dois 
aspectos: o positivo, que é o de ingressar na agremiação, e o negativo, que é 
o de se retirar. Trata-se de uma liberdade sindical individual, na qual se evi
dencia que cada pessoa pode decidir, soberanamente, entre entrar ou não no 
sindicato, o que também foi acolhido pelo inciso Y do art. 8a, da Constituição 
de 1988. Não pode, portanto, haver qualquer constrangimento ou coação para 
a pessoa ingressar ou não no sindicato;
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b. organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de elaborar 
seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente seus re
presentantes, organizando sua gestão e sua atividade e formulando seu pro
grama de ação, indusive no que diz respeito às federações e confederações. 
O Estado não poderá interferir ou intervir no sindicato, de maneira a impedir 
o exerddo do direito sindical (art. 3E). Assim, o sindicato tem o direito de 
redigir seus estatutos e suas normas internas, elegendo seus dirigentes, sem 
qualquer ingerênda ou interferênda do Estado;

c. suas autoridades públicas deverão abster-se de qualquer intervenção que pos
sa limitar esse direito ou entravar seu exerddo legal;

d. as organizações de trabalhadores e de empregadores não estarão sujeitas a 
dissolução ou a suspensão por via administrativa (art. 4a). O Estado não deve 
exercer qualquer controle, de modo arbitrário ou autoritário, sobre a atividade 
sindical, de maneira a dissolver ou suspender administrativamente as ativida
des da agremiação;

e. as organizações de trabalhadores e de empregadores terão o direito de cons
tituir federações e confederações, bem como de filiar-se a estas, e toda orga
nização, federação ou confederação terá o direito de filiar-se a organizações 
intemadonais de trabalhadores e de empregadores (art. 5a);

f. a aquisição da personalidade jurídica por parte das organizações de trabalha
dores e de empregadores, suas federações e confederações, não poderá estar 
sujeita a condições de natureza a restringir o direito de assodação.

As garantias previstas pela Convenção n2 87 da OIT aplicar-se-ão às Forças Armadas 
e à polícia, o que será objeto da legislação de cada país (a rt 9a, 1). A ratificação da refe
rida convenção não deverá afetar qualquer lei, sentença, costume ou acordo já  existentes 
que concedam aos membros das Forças Armadas e da polida garantias previstas na dtada 
norma (art. 9a, 2).

Quanto aos empregadores, não poderá haver discriminação antissindical dos traba
lhadores, pois esses gozarão de adequada proteção contra atos antissindicais relativos ao 
emprego, tanto no momento da admissão, como durante o desenvolvimento do contralto 
de trabalho. O objetivo é o de não se exigir do trabalhador sua não filiação a um sindi
cato ou a renúnda a sua condição de membro da agremiação, bem como de dispensar o 
empregado ou prejudicá-lo somente por ser membro de sindicato (art. I a da Convenção 
na 98 da OIT).

Não trata a Convenção na 87 da OIT, expressamente, da liberdade de não assodação; 
apenas prevê o direito das pessoas de constituírem sindicato e de a ele se filiarem, prote
gendo, porém, diretamente a não assodação à agremiação.

A liberdade sindical deve ser assegurada tanto no setor público como no privado, 
sem distinção ou discriminação de qualquer espéde, como profissão, sexo, coi; raça, cre
do, nadonalidade ou opinião política.

A Convenção na 87 da OIT não é, à primeira vista, dirigida aos governos, mas mais 
diretamente aos empregados e empregadores. Ela é, contudo, dirigida aos governos 
quando determina que não pode haver interferênda ou intervenção nos sindicatos, cons
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tituindo ato atentatório à liberdade sindical. A Convenção n2 87 da OIT também é dire
cionada aos funcionários públicos, pois o art. 9a da referida regra intemadonal prevê que 
a legislação nacional deverá determinar até que ponto serão aplicadas às Forças Armadas 
e à polícia as garantias previstas na citada norma.

A Convenção ns 98 da OIT, de 1949, que foi aprovada pelo Brasil pelo Decreto Legis
lativo na 49, de 27-8-52, traça regras gerais a respeito de intromissões recíprocas entre 
trabalhadores e empregadores. Os trabalhadores devem gozar de proteção adequada con
tra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical, no condizente à relação de emprego 
(art. I a). Para obtenção do emprego, o empregador não poderá exigir do empregado que 
este venha a não se filiar a um sindicato ou a deixar de fazer parte dele (art. 2a, a). O 
trabalhador não poderá ser dispensado ou prejudicado em razão de sua filiação ao sindi
cato ou de sua participação em atividades sindicais, fora do horário de trabalho ou com 
o consentimento do empregador durante as mesmas horas (art. 2a, b). As organizações de 
trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer 
atos de ingerência ou intervenção de umas em outras, quer diretamente quer por meio 
de seus representantes, em sua formação, funcionamento e administração (art. 2a, Z). 
Consideram-se como atos de ingerência as medidas destinadas a provocar a criação de or
ganizações de trabalhadores dominadas por um empregador ou uma organização de em
pregadores, ou a manter organizações de trabalhadores por outros meios financeiros, com 
o fim de haver controle por um empregador ou uma organização de empregadores. Deve 
haver medidas no âmbito da legislação interna de cada país para fomentar e promover o 
desenvolvimento da negociação voluntária entre empregadores e trabalhadores, visando 
regular por meio de convenções as condições de trabalho (art. 4a). A negociação coletiva 
apanha as peculiaridades de cada região.

4 Classificação

Liberdade individual é a de entrar e de sair do sindicato. Liberdade coletiva é a de 
criar órgãos superiores, como federações, confederações e centrais sindicais. Autonomia 
sindical é a liberdade do sindicato perante o Estado, de não haver qualquer intervenção 
ou interferência na agremiação.

Como argumentam Orlando Gomes e Elson Gottschalk (1991:586), a liberdade sin
dical pode ser determinada segundo o indivíduo, o grupo profissional e o Estado. Quanto 
ao indivíduo, permite a referida orientação que haja a liberdade individual de aderir, de 
não se filiar ou de sair livremente do sindicato. Em relação ao grupo profissional, há a 
possibilidade de se fundar o sindicato, o quadro sindical na ordem profissional e territo
rial; a liberdade de relações do sindicato, para fixar as regras internas formais e de fundo, 
regulando sua vida; liberdade de relações entre o sindicalizado e o grupo profissional; 
liberdade de relações entre o sindicato de empregado e de empregador; liberdade no 
exercício do direito sindical em relação à profissão; liberdade no exerddo do direito 
sindical em relação à empresa; a autonomia privada coletiva. No tocante ao Estado, diz 
respeito à independênda do sindicato quanto à intervenção por aquele, no conflito entre 
a autoridade estatal e a ação do sindicato; na integração dos sindicatos no Estado.

A liberdade sindical também pode compreender a liberdade institudonal, no sentido 
de o sindicato ser organizado de acordo com a vontade dos seus membros.
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Pode-se dizer que a liberdade sindical implicá a possibilidade de livre criação de 
sindicato, inclusive a criação de mais de um sindicato para a mesma categoria, e o direito 
de aderir ou não ao sindicato e a liberdade de auto-organização sindical, sem qualquer 
ingerência governamental.

Na França, por exemplo, os princípios básicos em relação ao sindicato são: liberdade, 
pluralidade e autonomia. E livre a criação de sindicatos, porém se exige a apresentação 
de seus estatutos e da lista de seus dirigentes, que devem ser mostrados à Prefeitura do 
local da sede do sindicato. Apenas as pessoas que exercem a mesma atividade podem 
agrupar-se em sindicatos, visando à defesa de seus interesses profissionais.

A liberdade sindical, portanto, implica várias facetas. No que diz respeito à pessoa, 
há: a liberdade positiva de se filiar ao sindicato; a liberdade negativa de não se filiar ao 
sindicato, comportando também a desfiliação, ocasião em que o indivíduo deixa de ser 
associado do sindicato.

Nota-se, pois, que não há nenhuma necessidade de o Estado ser consultado para que 
as pessoas possam constituir sindicatos.

Não se pode dizer que a pluralidade sindical seja capaz de enfraquecer as organi
zações sindicais; ao contrário, os sindicatos representativos terão maior força, além de 
importar em maior participação democrática. Aqueles que prestarem os melhores servi
ços terão mais associados. A imposição pelo Estado da unicidade sindical é que não pode 
ser tolerada. Se os interessados decidirem constituir poucos sindicatos, como na antiga 
República Federal da Alemanha, ou muitos sindicatos, ficará ao livre alvedrio deles e não 
de outra pessoa. O fato de o sindicalismo ser livre não quer dizer que o sindicato vai ser 
fraco, pois, prestando bons serviços e conseguindo boas condições de trabalho para a 
categoria, pode angariar mais sócios, aumentando sua receita.

5 Sistemas de liberdade sindical

Três são os sistemas relativos à liberdade sindical. O primeiro é o intervendonista, 
no qual o Estado ordena as relações relativas ao sindicato. O sistema intervendonista 
é destacado nos países que adotavam o regime corporativo, como na Itália, de Musso- 
lini; na Espanha, de Franco; em Portugal, de Sal az ar, e até hoje no Brasil. O segundo é 
o desregulamentado, em que o Estado se abstém de regular a atividade sindical, como 
no Uruguai, em que não há lei sindical, nem para tratar da organização sindical, muito 
menos da atividade sindical, tendo o país ratificado a Convenção n2 87 OIT, cumprindo 
seus dispositivos; o sindicato adquire personalidade gremial com seu registro, como o 
de qualquer pessoa jurídica. O terceiro sistema é o intervendonista sodalista, em que 
o Estado ordena e regula a atividade do sindicato, segundo as metas estabeleddas pelo 
primeiro, como ocorre em Cuba.

Liberdade sindical quer dizer, contudo, autonomia sindical, não se confundindo com 
soberania; esta é inerente ao Estado, decorrente de seu poder de império. A soberania do 
Estado não reconhece poder igual, superior ou concorrente na ordem interna, nem poder 
superior na ordem intemadonal. Consiste a soberania num poder: incondidonado, abso
luto, sem qualquer limite, já que seus limites são traçados pelo próprio Estado; originário, 
pois, não é derivado de qualquer outro, nascendo com o próprio Estado; e exdusivo, visto
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que só o Estado o possui e pode exercê-lo. É una a soberania. Não se admite que um mes
mo Estado tenha duas soberanias, sendo um poder superior aos demais, não admitindo a 
convivência de dois poderes iguais no mesmo âmbito. É indivisível, visto que não admite 
a separação das partes autônomas da mesma soberania. O Estado soberano pode auto- 
determinar-se ou autogovemar-se, autolimitar-se, isto é, estabelecendo seu ordenamento 
jurídico, sendo, contudo, autônomo para decidir sobre tal ordenamento jurídico. Tem, 
pois, o Estado um poder superior aos demais. O mesmo não ocorre com o sindicato, com 

. sua autonomia sindical, dependente indusive do que determina a legislação baixada pelo 
Estado. A soberania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. I a, I, 
da Constituição). É exerrída a soberania popular por meio do sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, conforme o art. 14 da Lei Fundamental.

A liberdade sindical não impõe qualquer determinação de vontade à pessoa de se 
associar ou não ao sindicato, favorecendo seu desenvolvimento espontâneo. É o sistema 
que mais se adapta às regras da OIT.

A Constituição de 1988 consagrou, ainda, o pluralismo político, no indso V, do art. 
I a. Entretanto, a ideia de pluralismo político é muito mais ampla, pois compreende até 
mesmo a ideia de pluralismo sindical.

O fato de a pluralidade sindical criar sindicatos fracos não impede que agremiações 
fracas se unam aos sindicatos mais fortes, criando apenas um sindicato, que terá muito 
maior êxito nas discussões com os empregadores. No regime de um único sindicato, não 
se pode dizer que haja liberdade sindical, pois inexiste liberdade de filiação, dado o fãto 
de que há um único sindicato e a pessoa não pode pretender criar ou se filiar a outro.

Dentro da livre sindicalização surgem alguns conceitos que devem ser explicados. 
O primeiro é o da closed shop, consistente na exigênda de filiação ao sindicato como 
condição de emprego. O segundo é o da vnion shop, em que se impõe a filiação ao sindi
cato como condição à continuidade do emprego. O terceiro é o da agency shop, que diz 
respeito apenas à exigênda da obrigatoriedade da contribuição ao sindicato, mas não à 
de filiação. Os Estados Unidos, por exemplo, admitem a union shop e a agency shop, mas 
não a closed shop. O Comitê de Liberdade Sindical da OIT adotou o entendimento de 
que as dáusulas da Convenção nfi 98 não deveriam ser interpretadas, como admitidas 
ou proibidas. Há, ainda, outra dáusula utilizada nos Estados Unidos chamada check off: 
procedimento pelo qual o empregador ajusta com o sindicato deduzir dos salários de seus 
empregados as contribuições sindicais e outras obrigações financeiras, entregando estas 
somas aos próprios fundonários do sindicato, a intervalos regulares. A Lei Taft Hardey 
dedarou ilegais os acordos que permitiam aos empregadores deduzir automaticamente 
as contribuições dos salários dos assodados do sindicato, ressalvadas as autorizações 
individuais por escrito. Na França, tal dáusula é proibida por lei.

Existem também outras dáusulas a mencionar: mise à Vindex na França, que es
tabelece uma espéde de “lista negra” dos não filiados; maintenance of membership, na 
Inglaterra e nos Estados Unidos, em que o empregado que se filiar voluntariamente a 
um sindicato deve nele permanecer na vigênda da convenção coletiva em que a dáusula 
foi pactuada. São dáusulas que limitam a liberdade sindical. Há, também, a open shop: 
a empresa fica aberta a não filiados; yellow-dog contract: em que o empregado se com
promete a não se filiar ao sindicato para ser admitido pelo empregador; company unions:
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consiste no compromisso de não criação de sindicatos fantasmas; preferential shop ou 
preferentàal hiríng: há apenas a preferência de admissão para filiados ao sindicato; labei, 
em que o sindicato põe a sua marca nos produtos do empregador, visando mostrar que 
há sindicalização na empresa.

6 Autonomia sindical

A autonomia sindical é a possibilidade de atuação do grupo organizado em sindicato 
e não de seus componentes individualmente considerados.

O tipo de organização a ser empreendida pelos interessados na criação do sindicato 
diz respeito a várias hipóteses. O sindicato pode ser organizado por grupo de empresas, 
por empresas, por categoria, por profissão; dè âmbito municipal, distrital, intermunicipal, 
estadual ou nacional. O sistema brasileiro adota uma forma de organização que despres
tigia a autonomia sindical, ao estabelecê-la por categoria, além de o sindicato não poder 
ter base territorial inferior à área de um município (art. 8a, II, da Constituição).

O enfoque da autonomia sindical compreende vários aspectos. O primeiro seria o 
da liberdade de organização interna, de os interessados redigirem os estatutos do sindi
cato. Assim, os estatutos não podem ser aprovados por autoridade administrativa, pois 
tal fato iria violar a autonomia sindical. O sindicato tem o direito de se fundir com outro 
sindicato, de haver dsão no sindicato etc. A OIT entende que pão fica ferida a liberdade 
sindical quando haja exigênda de registro dos atos constitutivos do sindicato, desde que 
tal fato não implique àutorização paira o fundonamento do sindicato; do estabelecimen
to de quorum nas assembleias sindicais pára efeito de estabelecer as decisões no âmbito 
do sindicato; da possibilidade de a lei determinar que, para a fusão de sindicatos, há ne
cessidade de assembleia sindical etc. Os sindicatos têm direito, também, de eleger livre
mente seus representantes, sem interferênda de qualquer pessoa: Os órgãos do sindicato 
deverão ser determinados de acordo com seus estatutos, o que não impede, segundo 
entendo, que a lei estabeleça apenas quais são os órgãos do sindicato, como o faz a le
gislação brasileira. O sindicato deve apenas tratar de questões profissionais ou econômi
cas, sendo desejável que não trate de política, pois o sindicato não pode transformar-se 
em instrumento de política. Tem o sindicato direito de se filiar a outras organizações, 
indusive intemadonais. Poder-se-ia dizer, ainda, que há tendência de partidpação do 
sindicato na vida coletiva, observada por meio da Recomendação nfi 113, que fomenta a 
partidpação do sindicato não só quanto a interesses profissionais, mas também quanto 
a outros interesses, por meio do estabelecimento de consultas e colaborações no âmbito 
de atividades econômicas da nação em razão de questões de interesse comum. Estaria, 
assim, aberta a partidpação do sindicato em órgão em que fossem discutidas questões 
de interesse profissional e econômico. Isso também dá ensejo à partidpáção dos empre
gados nas empresas, por meio de delegados de pessoal, delegados sindicais, represen
tantes de pessoal etc. Não há violação da liberdade sindical ao se exigir conhecimento 
público ou outras regras que não sejam para determinar a autorização prévia para sua 
constituição. Se as autoridades responsáveis pelo registro fizerem exigêndas que tomem 
impossível aquele objetivo, estará violada a liberdade sindical. O mesmo se pode dizer 
do fato de a autoridade ter poder discridonário de negar o registro, eqüivalendo à exi
gênda de prévia autorização.
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Nossa Constituição de 1988 estabelece que “é livre a associação profissional ou sin
dical” (art. 8a). Entretanto, o inciso II do mesmo artigo veda a criação de mais de uma 
organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou eco
nômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregado
res interessados, não podendo, porém, ser inferior à área de um Município. Essa determi
nação constitucional impede a ratificação da Convenção na 87 da OIT, mostrando que não 
há liberdade sindical no país para as pessoas criarem livremente quantos sindicatos dese
jarem. De outro modo, temos ainda a exigência da contribuição sindical prevista em lei, 
que se atrita com o princípio da liberdade sindical, como já decidiu o Comitê de Peritos 
da OIT (OIT, La liberté syndicale et négodation coüective, Genebra, BIT, 1983, p. 48-50).

Dentro da ideia de liberdade sindical, não é função do Estado ficar assegurando re
ceitas ao sindicato, principalmente por intermédio de contribuição imposta por lei, embo
ra seja dever do sindicato colaborar com o Estado nas questões trabalhistas, como prevê a 
alínea d, do art. 513, da CLT. As receitas do sindicato devem advir porém, da contribuição 
dos associados e de contribuições extraordinárias decorrentes de a agremiação ter parti
cipado das negociações coletivas e de ter incorrido em custos em razão disso. O sindicato 
deve manter-se por conta própria, prestando bons serviços aos associados e não receben
do contribuições que são compulsórias ou preestabeleddas pelo Estado por intermédio 
de lei. Entendo, assim, que, com base no prindpio da liberdade sindical, o Estado não 
deve garantir ou assegurar receita ao sindicato, ainda que em épocas de crise econômica, 
mas a agremiação é que deve procurá-la por seus próprios meios, já  que é uma entidade 
privada e não mais exerce função delegada de poder público. O Estado deve apoiar o sin
dicato, reconhecendo a liberdade da criação dessa entidade, que tem importante função 
no que diz respeito às questões trabalhistas, porém não assegurando receita financeira à 
referida agremiação, que é privada e deve sobreviver por si própria. Se o Estado garante 
a receita do sindicato, está indiretamente interferindo na liberdade sindical, como ocorre, 
por exemplo, em relação à contribuição sindical, ficando a agremiação dependente do 
primeiro, o que de certa forma prejudica sua autonomia sindical e sua independêrida.
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1 Histórico

A Constituição de 1824 determinava no § 25, do art. 179, que “ficam abolidas as cor
porações dè ofícios, seus juizes, escrivães e mestres”. Tal fato se deu em razão das modi
ficações sociais existentes na Europa, principalmente decorrentes da Revolução Francesa, 
que extinguiu as corporações de ofício.

A Constituição de 1891 não dispôs expressamente sobre as entidades sindicais, tal
vez inspirada no modelo norte-americano. O § 8S, do art, 72, dispunha, apenas, que “a 
todos é lícito associarem-se e. reunirem-se livremente e sem armas; não podendo intervir 
a polícia, senão para manter a ordem pública”. Verifica-se, portanto, uma ideia da garan
tia de associação sindical.

Já existiam sindicatos, que se denominavam ligasoperárias, surgidos por volta de 
fins do século XIX e começo de 1900, com a influência de trabalhadores estrangeiros que 
vieram a prestar serviços em nosso país. Os primeiros sindicatos que foram criados no 
Brasil datam de 1903. Eram ligados à agricultura e à pecuária. Foram reconhecidos pelo 
Decreto nE 979, de 6-1-1903.0  movimento sindical alcança dimensão nacional com o l s 
Congresso Operário Brasileiro, realizado no Rio de Janeiro, em 1906, quando é fundada 
a Confederação Sindical Brasileira. Em 1907, surge o primeiro sindicato urbano (Decreto 
nE 1.637/1907).

O Decreto ns 979, de 6-1-1903, do presidente Rodrigues Alves, facultava “aos profis
sionais da agricultura e indústrias rurais a organização de Sindicatos para defesa de seus 
interesses”. O art. 5S dispunha que o prazo de duração do sindicato poderia ser indeter
minado. O número de sócios era limitado, mas não poderia ser inferior a sete.

O Decreto nB 1.637, de 5-1-1907, criou as sociedades corporativas, facultando a qual
quer trabalhador inclusive de profissões liberais, associar-se aos sindicatos, com o objetivo 
de estudo e defesa dos interesses da profissão e de seus membros. Teve a influência da lei 
francesa de 1884.

O § I a do art. 20 do Código Civil de 1916 determinava que não se poderão constituir, 
sem prévia autorização, os sindicatos profissionais e agrícolas legalmente autorizados.

Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que atribuía aos 
sindicatos fruições delegadas de poder público (Decreto nE 19.433, de 26-11-30). Oliveira
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Viana considerava o Ministério do Trabalho o guarda-chuva que abrigava os sindicatos. 
Nasce aqui um sistema corporativista, no que diz respeito ao sindicato, em que a organi
zação das forças econômicas era feita em tomo do Estado, com a finalidade de promoção 
dos interesses nacionais e com a possibilidade da imposição de regras a quem fizesse 
parte das agremiações, inclusive de cobrança de contribuições.

O Decreto n2 19.770, de 19-3-31, baixado durante a Revolução de 1930, estabele
ceu a distinção entre sindicato de empregados e de empregadores, exigindo, contudo, 
seu reconhecimento pelo Ministério do Trabalho, também criado pela mesma revolução. 
Foi instituído o sindicato único para cada profissão numa mesma região. O sindicato 
não poderia exercer qualquer atividade política. Só adquiria o sindicato personalidade 
jurídica se o Ministério do Trabalho o reconhecesse. Afirmava Oliveira Viana que “com 
a instituição deste registro, toda a vida das associações profissionais passará a gravitar 
em tomo do Ministério do Trabalho: nele nascerão; com eles crescerão, ao lado dele se 
extinguirão” CProblemas de direito sindical. Rio de Janeiro: Max Iimonad, 1943, p. 209). 
Ficavam excluídos da sindicalização, apenas, os funcionários públicos e os domésticos, 
que estavam sujeitos a lei espedal (art. 11). Havia possibilidade de criação de federações 
e confederações, que também estavam sujeitas à fiscalização do Ministério do Trabalho. 
Os sindicatos poderiam celebrar convenções ou contratos coletivos de trabalho. Foram 
agrupadas ofidalmente profissões idênticas, similares e conexas em bases munidpais. 
Vedou-se a filiação de sindicatos a entidades intemadonais sem autorização do Ministé
rio do Trabalho. Passaram os sindicatos a exercer funções assistendais. Para sua consti
tuição, era mister um número mínimo de 30 sódos. Três sindicatos poderiam formar uma 
federação e cinco federações tinham direito de criar uma confederação.

O Decreto n2 24.694, de 12-7-34, previa a forma de regular a pluralidade sindical, 
o que ocorreu quatro dias antes da vigênda da Constituição de 1934. Dispunha o inciso 
n  do art. 5a que o sindicato se formava com, no mínimo, um terço, dos empregados que 
exerdam a mesma profissão na respectiva localidade. Para formação de sindicato de; em
pregadores era mister a reunião de dnco empresas, ou, no mínimo, 10 sódos individuais.

Verifica-se que na Inglaterra, França e Alemanha, os sindicatos surgiram de baixo 
para dma. No Brasü, ocorreu o contrário: foi de cima para baixo, com imposição do Esta
do. Nos outros países, os sindicatos foram sendo criados em razão de rdvindicações. Em 
nosso país, decorreu de imposição.

A Constituição de 1934 usava a expressão pluralidade sindical. O art. 120 mendoha- 
va que “os sindicatos é assodações profissionais serão reconheddos de conformidade com 
a ld ”. O parágrafo único do mesmo artigo explidtava que “a lei assegurará a pluralidade 
sindical e a completa autonomia dos sindicatos”. Tal orientação foi inspirada no libera
lismo europeu no clima nasddo com a Revolução de 1930. Na Assembleia Constituinte, 
verifica-se a resistênda em relação à implantação do sindicato único, fazendo-se compa
rações com o que ocorria na Itália, onde se notava a decadênda do sindicato único, pois 
o Estado interferia diretamente na agremiação a todo instante. Narealidade, prevaleda o 
entendimento da lei ordinária e dava tratamento totalmente diverso à questão (Decreto 
n2 24.694/34).

Observa-se que o sindicato nasce atrelado ao Estado, sem a possibilidade de ser cria
do de maneira totalmente independente e desvinculada daquele.

Decorreu a Carta de 1937 do sistema fascista italiano e a parte laboral foi inspirada 
na Carta dei Lavoro daquele país, com feição eminentemente corporativista. O art. 138 re-
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guiava a questão sindical: “a associação profissional ou sindical é livre. Somente, porém, 
o sindicato regularmente reconhecido pelo Estado tem o direito de representação legal 
dos que participarem da categoria de produção para que foi constituído, e de defender- 
-lhes os direitos perante o Estado e as outras associações profissionais, estipular contratos 
coletivos de trabalho obrigatórios para todos os seus associados, impor-lhes contribuições 
e exercer em relação a eles funções delegadas de poder público”.

Tal artigo copiava, praticamente, a declaração IH da Carta dei Lavoro italiana, cuja 
redação era a seguinte: “A associação sindicàl ou profissional é livre. Somente o sindicato 
legalmente reconhecido e posto sob o controle do Estado tem o direito de representar le
galmente toda a categoria dos empregadores ou dos trabalhadores, para os quais é cons
tituído; de defender-lhes os interesses perante o Estado e as outras associações profissio
nais; de estipular contratos coletivos de trabalho obrigatórios para todos os pertencentes 
à categoria; de impor-lhes contribuições sindicais e de exercer èm relação a eles funções 
delegadas de interesses públicos.”

Constata-se, assim, a possibilidade que os sindicatos já  tinham de impor contribui
ções, dando origem ao imposto sindical.

O art. 140 da Constituição de 1937 determinava que “a economia da produção será 
organizada em corporações, e estas, como entidades representativas das forças do tra
balho nacional, colocadas sob a assistência e a proteção do Estado, são órgãos deste e 
exercem funções delegadas de poder público”.

A alínea a, do art. 61, da mesma norma, estabelecia que o Conselho da Economia 
Nacional tinha por atribuição promover a organização corporativa da economia nacional. 
Havia a necessidade de que os sindicatos fossem legalmente reconhecidos, o que punha à 
margem do sistema outros agrupamentos. Dizia o art. 138 da referida Constituição que 
a associação sindical ou profissional era livre, porém não era tão livre assim, pois o Estado 
reconhecia apenas um sindicato, que passava a representar legalmente seus participantes. 
Criava-se o sindicato por categoria: econômica ou profissional. Os sindicatos poderiam 
estipular contratos coletivos de trabalho, que passavam a ser obrigatórios para todos os 
seus associados. Podiam os sindicatos impor contribuições. Enfim, a própria Norma Ápice 
considerava que o sindicato exercia função delegada de poder público, daí por que estava 
atrelado ao Estado. O art. 139 da Lei Magna de 1937 tratava da Justiça do Trabalho para 
dirimir os conflitos do trabalho, que era um órgão administrativo, não integrante do Po
der Judiciário, o que já tinha sido previsto no art. 122 da Constituição de 1934.0  mesmo 
art. 139 considerava a greve e o lockout recursos antissociais, nodvos ao trabalho e ao 
capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nadonal, justamente 
para trazer para dentro do Estado os sindicatos, pois podia haver a intervenção direta do 
Estado no sindicato, porém o Estado dava algumas compensações, como a da cobrança 
do imposto sindical e da partidpação dos trabalhadores e empregadores na Justiça do 
Trabalho, de modo a evitar conflitos que não pudessem ser administrados. O sindicato era 
inserido num sistema piramidal composto, também, de federação e confederação.

Houve a regulamentação do sindicato único pelo Decreto-lei ns 1.402, de 5-7-39, 
sendo permitida a intervenção e interferênda do Estado no sindicato. Este não podia, in
dusive, desrespeitar a política econômica determinada pelo govemo, sob pena da pérda 
da carta sindical. Só se permitia um sindicato por categoria econômica ou profissional na 
mesma base territorial (art. 6a).
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A CLT também tem por base o sistema fascista de organização sindical, por meio de 
categorias, de regulamentação de profissões etc. A criação do sindicato e outros atos por 
ele praticados dependia do Ministro do Trabalho. Este era quem reconhecia a entidade 
sindical que iria representar os interesses de certa categoria, dependendo das disposições 
regulamentares traçadas por aquele órgão administrativo.

Havia necessidade de se encaminhar o pedido de reconhecimento do sindicato ao 
Ministro do Trabalho, acompanhado de cópia autêntica dos estatutos da assodação. A as
sodação era o órgão embrionário para se chegar ao sindicato, o qual teria de passar pelo 
estágio antes de ser guindado à condição de sindicato (art. 512 da CLT). Existindo mais 
de uma entidade assodativa representativa de certa categoria, a escolha caberia ao livre- 
-arbítrio do Ministério do Trabalho, que só poderia escolher uma, a mais representativa a 
seu juízo. Os arts. 515 e 519 da CLT determinam alguns requisitos para se verificar qual 
seria a entidade mais representativa.

O art. 521 da CLT estabeleda requisitos para o fundonamento do sindicato. O Mi
nistro do Trabalho poderia intervir nos sindicatos, de acordo com critérios subjetivos, 
como se verifica do art. 528 da CLT: “ocorrendo dissídio ou drcunstândas que perturbem 
o fundonamento da entidade sindical, ou motivos relevantes de segurança nadonal, o 
Ministro do Trabalho poderá nela intervir, por intermédio de delegado ou de junta inter- 
ventora, com atribuições para administrá-la e executar ou propor medidas necessárias 
para normalizar-lhe o fundonamento”.

O art. 531 da CLT previa requisitos a serem determinados pelo Ministério do Traba
lho a respeito de eleições sindicais, matéria que poderia ser explidtada de forma muito 
melhor nos estatutos do sindicato.

O Decreto-lei nfi 7.038/44 disdplinou a organização sindical rural.
A Constituição de 1946, considerada democrática, pois foi votada em Assembleia Na

donal Constituinte e não imposta, como ocorrera com a Lei Maior anterior estabeleda, 
no art. 159: “é livre a assodação profissional ou sindical, sendo reguladas por lei a forma 
de sua constituição, a sua representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o 
exerddo de funções delegadas pelo poder público”.

A lei ordinária poderia tratar da unidade ou da pluralidade sindical, dependendo do 
critério que o legislador viesse a adotar tendo a CLT sido recepdonada pela Constituição, 
com seu sistema de uniddade sindical. O sindicato continuava a exercer função ddegada 
de poder público. Reconheda-se o direito de greve, que seria regulado em lei. Logo, não 
mais se considerava a greve como recurso antissodal e nodvo ao trabalho, como ocorria 
na Constituição de 1937.

O art. 159 da Constituição de 1967 estabeleda ser livre a assodação profissional ou 
sindical. A constituição do sindicato, a representação legal nas convenções coletivas de tra
balho e o exerddo de funções delegadas de poder público seriam disdplinados por lei. O 
sindicato tinha o poder de arrecadar contribuições para o custeio da atividade dos órgãos 
sindicais e profissionais e para a execução de programas de interesse das categorias por ele 
representadas, em decorrênda do exerddo de função delegada de poder público (§ I a do 
art. 159). O § l s do art. 159 modificou um pouco a situação que existia com a Constituição 
de 1937, pois o sindicato deixou de impor contribuições, para apenas arrecadar, na forma 
da lei, as contribuições para custeio da atividade dos órgãos sindicais e profissionais. De
terminava o § 2a do a r t 159 que o voto nas eleições sindicais era obrigatório. .
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A EC na 1, de 1969, não modificou a situação anterior, pois o art. 166 praticamente 
copiava o art. 159 da Constituição de 1967: “é livre a associação profissional ou sindical; 
a sua constituição, a representação legal nas convenções coletivas de trabalho e o exercí
cio de funções delegadas de poder público serão regulados em lei”.

O § I a estabelecia que: “entre ás funçcies delegadas a que se refere este artigo, com
preende-se a de arrecadar, na forma da lei,'contribuições para o custeio da atividade dos 
órgãos sindicais e profissionais e para a execução de programas de interesse das catego
rias por eles representadas”.

O § 2- repetia que o voto nas eleições sindicais era obrigatório.
O Decreto-lei nB 229, de 28-2-67, fez uma série de alterações na CLT, prevendo a 

possibilidade dos sindicatos de celebrar acordos e convenções coletivas. Estipulou o voto 
sindical obrigatório.

O Ato Institucional ns 5, de 13-12-68, permitiu ao Presidente da República a possi
bilidade de suspender direitos políticos, entre os quais o direito de votar e ser votado nas 
eleições sindicais. Tal regra só veio a ser revogada em 1978.

O caput do art. 8a da Lei Maior de 1988 estabelece que é livre a associação profis
sional ou sindical, o que já constava das Constituições de 1937 (art. 138), 1946 (art. 
159), 67 (art. 159) e EC na 1/69 (art. 166). Se se interpretar esse aitigo literalmente, 
pode-se chegar à conclusão de que o Brasil já  poderia ratificar a Convenção ns 87 da OIT 
e poderiam existir quantos sindicatos os interessados desejassem, bastando sua vontade 
de reunião. No entanto, há necessidade de se fazer a interpretação sistemática da Lei 
Fundamental. Assim, vamos verificar que o inciso II do art. 8a da Norma Ápice estabelece 
que é proibida a criação de mais de um sindicato de categoria profissional ou econômica, 
em qualquer grau, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores, não 
podendo ser inferior à área de um município. Como se verifica, não houve modificação 
nesse aspecto, pois continua o sistema sindical brasileiro impedindo a criação de mais de 
um sindicato, federação ou confederação na mesma base territorial, que não poderá ser 
inferior à área de um município. Podem, portanto, ser criados sindicatos municipais, es
taduais, regionais, nacionais etc., mas não é possível a criação de sindicato por empresa, 
ou de bairro, que são áreas inferiores a um município.

Impede o Estatuto Supremo de 1988 a possibilidade da ratificação da Convenção ns 
87 da OIT, pois permite apenas um sindicato em cada base territorial, que não pode.ser 
inferior à área de um município. A contribuição sindical imposta por lei também não se 
harmoniza com a Convenção na 87 da OIT, visto que atenta contra o princípio da liberda
de sindical, de as pessoas livremente se filiarem ao sindicato e pagarem espontaneamente 
as contribuições devidas a ele não de maneira compulsória, mesmo porque tal contribui
ção não distingue a condição de sócio ou de associado.

Uma inovação trazida pelo inciso I do art. 8a da Lei Magna foi, sem dúvida, que o 
Poder Público (leia-se Poder Executivo) não poderá interferir ou intervir na organização 
sindical. Intervir era tutelar o sindicato, substituindo seus dirigentes por meio de delega
dos, como se fazia anteriormente à Constituição de 1988. Diz respeito à administração 
do sindicato. Interferir era dizer como a agremiação poderia ou não fazer determinada 
coisa. Compreendia a organização do sindicato. A intervenção ou interferência dizem 
respeito à organização do sindicato, ou seja, a sua criação, a sua estrutura. Todos .aqueles 
artigos da CLT que permitiam qualquer interferência ou intervenção do Ministério do
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Trabalho no sindicato foram revogados pela atual Constituição. Não será possível wrigir 
autorização do Estado para a fundação do sindicato, apenas haverá necessidade de se 
proceder ao registro no órgão competente. A Constituição usa a expressão registro e não 
reconhecimento, que está vedado pelo mesmo inciso. Os trabalhadores e empregadores 
é que irão definir a base territorial do sindicato, sem qualquer interferência do Poder Pú
blico, inclusive quanto às eleições sindicais, redação de seus estatutos etc. Realmente, a 
maior modificação é que o sindicato não exerce mais função delegada de poder público, 
não estando ligado umbihcalmente ao Estado. Na verdade, hoje, o sindicato é uma enti
dade de direito privado, exercendo com autonomia seu mister. Essa realmente é a grande 
inovação da Constituição de 1988, que não repetiu as anteriores no ponto em que dizia 
que o sindicato exercia função delegada de poder público.

Foi mantido o sistema sindical organizado por categorias. Basta a análise de alguns 
incisos do art. 8a da Lei Maior para se verificar o que estou afirmando. O inciso n  mencio
na categoria profissional ou econômica representativa da organização sindical. O inciso 
in  reza que o sindicato defende os interesses da categoria. O inciso IV versa sobre a co
brança da contribuição confederativa, que, em se tratando de categoria profissional, será 
descontada em folha. Logo, o sistema sindical estatuído na CLT por categorias, profissio
nal e econômica, permanece em vigor. Nada impede, também, a existência do sindicato 
dos profissionais liberais e de categoria diferenciada, que são apenas desdobramentos do 
sindicato por categoria, pois aquelas não deixam de ser categorias e a Constituição não 
dispõe que o sindicato seja organizado apenas por categoria econômica e profissional, 
mas que a organização sindical é feita por categorias.

Mantém-se também o sistema confederativo, como se verifica do inciso IV do art. 8a 
da Lei Maior, pois inclusive há uma contribuição que irá custear esse sistema. Assim, a or
ganização sindical brasileira foi regulada num sistema piramidal, em que, no ápice, ficam 
as confederações, no meio as federações e na base os sindicatos. O inciso II do art. 8a da 
Lei Magna, ao M ar em orgánização sindical de qualquer grau, admite implicitamente o 
sistema sindical brasileiro organizado sob a forma confederativa.

Outra novidade da Constituição é que foi estabelecida em âmbito constitucional a 
liberdade sindical individual: a pessoa pode filiar-se ou desligar-se do sindicato, depen
dendo exclusivamente de sua vontade (art. 8a, V, da Constituição). Tal fato aproximou 
nosso sistema sindical, neste aspecto, da Convenção na 87 da OIT, que trata da liberdade 
positiva e negativa do indivíduo de se filiar ao sindicato.

Foi mantida a cobrança de contribuições para o custeio do sindicato. O inciso IV do 
art. 8a do Estatuto Supremo já  menciona a contribuição para o custeio do sistèma confe
derativo, que é o que se chama de contribuição confederativa. A parte final, do mesmo in
ciso estabelece que a cobrança da contribuição retromendonada não impede a cobrança 
da contribuição prevista em lei, que é a contribuição sindical, oriunda do corporativismo 
de Getúlio Vargas. Logo, o sindicato continua sendo mantido por contribuições exigidas 
da categoria, quando deveria ser custeado apenas por seus assodados.

A negodação coletiva também foi elevada em âmbito constitudonal. Em primeiro 
lugar, o inciso XXVI do art. 7a da Norma Ápice reconhece as convenções e os acordos co
letivos, prestigiando a autonomia da vontade das partes envolvidas nas negodações. Em 
segundo lugar, há pelo menos três dispositivos que tratam da negodação coletiva no art. 
7a da Lei Fundamental: o inciso VI reza sobre a possibilidade da redução de salários, me
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diante negodação coletiva; o inciso Xm versa sobre a redução ou compensação da jomada 
de trabalho, por meio de negociação coletiva; e o inciso XIV permite o aumento da jomada 
nos turnos ininterruptos de revezamento. Hido isso revela que o sindicato deve participar 
ativamente dessa negociação. O inciso VI do art. 8B da Lei Ápice mostra que o sindicato 
deverá participar obrigatoriamente nas negociações coletivas. O inciso Dl do mesmo artigo 
evidencia que o sindicato representa a categoria, judicial ou extrajudidalmente, quanto a 
direitos individuais e coletivos. Como vemos, está prestigiada a partidpação do sindicato 
nas negodações coletivas, matéria atualmente realçada na Lei Maior.

Prestigiando a liberdade sindical, nos termos previstos atualmente na Lei Maior, o 
inciso VHI do art. 8B da mesma norma lembra que o empregado sindicalizado não poderá 
ser dispensado desde o registro de sua candidatura a cargo de dirigente sindical e, se 
eleito, ainda que suplente, até um ano após o final de seu mandato, salvo se cometer falta 
grave. Aqui, há outra garantia dada ao dirigente sindical, para que este possa desempe
nhar livremente seu mister não sofrendo qualquer represália por parte do empregador

O art. 9S da Lei Magna reza sobre o direito de greve, sem qualquer limitação, po
dendo os trabalhadores deddir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses 
que devam ser defendidos. A lei, apenas, irá definir os serviços ou atividades essendais e 
disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Por último, o art. 11 da Constituição assegura a eleição de um representante dos 
empregados, nas empresas com mais de 200 fundonários, com a finalidade exdusiva de 
promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.

Eis a atual organização sindical brasileira, que será mais bem estudada nos tópicos 
e capítulos seguintes.

2 Denominação

Sindicato deriva do latim syndicus, que é proveniente do grego sundikós, com o sig
nificado do que assiste em juízo ou justiça comunitária. Em francês, usa-se a palavra 
syndicat. No Direito Romano, síndico era a pessoa encarregada de representar tuna co
letividade. No Digesto de Gaio (DL 3.T.4.1), a palavra síndico tinha o sentido de repre
sentante. A Lei Le Chapellier, de julho de 1791, utilizava o nome síndico, derivando daí 
a palavra sindicato, com o objetivo de se referir aos trabalhadores e assodações dandes- 
tinas que foram organizadas após a Revolução Francesa de 1789. Outras denominações 
são empregadas, como union ou trade union, em inglês; Gewerkschaft (arbeitervereine), 
em alemão; sindacato, em italiano. Também são usadas as denominações “assodações” é 
“grêmios”, esta última em países de língua espanhola, como na Argentina. Verifica-se na 
Europa, a partir de 1830, o uso da palavra sindicato referente à dasse de trabalhadores ou 
a trabalhadores de diversos ofldos ou ocupações, tendo surgido a denominação sindicato 
operário, que era uma assodação de trabalhadores do mesmo ofído.

A palavra sindicato compreende não só a organização de trabalhadores, como a de 
empregadores. Em Portugal, usa-se o nome sindicato apenas para as agremiações de tra
balhadores (art. 442,1, a, do Código do Trabalho), pois as de empregadores são denomi
nadas assodações de empregadores.

Na CLT, sindicato é a denominação usada para as assodações de primeiro grau 
(art. 561).
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A CLT não define o que vem a ser sindicato, apenas esclarece que “é lícita a asso
ciação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou pro
fissionais, de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores 
autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou 
profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas” (art. 511).

Sindicato é, assim, a assodação de pessoas físicas ou jurídicas que têm atividades 
econômicas ou profissionais, visando à defesa dos interesses coletivos e individuais de 
seus membros ou da categoria. Esdarece Octávio Bueno Magano (1993, v. 3:97) que não 
se trata de agrupamento, mas de assodação, pois o primeiro está inserido no âmbito de 
categoria sodológica e não jurídica.

O sindicato pode reunir pessoas físicas ou jurídicas, como ocorre no último caso em 
relação aos èmpregadòres. Essas pessoas deverão exercer atividade econômica (empre
gadores) ou profissional (empregados ou profissionais liberais), mostrando que a reunião 
de estudantes num diretório não pode ser considerada sindicato.

Os interesses a serem defendidos pelos sindicatos não são só os individuais, mas 
prindpalmente os coletivos, de sèus membros ou da categoria.

3 Conceito

4 Distinção

Distanda-se o sindicato das ordens profissionais, como a dos advogados ou a dos 
músicos, que têm por objetivo a fiscalização do exertído da profissão e são pessoas jurí
dicas de direito público, na modalidade de autarquias. O sindicato não disdplina a dasse, 
defende-a. No sindicato, a filiação é facultativa, no órgão de fiscalização profissional é 
obrigatória, para o fim do exertído da profissão. O sindicato tem natureza privada.

Sindicato não se assemelha a assodação desportiva. O sindicato tem por objetivo 
a defesa dos interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores ou empregadores. A 
assodação desportiva tem por finalidade a reunião de pessoas para a prática de esportes.

Difere o sindicato da âssodação. Esta representa os associados. O sindicato repre
senta os assodados e também a categoria. A assodação anteriormente era o embrião do 
sindicato. Pode a assodação não representar os assodados, como no caso de pessoas que 
se filiam a um dube.

Distinguem-se, ainda, os sindicatos das cooperativas, pois estas visam à prestação 
de serviços a seus assodados, de distribuição da produção, por exemplo. O sindicato tem 
por objetivo a defesa dos interesses coletivos e individuais da categoria, judidalmente ou 
extrajudidalmente.

5 Natureza jurídica

Há legislações em que o sindicato adquire personalidade jurídica pelo fato de ser ou 
não registrado. Isso vai dependei; portanto, da legislação de cada país.
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Para alguns sistemas, o sindicato seria pessoa jurídica de direito público. Nos siste
mas corporativistas, como no italiano, poder-se-ia fazer tal afirmação, pois o sindicato 
exercia funções delegadas pelo poder público, como se verificava em nossas Constituições 
de 1937 (art. 138), 1946 (art. 159), 1967 (art. 159) e na EC na 1, de 1969 (art. 166). 
Somente o sindicato reconhecido e autorizado a funcionar pelo Estado é que era investido 
dessa condição. •.

Verdier (1966:184) defende que o sindicato tem natureza semipública. O sindicato 
exerce funções semipúblicas ao impor contribuição, participar das negociações coletivas, 
que beneficiam várias pessoas.

Cesarino Jr. (1980:522) entende que o sindicato pertence ao Direito Social, sendo 
uma autarquia, que não se enquadra como pessoa jurídica de direito privado, nem públi
co. Informa que o sindicato exerce função delegada de poder público e cobra a contribui
ção sindical, o que é incompatível com a atividade privada.

Russomano (1995:59) afirma que o sindicato é pessoa jurídica de direito privado que 
exerce atribuições de interesse público. É o mesmo que ocorre com as empresas conces
sionárias de poder público que são empresas privadas que prestam serviços púbhcos. Os 
interesses da categoria não se identificam com os do Estado.

Até a EC na 1, dé 1969, era possível dizer que o sindicato tinha personalidade jurídi
ca de direito público, pois exercia função delegada pelo Estado. No entanto, com á atual 
Constituição a natureza do sindicato é privada, pois não pode sofrer qualquer interferên
cia do Estado.

Hoje, pode-se dizer que o sindicato é pessoa jurídica de direito privado, pois não 
pode haver interferência ou intervenção no sindicato (art. 8a, n, da Constituição). Não 
se pode dizer que o sindicato tem natureza pública, pois o próprio caputáo art. 8S da 
Constituição dispõe que é livre a associação profissional ou sindical. O sindicato faz nóí- 
mas coletivas, como as convenções e acordos coletivos, que não têm natureza pública, 
mas privada. O reconhecimento do sindicato por parte do Estado não o transforma em 
entidade de direito público, nem a negociação coletiva. A associação é uma forma de 
exercício de direitos privados. , : ;

Objeta-se o fato de o sindicato ter natureza contratual, pois, se assim se entendesse o 
sindicato, não poderia estender os efeitos das normas coletivas aos não filiados. Teria na
tureza institucional, daquilo que perdura no tempo. Seria uma forma de organização que 
elabora suas regras, que são diversas das regras estatais. Há ponderações de que a nature
za seria mista: contratual no sentido de que somente as pessoas que se interessam filiar ao 
sindicato irão fazê-lo; institucional, decorrente da continuidade, da organização própria 
e da possibilidade de elaboração de regras, independentes das normas jurídicas estatais:

Assim, hoje, pode se dizer que o sindicato é uma associação civil de natureza privada, 
autônoma e coletiva.

Na Argentina, o sindicato tem personalidade jurídica gremial, que seria a investidura 
que confere ao sindicato o direito de representação geral de tuna categoria ou setor

6 Classificação

Várias poderiam ser as classificações do sindicato, sob os mais diversos aspéctos, 
como, por exemplo, envolvendo sua formação ideológica (política e religiosa) etc. Certos
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sistemas estabelecem uma forma de classificação dos sindicatos que podem ser divididos 
por empresas, por ramo de atividade (industrial, comercial) etc.

Sindicatos horizontais são de pessoas que realizam determinada atividade profissio
nal ou ofício, independentemente da atividade da empresa na qual trabalhem (por exem
plo: sindicato dos datilógrafos) todos estão no mesmo plano. Também são chamados de 
sindicato por ofício (craft uniori). Sindicatos verticais são os que se formam abrangendo 
todos os empregados da empresa, em razão de sua atividade econômica. Temos sindica
tos de metalúrgicos, bancários etc. No Brasil, os sindicatos horizontais são os das cate
gorias profissionais diferenciadas (motoristas, secretárias). Os verticais são os demais. 
O vínculo social básico de que trata o § I a do art. 511 da CLT diz respeito à natureza do 
respectivo empreendimento.

Sindicatos abertos são os que oferecem maiores vantagens para a pessoa ingressar 
em seu interior. Sindicatos fechados são os que oferecem maiores restrições.

Sindicatos puros são ou de empregados òu de empregadores. Sindicatos mistos com
preendem empregados e empregadores, que era a proposta do catolicismo social do di
reito francês em 1884.

Sindicatos de direito são os que atendem às normas legais para sua constituição. 
Sindicatos de fato surgem espontaneamente e sem observar qualquer regra legal.

Há ainda os sindicatos espúrios ou pelegos, que sofrem a influência do empregador. 
Na França e nos Estados Unidos é usada a expressão sindicato amarelo.

Nosso sistema é o do sindicato único, da unicidade sindical, porém esse sistema não 
impede a formação de sindicatos por categoria diferenciada (§ 3S do art. 511 da CLT), de 
autônomos e profissões liberais e do sindicato rural (§ 4a do art. 535 da CLT), que pode 
ser constituído por trabalhadores possuidores de vários ofícios.

O § 3a do art. 534 da CLT permite uma forma de união horizontal de sindicatos com 
o objetivo de unidade de ação.

7 Unicidade sindical

De acordo com nosso sistema sindical, consagrado no indso II do art. 8a da C o n s t i tu i
ção, não há a possibilidade da criação cie mais de uma organização sindical -  em qualquer 
grau, o que induias federações e confederações representativas de categoria profissional 
ou econômica, na mesma base territorial, que não poderá ser inferior à área de um muni
dpio. Assim, a Lei Maior estabelece que a uniddade envolve a basè territorial, impedindo 
a existênda de vários sindicatos de uma mesma categoria, indusive de sindicatos por em
presa. Limita a uniddade sindical o direito de liberdade sindical, sendo produto artifidal 
do sistema legal vigente. Não deixa de Ser uma forma de controle, por meio do Estado, do 
sindicato e da dasse trabalhadora, evitando que esta faça reivindicações ou greves.

Inexiste, portanto, a possibilidade da livre criação de sindicatos, bastando que os 
interessados se reunissem e fundassem uma agremiação, de acordo apenas com seus 
desejos. A Constituição dispõe que o sindicato é único, não podendo tèr base territorial 
inferior a um munidpio. Dá-se a isso o nome de uniddade sindical, da possibilidade da 
criação de apenas um sindicato em dada base territorial, o que importa dizer que não é 
possível a criação de mais de um sindicato na referida base territorial.
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O sistema da liberdade sindical é o preconizado pela Convenção n2 87 da OIT, em 
que seria livre a criação de tantos sindicatos quantos fossem os interessados, sem quais
quer restrições. A OIT não faz referência à pluralidade sindical. Cabe aos interessados 
decidir, mas não pode haver imposição por lei.

A unidade sindical é o sistema em que os próprios interessados se unem para a for
mação de sindicatos. De uno decorre a unidade. A unidade sindical é feita pela própria 
vontade dos interessados. Não há nenhuma imposição da lei. E o que ocorre na Inglaterra 
e na Suécia. Era o que ocorria na República Federal da Alemanha, em que os próprios 
interessados, por opção, entenderam que deveriam diminuir o número de sindicatos exis
tentes para aproximadamente 16.

Decorre a unicidade sindical da lei e não da vontade das pessoas na formação do 
sindicato. De único, provém unicidade. O inciso n  do art. 8a da Constituição determinou 
a unicidade sindical, pois não é permitida a criação de mais de uma organização sindi
cal na mesma base territorial, que não poderá ser inferior à área de um município. Não 
obstante essa unicidade sindical, o Brasil tinha, por volta de 1988, aproximadamente 
9.000 sindicatos.

Está a estrutura sindical brasileira baseada ainda no regime corporativo de Mus- 
solini, em que só é possível o reconhecimento de um único sindicato em dada base 
territorial, que não pode ser inferior à área de um município. Um único sindicato era 
mais fácil de ser controlado, tomando-se obediente. Nasce o sindicato por imposição do 
Estado, de cima para baixo. Não foi criado espontaneamente. Os líderes sindicais não 
surgiram, mas eram nomeados.

Afirma-se que o sindicato único seria mais forte. Se houvesse vários sindicatos, não 
existiria unidade de representação e não teriam poder de pressão sobre o empregador.

Se os sindicatos são fracos, porque são muitos. Eles podem se unir espontaneamente 
a um sindicato forte e formar pela vontade das partes, um único sindicato.

A reforma trabalhista deve ser inidada pela modificação da Constituição para per
mitir o reconhecimento da plena liberdade sindical e não a manutenção da uniddade 
sindical. É a orientação preconizada pela Convenção na 87 da OIT. Com a pluralidade 
sindical, cada um poderia constituir o sindicato que quisesse. Os sindicatos devem ser 
criados por profissão ou por atividade do empregador porém livremente. A tendênda 
seria, num primeiro momento, a criação de muitos sindicatos. Posteriormente, as pessoas 
iriam perceber que muitos sindicatos não têm poder de pressão e iriam começar a se 
agrupar pois sozinhos não teriam condições de reivindicar melhores condições de traba
lho. É o que tem ocorrido em relação aos partidos políticos. As pessoas iriam se filiar aos 
sindicatos em razão do serviço prestado pela agremiação e das conquistas que pode trazer 
para elas. Não importa se é o sindicato dos bancários, dos metalúrgicos, dos catadores de 
conchas etc. Interessa a agremiação conseguir novas e melhores condições de trabalho 
para os trabalhadores. Afirmam que isso seria uma confusão. Entretanto, a pessoa tem o 
direito de se filiar ao sindicato que quiser e de o eleger para representá-la. Somente sin
dicatos fortes, representativos e que conseguem melhores condições de trabalho para os 
trabalhadores é que seriam os escolhidos. Sindicatos fracos desapareceriam com o tempo.

Há sindicatos que têm a representação da categoria em decorrênda da lei, mas não 
têm representatividade. São sindicatos de papel. Têm cofres cheios e assembleias sindi
cais vazias.
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Deveria haver também reconhecimento das centrais sindicais no sistema confedera- 
tivo definido na Constituição (art. 8a, IV). Na prática, as centrais fomentam greves, par
ticipam de negociações coletivas, mas não são reconhecidas constitucionalmente dentro 
do sistema confederativo.

O sindicato não pode mais ser considerado como órgão técnico e consultivo de cola
boração com o Estado (art. 513, d, da CLT), justamente porque não exerce mais atividade 
delegada de serviço público. O sindicato é uma entidade privada, tendo por objetivo de
fender os interesses de seus sódos ou da categoria.

Não pode também ser visto o sindicato apenas como um órgão assistencialista, 
mas como defensor da categoria, como, aliás, já  está previsto no indso III do art. 8a 
da Lei Maior.

Estudo do Ministério do Trabalho mostra que em setembro de 1996 tínhamos 15.972 
sindicatos; na área urbana, 2.790 de empregadores, 5.621 de empregados, 461 de profis
sionais liberais, 572 de autônomos, 1.335 de servidores públicos; e na área rural, 2.095 
sindicatos de empregadores e 3.098 de empregados. O censo do IBGE de 2002 mostra 
que existem 11.354 sindicatos de trabalhadores e 4.607 sindicatos de empregadores, 
totalizando 15.961 sindicatos. Verifica-se que o sistema constitudonal prevê uniddade 
de direito, mas há pluralidade de fato. Em 2002, 13.169 milhões de pessoas eram sin
dicalizadas ou 16,8% da mão de obra ocupada. Em 1998, 15,9%; em 2003,17,7%; em 
2004,18%; em 2005,18,3%; em 2006,18,6%; em 2007,17,6%. Em 2009, eram 12.312 
sindicatos, sendo 8.346 de categorias profissionais e 3.966 de categorias econômicas.

O art. 516 da CLT dedara que “não será reeonheddo mais de um sindicato repre
sentativo da mesma categoria econômica ou profissional, ou profissão liberal, em uma 
dada base territorial”. Tal orientação foi adotada pela Constituição. Entretanto, o art. 517 
da CLT foi derrogado pda  Constituição, pois admitia o sindicato distrital, o que já não é 
possível com a atual Lei Maior.

8 Criação e registro de sindicatos

Exigia o Decreto-lei nB 1.237, de 5 de janeiro de 1907, o depósito no cartório de re
gistro de hipotecas do distrito respectivo para a constituição do sindicato.

O Decreto na 19.770, de 19 de março de 1931, ordenava o registro do sindicato e 
também o reconhecimento do Ministério do Trabalho, Indústria e Comérdo. O art. 2a 
previa que o sindicato só adquiria personalidade jurídica depois da aprovação dos seus 
estatutos pelo Ministério do Trabalho.

O Decreto na 24.694, de 12 de julho de 1934, manteve a exigênda da aprovação do 
estatuto pelo Ministério do Trabalho.

A Constituição de 1934 mendonava que “os sindicatos e assodações profissionais 
serão recoriheddos de conformidade com a lei” (art. 120). O parágrafo único do mesmo 
artigo mendonava que “a lei assegurará a pluralidade sindical e a completa autonomia 
dos sindicatos”.

Dispunha a Carta Magna de 1937 que “a assodação profissional ou sindical é livre. 
Somente, porém, o sindicato regularmente reeonheddo pdo Estado tem o direito de
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representação legal dos que participarem da categoria de produção para que foi constituí
do, e de defender-lhes os direitos perante o Estado e as outras associações profissionais, 
[...]” (art. 138).

O Decreto-lei na 1.402, 5 de julho de 1939, determinou que “o pedido de reconhe
cimento será dirigido ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com 
exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação”. A disposição foi copiada pelo 
art. 518 da CLT. Com o registro, se expedia a carta de reconhecimento do sindicato. Nela 
eram especificadas a representação e a base territorial (art. 520 da CLT). Oliveira Vianna 
afirmava que “representação de toda categoria e unidade de representação são conceitos 
correlativos: onde um é admitido, o outro também deve ser. [...] Desde que uma conven
ção coletiva é lei da profissão ou da categoria, ela só pode emanar de uma única fonte, 
que é o sindicato único, autorizado legalmente.a representar a categoria”.10  Estado tirou
0 sindicato “da penumbra da vida privada em que vivia” e deu-lhe a representação da 
categoria, investindo-o de poderes de autoridade pública.2

Oliveira Vianna, que foi o ideaüzador do sistema, inspirado no regime corporativista 
italiano, afirma que “com a instituição deste registro, toda a vida das associações profis
sionais passará a gravitar em tomo do Ministério do Trabalho: nele nascerão; com ele se 
desenvolverão; nele se extinguirão”.3

O Decreto-lei na 2.381, de 1940, tratava das cartas de reconhecimento sindical.
Previa a Constituição de 1946: “é livre a associação profissional ou sindical, sendo 

reguladas por lei a forma de sua constituição, a sua representação legal nas convenções 
coletivas de trabalho e o exercício de funções delegadas de poder público”.

Estabelecia o art. 159 da Carta Mágna de 1967 ser livre a assodação profissional ou 
sindical. A constituição do sindicato, a representação legal nas convenções coletivas de 
trabalho e o exerddo de funções delegadas de poder público seriam disdplinados por lei. 
A Emenda Constitudonal na 1, de 1969, tinha redação semelhante no art. 166: “é livre 
a assodação profissional ou sindical; a sua constituição, a representação legal nas con
venções coletivas de trabalho e o exerddo de funções delegadas de poder público serão 
regulados em lei”.

Reza o indso I do art. 8a da Constituição de 1988 que “a lei não poderá exigir autori
zação do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 
vedadas ao Poder Público a interferênda e a intervenção na organização sindical”.

O objetivo do registro sindical é verificar qual é o sindicato mais representativo e 
cadastrá-lo perante o Ministério do Trabalho e Emprego. Visa tomar público que o sin
dicato foi registrado no Ministério do Trabalho e Emprego e pode cobrar a contribuição 
sindical.

Um primeiro entendimento é que o registro sindical seria uma forma de restrição à 
liberdade de organização dos sindicatos. Seria proveniente do regime corporativista, que 
só reconheda um único sindicato pelo Estado.

Uma segunda orientação mostra que o registro sindical é necessário para que o sin
dicato tenha personalidade jurídica.

1 VIANNA, Oliveira. Problemas de direito sindical. Rio de Janeiro: Max I.imonad, 1943, p. 4-5.
2 VIANNA, Oliveira. Problemas de direito sindical, p. 6.
3 VIANNA, Oliveira. Problemas de direito sindical. Rio de Janeiro: Max Limonad, 1943, p. 209.
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A Convenção nfi 87 da OIT determina que os sindicatos podem ser constituídos sem 
qualquer autorização prévia do Estado.

O inciso I do art. 8a da Constituição adotou essa orientação, dizendo que a lei não 
poderá exigir autorização do Poder Público para a fundação de sindicato, ressalvado o 
registro no órgão competente. A Lei Maior fez referência a registro no órgão competente 
e não a reconhecimento do sindicato. Com isso, restou revogado o art. 520 da CLT, que 
mencionava o reconhecimento do sindicato pelo Ministério do Trabalho, que iria outor
gar-lhe a correspondente carta de reconhecimento sindical.

O Poder Público a que se refere a Constituição é o Poder Executivo e não o Legisla
tivo ou o Judiciário. Entender de forma contrária impediria o Legislativo de legislar e o 
Judiciário de-julgar-as questões relativas ao tema.

A maior dúvida que ocorre no caso é que a Constituição, apesar de não exigir qual
quer autorização do Estado para a fundação do sindicato, faz a ressalva de que deve 
haver um registro no órgão competente.

A base territorial do sindicato será definida pelos trabalhadores ou empregadores in
teressados, não podendo ser inferior à área de um município (art. 8a, n, da Constituição).

As associações, como ocorre com os sindicatos, são personalidades jurídicas de di
reito privado (art. 4 4 ,1, do Código Civil). Dispõe o art. 45 do Código Civil que “começa 
a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato consti
tutivo 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”.

Qual o órgão competente para o registro? Para uns seria o cartório de registro de 
títulos e documentos, em que o sindicato registraria seus estatutos è automaticamente 
teria existência jurídica, personalidade jurídica. Para outros, essá não seria á solução, pois 
a lei de registros públicos (Lei na 6.015/73) não prevê esse registro, nem tem o cartório 
condições de verificar a unicidade sindical. Assim, o sindicato continuaria a ser registrado 
no Ministério do Trabalho, apenas para fins cadastrais e para que este possa verificar se 
há mais de um sindicato na mésma base territorial, o que é impossível de ser feito pelo 
cartório de registro de títulos e documentos.

O Ministério do Trabalho inicialmente entendeu que o órgão competente era sua 
repartição (Portaria GM/MTb na 3.280, de 6-10-88).

Depois entendeu de modo contrário por meio da Portaria GM/MTb na Í3.301, de 
l a-ll-88.

Parece que a solução mais acertada é a do registro no Ministério do Trabalho, pois os 
cartórios de registro de títulos e documentos realmente não têm condições de verificar a 
unicidade dos sindicatos na mesma base territorial. Dessa forma, o sindicato registraria 
seus estatutos no cartório de registro de títulos e documentos para adquirir personalidade 
jurídica e dar publicidade ao ato, havendo necessidade de depósito, para fins cadastrais, 
dos estatutos no Ministério do Trabalho, que iria verificar a unicidade da base territorial.

O que fica bastante claro é que o Ministério do Trabalho não pode exigir autorização 
para a fundação do sindicato, além de não poder interferir e intervir na organização sin
dical (art. 8a, I, da Constituição).
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O STF já  entendeu que há recepção da competênda do Ministério do Trabalho apenas 
para o registro. Afirmou o Ministro Célio Boija que “o reconhecimento não constitui limi
tação à liberdade de assodação sindical. Trata-se de ato vinculado, de estreito controle de 
legalidade da criação de entidade sindical” (STF, Pleno, MS 20.829-5, j. 3-5-89, Revista 
LTr 53-8, p. 976). Ato subordinado àpenas ;à verificação de pressupostos legais, e não de 
autorização ou de reconhecimento discridonário, que importaria concessão ou não da 
antiga carta sindical. Somente o Ministério, do Trabalho tem o acervo das informações 
imprescindíveis a seu desempenho, que é o arquivo das entidades sindicais. O registro no 
Ministério do Trabalho é recebido pela atual Constituição apenas para fins cadastrais e de 
verificação da uniddade sindical, sem qualquer interferênda, intervenção ou autorização 
do Estado em relação às atividades do sindicato, tendo por finalidade o reconhecimento 
de sua personalidade enquanto entidade sindical (STF Pleno, m.v., MI 144-8-SÇ j. 3-8-92, 
Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJU128-5-93, p. 10381). Julgado afirma:

I -  Registro de entidades sindicais: recepção, em termos, da competênda do 
Ministério do Trabalho, sem prejuízo da possibilidade de a lei vir a criar regime 
diverso. 1. Conforme deddido pelo Plenário (MI 144,28-5-93), “a função de sal
vaguarda da uniddade sindical induz a sediar, sit et quantum, a competênda para 
o registro das entidades sindicais no Ministério, do Trabalho, detentor do acervo 
das informações imprescindíveis ao seu desempenho. 2. Recurso extraordinário 
não conheddo. n  -  Comissão de Enquadramento Sindical: interesse da impetran
te na continuidade de seu fundonamento: 1. Desde que as atividades de registro 
sejam retomadas pelo Ministério do Trabalho, pouco importa à impetrante que, 
internamente, o órgão encarregado de aferir a observânda do requisito da uni
ddade sindical seja, ou não, a Comissão de Enquadramento Sindical. 2. Recur
so ordinário improvido” (STF, RE 134.300-1, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJU 
14-10-94, p. 27602).

Até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder 
ao registro das entidades sindicais e zelar pela observânda do prindpio da uniddade 
(Súmula 677 do STF).

O STJ entendia que enquanto não houvesse lei para tratar do tema, o registro deve
ria ser feito no Ministério do Tiabalho. Para tanto, foi editada a Instrução Normativa na 
5, de 15 de fevereiro de 1990.

A Instrução Normativa na 9, de 21 de março de 1990, tratou do registro sindical, 
criando o Arquivo das Entidades Sindicais Brasileiras. Depois foi editada a Instrução Nor
mativa na 1, de 27 de agosto de 1991, que manteve o referido Arquivo.

A Instrução Normativa ns 3, de 10 de agosto de 1994, editada pelo Ministro Marcelo 
Pimentel, definiu a competênda do Ministério do Trabalho para deddir sobre o registrq 
dos sindicatos (art. 12). O Arquivo foi substituído pelo Cadastro Nadonal das Entidades 
Sindicais.

Mostra a Instrução Normativa na 1, de 17 de julho de 1997, que o registro sindical 
é um ato para preservar a uniddade sindical e a base territorial mínima da área de um 
munirípio.
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Estabeleceu a Portaria nB 343, de 4 de maio de 2000, regras sobre o registro sindical.
A Portaria na 186, de 10-4-08, trata do Registro Sindical. O registro do sindicato 

tem fundamento no cadastro dos sindicatos. Requisitos materiais são os relativos às 
pessoas que participam dos sindicatos, como empregados, empregadores, profissionais 
liberais; se o objetivo é a defesa da categoria etc. Requisitos formais são os estabelecidos 
em lei para o registro e reconhecimento do sindicato, como de atender as formalida
des descritas na lei. O pedido de registro sindical será dirigido ao Ministro do Estado 
do Trabalho e Emprego e indicará o endereço completo do requerente. Será instruído, 
entre outros, com os seguintes documentos: (a) edital de convocação dos membros da 
categoria para a assembleia geral de fundação da entidade; (b) ata de assembleia geral 
de fundação da entidade e eleição e posse da diretoria; (c) estatuto social, aprovado 
em assembléia geral; (d) comprovante original de pagamento da Guia de Recolhimento 
da União (GRU), relativo ao custo das publicações no Diário Oficial da União. Revoga a 
Portaria na 343/2000 (art. 34).

O exame de admissibilidade da impugnação restringir-se-á à tempestividade do pe
dido, à representatividade do impugnante, à comprovação de seu registro no Ministé
rio do Trabalho e Emprego e de recolhimento do valor relativo ao custo da publicação, 
não cabendo ao Ministério analisar ou intervir sobre a conveniência ou oportunidade 
do desmembramento, desfiliação, dissociação ou situações assemelhadas. No caso de a 
impugnação ser conhecida, o registro não será concedido, cabendo às partes interessadas 
dirimir o conflito pela via consensual ou por intermédio do Poder Judiciário. Até que o 
Ministro do Trabalho seja notificado do inteiro teor do acordo ou da sentença final que 
decidir a controvérsia, o pedido de registro ficará sobrestado.

Instituiu a Portaria na 984, de 26 de novembro de 2008, o Cadastro de Entidades 
Sindicais Especiais visando à inscrição das organizações que não representam categorias 
profissionais ou econômicas, mas os grupos de que trata o inciso VII e parágrafo único do 
art. 8a da Constituição.

Apenas o registro do sindicato no cartório não lhe dará personalidade jurídica de 
entidade sindical, ante a necessidade do registro no Ministério do Trabalho, principal
mente para a verificação da base territorial do sindicato que o cartório não tem condi
ções de fazer.

O registro do sindicato é um ato administrativo, Como todo ato administrativo, deve 
ser fundamentado, para que o interessado possa saber o motivo pelo qual foi deferido ou 
indeferido o registro e possa impugnar a referida decisão.

Os sindicatos podem ser criados: (a) por formação simples: quando não haja na base 
territorial nenhum sindicato; (b) desmembramento de um sindicato, que é dividido em 
mais de um; (c) dissociação, quando deixa de existir parte do ramo ou profissão.

O Comitê de Liberdade Sindical da OIT estabeleceu alguns verbetes sobre o registro 
sindical:

295. O direito ao reconhecimento mediante o registro oficial é um aspecto 
essencial do direito de sindicalização.

298. Uma disposição por meio da qual se possa negar o registro de um sindi
cato se este está prestes a realizar atividades que possam representar uma ameaça
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grave para a segurança e a ordem públicas poderia dar lugar a abusos e sua apli
cação exige a maior prudência possível. Não se deveria negar o registro senão em 
virtude de fatos graves e devidamente comprovados, normalmente sob o controle 
da autoridade judicial competente.

299. A obrigação imposta às organizações sindicais de conseguir o consenti
mento de uma central sindical para poderem ser registradas deveria ser suprimida.

300. Deveria existir o direito de apelar aos tribunais contra qualquer decisão 
administrativa em matéria de registrò de uma organização sindical. Este recurso 
constitui uma garantia necessária contra as decisões ilegais ou infundadas das 
autoridades encarregadas desse registro.

301. AdedsãO de proibir o registro de um sindicato que havia sido reconhe
cido legalmente não deve ter efeito arites de transcorrido o prazo legal sem que 
se tenha interposto o recurso de apelação ou a decisão tenha sido confirmada em 
apelação pela autoridade judicial.

302. Nos casos em que encarregado do registro precisa basear-se em seu pró
prio critério para decidir se um sindicato reúne as condições para ser registrado 
-  ainda que sua decisão possa ser objeto de apelação aos tribunais - , o Comitê, 
considerou que a existência de um recurso judicial de apelação não parece ser 
garantia suficiente. Não modifica o caráter das faculdades concedidas às autorida
des encarregadas da inscrição, os juizes aos quais se submetem tais recursos não 
terão mais possibilidade de assegurar que a legislação tenha sido corretamente 
aplicada. O Comitê entende que há necessidade de atenção para a conveniência 
de definir claramente na legislação as condições precisas qúe os sindicatos deVe- 
rão cumprir para poderem ser registrados e de prescrever critérios específicos para 
determinar se essas condições são cumpridas ou não.

303. As dificuldades em relação à interpretação de normas sobre a indicação 
dos sindicatos nos registros estatais pertinentes criam situações em que as auto
ridades competentes abusam de suas competências, podem surgir problemas de 
compatibilidade com a Convenção na 87.

304. Os juizes devem poder conhecer a substância das questões relativas à 
negativa do registro, a fim de determinar se as disposições em que se baseiam as 
medidas administrativas recorridas infringem ou não os direitos que a Convenção 
nfi 87 reconhece a organizações profissionais.

305. O controle normal da atividade dos sindicatos deveria ser efetuado a 
posterior pelo juiz. O fato de que uma organização que busca beneficiar-se do es
tatuto do sindicato profissional possa envolver-se em determinado caso, em uma 
atividade alheia à sindical não parece constituir motivo suficiente para que as 
organizações sindicais sejam submetidas ao controle a priori no que diz respeito 
a sua composição ou à composição de sua comissão gestora. O fato de negar o 
registro de um sindicato porque as autoridades, de antemão e por juízo próprio, 
consideram que ele possa ser politicamente indesejável seria equivalente a sub
meter o registro obrigatório de sindicato a uma autorização prévia por parte das 
autoridades, o que não é compatível com as disposições da Convenção ns 87.

306. Um sistema jurídico no qual o registro de uma organização de trabalha
dores é facultativa, o fato de estar registrada pode conferir a uma organização al-
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gumas vantagens importantes, como imunidades espedais, isenções fiscais, di
reito a ser reconhedda como única representante para negodação etc. Para con
seguir esse reconhecimento pode-se exigir que a organização cumpra algumas 
formalidades, que não eqüivalem à autorização prévia e que normalmente não 
trazem problemas no que se refere às exigêndas da Convenção na 87.

307. A demora do procedimento de registro constitui grave obstáculo à cons
tituição de organizações e eqüivale à negodação do direito de trabalhadores de 
constituírem organizações sem autorização prévia.

308. É considerado razoável o prazo de um mês para o registro de uma orga
nização sindical.

O verbete 346 da Comitê de Liberdade Sindical da OIT prevê que “tal distinção não 
deverá ter por consequênda privar as organizações sindicais que não tenham sido reco
nhecidas como as mais representativas, dos meios essenciais para defender os interesses 
profissionais de seus membros nem o direito de organizar sua gestão e sua atividade e de 
formular seu programa de ação prevista na Convenção na 87”.

Representante é quem atua em nome de outra pessoa. É quando defende os interes
ses dessa pessòa. Representação é á qualidade atribuída pela lei para que o sindicato pos
sa atuar em nome da categoria, como ocòrre nas negodaçõés coletivas ou nos dissídios 
coletivos. Dispõe o inciso in  do art. 8a da Constituição que “ao sindicato cabe a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, indusive em questões judidais 
ou administrativas”.

Representatividade é o fato de a maioria da categoria do Sindicato apoiá-lo nas suas 
manifestações. O sindicato não tem representatividade quando não se identifica com a 
vontade dos pertencentes à categoria, quando não consegue boas normas coletivas para 
a categoria. E representativo o sindicato que fala em nome dos seus representados.

Pode existir representação sindical, mas o sindicato não ter representatividade na 
categoria, pois são poucas pessoas que o apoiam.

São critérios para indicar o sindicato mais representativo:

1) quantitativos ou numérico: (a) em que se verifica o número de assodados 
da agremiação; (b) o número de contribuintes ou o volume dé recursos ar
recadados pelo sindicato; (c) o número de representados; (d) o número de 
votantes nas assembleias; (e) o número de delegados sindicais nas bases; 
(f) o número de negodações coletivas em relação às quais o sindicato paiti- 
dpou; (g) o número de sindicalizados na categoria; (h) maior representativi- 
dade da categoria. O critério numérico não pode ser considerado o único para 
efeito de aferir o sindicato mais representativo. Em certos casos pòde ser o 
melhor, mas pode ser conjugado com outros critérios;

2) qualitativos, que dizem respeito àindependêndae autonomia do sindicato em 
relação ao empregador a experiênda sindical, sua antiguidade;

3) institudonais: que são concernentes à partidpação do sindicato em órgão pú
blicos de defesa dos direitos dos empregados;

4) ideológicos, como ocorreu na França até agosto de 2008, em que se verificava 
a partidpação sindical na resistênda patriótica contra a ocupação dos alemães 
na Segunda Guerra Mundial;
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5) funcionais: em que o sindicato assina convenções ou acordos coletivos, as 
ações judiciais que foram exitosas;

6) estruturais, que enaltecem o sindicato;
7) estabilidade, que mostra a segurança jurídica passada pelo sindicato;
8) territorial: a extensão geográfica ocupada pelo sindicato;
9) democrático: por eleição, como ocorre nos Estados Unidos, em que os interes

sados elegem o sindicato que irá representá-los.

Em matéria de representatividade o Comitê de Liberdade Sindical da OIT estabele
ceu alguns verbetes.

O verbete 347 do Comitê de Liberdade Sindical da OIT afirma que os critérios em 
que se inspire a distinção entre organizações máis ou menos representativas devém tèr 
caráter objetivo e fundar-se em elementos que não ofereçam possibilidade de parcialida
de ou abuso.

Devem existir na legislação critérios objetivos, precisos e previamente estabelecidos 
para determinar a representatividade de uma organização de empregadores ou de traba
lhadores, e a referida apreciação não poderá ficar na discrição dos governos (verbete 348).

Para poder determinar a melhor maneira possível de representatividade das organi
zações sindicais é necessário garantir a imparcialidade e a confidencialidade do procedi
mento. A verificação da representatividade de uma organização sindical deverá estar a 
cargo de um órgão independente (Verbete 351).

Não é necessário facilitar uma lista com os membros das organizações sindicais pára 
poder determinar o número de seus afiliados, já  que um extrato das eotizações sindicais 
serviria efetivamente para determinar o número de filiados de tuna organização sindical, 
sem que seja para tanto necessário elaborar uma lista de membros, que poderia dar ense
jo a atos de discriminação antissindical (Verbete 352).

Deve ser zelado para que a exclusividade de negociação não signifique a proibição 
da existência de outras organizações minoritárias, que devem estar autorizadas a exercer 
suas atividades e a terem ao menos ò direito de serem porta-vozes de seus membros e 
representá-los (Verbete 358).

Quando um sindicato afirma representar a maioria dos trabalhadores da empresa, as 
autoridades competentes, sempre que tal afirmação lhes pareça plausível, deverão ter a 
faculdade de proceder a uma verificação objetiva, bem como adotar medidas de concilia
ção apropriadas para que os empregadores reconheçam o referido sindicato para fins de 
negociação coletiva (Verbete 959).

O Verbete 969 dispõe que devem ser previstas certas garantias: (1) a concessão do 
citado credenciamento estará a cargo de um organismo independente; (2) a organização 
representativa será a que conseguir a maioria de votos dos trabalhadores da unidade 
de negociação; (3) a organização que não tenha conseguido reunir o número de votos 
suficiente deve ter o direito de requerer nova eleição dentro de um determinado prazo; 
(4) toda organização que não tenha obtido o direito de representar a unidade de que se 
trata na negociação coletiva deve ter o direito de requerer nora eleição, depois de trans
corrido determinado espaço de tempo, em geral de 12 meses, a partir da eleição anterior.
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Entende a OIT que “não é contrário ao princípio da liberdade de escolha, estabeleci
do pela Convenção nB 87, o fato de se distinguir entre o sindicato mais representativo e 
os demais sindicatos; mas esta distinção não significa que se possam proibir outros sindi
catos, aos quais desejasse filiar-se certo número de trabalhadores”. (A liberdade sindical. 
São Paulo: LTr, 1994, p. 43).

O art. 519 da CLT prevê que o Ministério do Trabalho conferirá sempre a investidura 
sindical à associação profissional mais representativa, constituindo elementos para essa 
apreciação, entre outros:

a) o número de associados. É a utilização do critério numérico;
b) os serviços sodais fundados e mantidos, como creches, colônias de férias;
c) o valor do patrimônio, que compreende os imóveis, móveis etc.

O critério estabeleddo pela CLT é simplista, contendo apenas três itens. Outros ser
viços também poderiam ser prestados pelo sindicato, como médicos, odontológicos etc.

O STF já  adotou o critério da anterioridade para estabelecer o sindicato mais repre
sentativo:

Prindpio da anterioridade na uniddade sindical: STF -  Havendo mais de um 
sindicato constituído na mesma base territorial, o que é vedado pdo princípio da 
uniddade sindical (CF, art. 8a, II), tal sobreposição deve ser resolvida com base 
no prindpio da anterioridade, isto é, cabe a representação da dasse trabalhadora 
à organização que primeiro efetivou o registro sindical. Precedentes dtados: RE 
157.940-DF CDJU de 27 de março de 1988); RE 146.822/DF (DJU de 15 de abril 
de 1994); MI 144-SP (DJU 28 de maio de 1993) (Ia T., RE 209.993-SÇ j. 15-6-99, 
Rei. Min. Bmar Galvão, Informativo STF na 154).

Para o exerddo das atribuições e prerrogativas relativas a negodações em fóruns, 
colegiados de órgãos públicos que possuam composição tripartite, a central sindical deve
rá cumprir os seguintes requisitos: (a) filiação de, no mínimo, 100 sindicatos distribuídos 
nas cinco regiões do país; (b) filiação em pelo menos três regiões do país de, no mínimo, 
20 sindicatos em cada uma. O item a e o item b são critérios numéricos; (c) filiação de 
sindicatos em, no mínimo, cinco setores de atividade econômica. Este critério é setorial; 
(d) filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% do total de empregados sindi
calizados em âmbito nadonal. Este item contém critério territorial. O índice previsto no 
item d será de 5% do total de empregados sindicalizados em âmbito nadonal no período 
de 24 meses a contar da publicação da Ld ns 11.648 (art. 2a da Lei na 11.648).

Eventual desmembramento de sindicatos deve iniciar-se por aquele que é titular da 
carta sindical (TST, SDC, RO-DC 7.774/90-7-7, ac. 502/91, Rei. Min. Marcelo Pimentel, 
DJU 6-9-91, p. 1.208), devendo passar pelo crivo democrático da categoria, e não por 
poucas pessoas que resolvem criar um sindicato e sem amparo em um fato sodal autori- 
zador e rdevante (TST, SDC, RO-DC 1.794190, ac. 449/91, Rei. Min. Wagner Pimenta, 
LTr 55-10/288-291).

Para a dissolução do sindicato, não existe regra específica, devendo-se observar o 
que determina seu estatuto.
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Os critérios para se analisar qual é o sindicato mais representativo podem ser vários 
ou a combinação de mais de um. Entre eles, deve ser destacado o critério da transparên
cia de dados e de que não pode existir um ato discricionário do Ministério do Trabalho 
para deddir sobre o sindicato mais representativo e sim estar fundado em critérios obje
tivos, como, por exemplo, os do art. 519 da CLT.

A aferição de qual é o sindicato mais 'representativo deve analisar critérios: numé
ricos, como o número de representados pelo sindicato, número de negodações coletivas 
que o sindicato partidpou; territoriais, como a extensão geográfica ocupada pelos re
presentados; setoriais: setores em relações aos quais se estende a representatividade do 
sindicato. Acima de tudo, o sindicato deve representar a vontade do grupo.

9 Categoria

O art. 138 da Constituição de 1937 já  usava a expressão categoria de produção. As 
regras constantes da CLT, quanto a categoria, são decorrentes do Decreto-lei na 1.402/39, 
que teve por base a legislação corporativista italiana. A Lei italiana na 563, de 3-4-1926, 
denominada de Lei Rocco, em seu art. 3a, dispunha que as assodações sindicais repre
sentam empregadores ou empregados de tuna categoria. A ideia da homogeneidade da 
assodação sindical gerou, na Itália, o entendimento de que para cada categoria econô
mica deveria haver uma correspondente categoria profissional. Assim, há um paralelismo 
simétrico, ou seja: havendo, de um lado um sindicato de empregadores, deve haver em 
contrapartida um sindicato de empregados, que irão representar as respectivas categorias.

Teve o Decreto-lei na 1.402/39 uma base dentífica de fundo sociológico quanto ao 
enquadramento sindical. O sindicato, entretanto, não deveria confúndir-se com â catego
ria, como ocorria no sistema corporativista italiano, pois não havia a identidade e homo
geneidade existentes no último. Só se poderia falar nessa identidade e espedalização de 
categorias em cèntros mais populosos e desenvolvidos, o qúe inviabilizaria ó sindicato em 
pequenas ddades no interior do país. Ressalta-se, ainda, que no § 2a do art. 581 da CLT 
se adotòú o enquadramento sindical com base na atividade preponderante desenvolvida 
pela empresa, desde que essa realizasse diversas atividades.

Os incisos II, I lle  IV do art. 8a, da Constituição, mendonam que a organização sin
dical brasileira é feita sob o sistema de categorias. O parágrafo único, do art. 7a, da Lei 
Maior também emprega a palavra categoria. O indso n, do art. 8a, da Lei Magna versa 
que “é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, repre
sentativa de categoria profissional ou econômica...” O indso III do dtado artigo mostra 
que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da cate
goria...” Ò inciso IV do mesmo artigo reza que “a àssembleià geral fixará a contribuição 
que, em se tratando de categoria profissional...” O parágrafo único do art. 7S da. Consti
tuição trata dos direitos que “são assegurados à categoria dós trabalhadores domésticos”; 
Nóta-se, assim, que a nossa organização sindical ainda é feita por categorias, como pre
coniza a Constituição, que, portanto, recebe as disposições da CLT nesse sentido, ao usar 
as expressões categoria profissional e econômica. O art. 511 da CLT evidentia esse fato 
ao tratar de maneira genérica do sindicato, que, na verdade, é a categoria juridicamente 
organizada. O art. 570 da CLT dispõe que os sindicatos serão constituídos por categorias.
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O conceito de categoria, porém, dependerá, em grande parte, da orientação adotada 
pelo Direito positivo de cada país ao traçar as linhas fundamentais do sindicalismo. Cate
goria é o conjunto de pessoas que têm interesses profissionais ou econômicos em comum, 
decorrentes de identidade de condições ligadas ao trabalho. A categoria compreende, 
portanto, a organização do grupo profissional ou econômico, segundo as determinações 
políticas do Estado. Assim foi concebida a categoria, no sistema sindical italiano, como 
critério de utilidade política, em razão de considerações baseadas em conveniência e 
oportunidade, o que posteriormente foi adotado no Brasil. O sindicato não é a categoria. 
Ele representa a categoria.

Nossa legislação, quando trata de categoria, usa as expressões categoria econômica e 
categoria profissional. A categoria econômica é a que ocorre quando há solidariedade de 
interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares oú conexas, 
constituindo vínculo social básico entre essas pessoas (§ l s doart. 511 da CLT). É também 
chamada de categoria dos empregadores.

Similares são as atividades que se assemelham, como as que numa categoria pu
dessem ser agrupadas por empresas que não são do mesmo ramo, mas de ramos que se 
parecem, como hotéis e restaurantes. Há, assim, certa analogia entre essas atividades.

Desprezou-se em nosso sistema o critério italiano da homogeneidade para adotar o 
de atividade similar ou conexa.

Conexas são as atividades que, não sendo semelhantes, complementam-se, como as 
várias atividades existentes na construção civil, por exemplo: alvenaria, hidráulica, es
quadrias, pastilhas, pintura, parte elétrica etc. Aqui existem fatores que concorrem para 
o mesmo fim: a construção de um prédio, de uma casa. São observádos os fatos da vida 
real, entre pessoas que concorrem para um mesmo fim.

“Categoria profissional” ocorre quando existe similitude de vida oriunda da profissão 
ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em 
atividades econômicas similares ou conexas. É também denominada de categoria dos 
empregados ou dos trabalhadores. É o conjunto de trabalhadores que têm, permanente
mente, identidade de interesses em relação a siia atividade laboral.

Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das 
quais a categoria econômica ou profissional é homogênea è a associação é natural.

Como já foi lembrado, se a empresa não tiver uma única atividade, mas várias, o em
pregado será enquadrado de acordo com a atividade preponderante da empresa. Assim, 
o pedreiro que trabalha numa escola não pertence à categoria da construção civil, maS à 
dos estabelecimentos de ensino.

O STF já  admitiu que as categorias resultam das peculiaridades da profissão ou da 
atividade econômica (Pleno, R-MS 21.305-1-DF, j. 17-10-91, Rei. Min. Marco Aúrélio, in 
LTr 56-1/10). O sindicato, entretanto, é que irá definir sua base territorial. A categoria 
não deixa de ser um fato sodal espontâneo, que surge do interesse das partes, como as 
próprias entidades sindicais. Não tem a categoria personalidade jurídica, pois não emite 
dedaração de vontade.

O sindicato por categoria é, porém, contrário ao prindpio da liberdade sindical, pois 
permite apenas a criação de sindicatos dentro das respectivas categorias traçadas pela lei, 
impedindo, por exemplo, sindicatos por empresa, que não constituem categoria segundo 
nossa legislação.
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10 Categoria diferenciada

O § 3a do art. 511 da CLT define categoria diferenciada como “a que se forma dos 
empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força do estatuto pro
fissional especial ou em consequência de condições de vida singulares”.

Na categoria diferenciada, o que ocorre é a formação de um sindicato por profissão, 
que evidentemente só poderá ser de empregados e não de empregadores. São exemplos de 
categorias diferenciadas, de acordo com o quadro anexo mencionado pelo art. 577 da CLT, 
a dos condutores de veículos rodoviários (motoristas) e não de ajudantes, que não dirigem 
os veículos; cabineiros de elevadores (ascensoristas); secretárias etc.

O sistema de sindicato por categoria foi recepcionado pelaConstituição.
Reza o inciso II do art. 8a da Lei Maior: “é vedada a criação de mais de uma organização 

sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica [...]”.
Dispõe o indso m  do mesmo artigo que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 

interesses coletivos ou individuais da categoria”.
Mostra o indso IV do art. 8S da Norma Fundamental que “a assembleia geral fixará 

a contribuição que, em se tratando de categoria profissional”.
A uniddade sindical não é modificada em razão da existênda de sindicatos de cate

goria profissional diferendada, que também devem ser únicos.
Nada impede, portanto, a existênda de categorias diferendadas. Entretanto, mesmo 

na categoria diferendada só se admitirá a formação de um sindicato por categoria dife
rendada, de acordo com o inciso n  do art. 8a da Lei Maion

O STF já reconheceu que está em vigor o art. 511 da CLT, indusivè quanto ao estabe
lecimento de categorià diferendada (Pleno, RMS 21.305-DÇ j. 17-10-91, Rei. Min. Marco 
Aurélio, RTJ 137/1.137).

A categoria diferendada pode decorrer do estatuto profissional dos trabalhadores, 
como as secretárias ou profissionais de relações públicas, ou da condição de vida singular, 
como ocorre com os motoristas, os ascensoristas etc.

O art. I a da Lei na 7.316, de 28-5-85, estabelece que “nas ações individuais e cole
tivas de competênda da Justiça do Trabalho as entidades sindicais que integram a Con
federação Nadonal das Profissões Liberais terão o mesmo poder de representação dos 
trabalhadores empregados atribuído, pela legislação em vigor aos sindicatos representa
tivos das categorias profissionais diferendadas”.

A legislação reconhece, assim, sindicatos de profissionais liberais que, por força de 
sua denominação, não são empregados. Quando vinculados a uma empresa por contrato 
de trabalho, perdem sua condição de profissionais liberais, passando a ser representados 
pelo sindicato da categoria preponderante da empresa. Os profissionais liberais, como 
médicos, engenheiros, contadores etc., têm condições de formar categorias diferendadas, 
pois estão disdplinados por estatuto profissional próprio e também exercem, em determi
nados casos, condições de vida singulares; de acordo, porém, com o atual enquadramen
to sindical, não são, ainda, considerados categoria diferendada.

Suponhamos que uma empresa vendedora de produtos elétricos, enquadrada na ca
tegoria econômica do Sindicato do Comérdo Varejista de Material Elétrico, necessite ter
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como empregado um motorista para fazer entrega daqueles produtos. Questiona-se se 
essa empresa é obrigada a obedecer à norma coletiva da categoria diferenciada dos con
dutores de veículos, mesmo não tendo o sindicato de sua categoria econômica participa
do das tratativas quanto àquele instrumento coletivo.

Inicialmente, a orientação do TST era de que não havia necessidade de a empresa 
que tivesse empregado de categoria diferenciada ser suscitada no dissídio coletivo, por 
intermédio do sindicato de sua categoria econômica. Argumentava-se o efeito erga omnes 
das normas coletivas, não prevalecendo a regra do enquadramento segundo a atividade 
preponderante do empregador.

A convenção çoletiva é aplicável no âmbito das representações sindicais dos empre
gadores e dos empregados (art. 611 da CLT). O mesmo se pode depreender do § l s do art. 
611 do estatuto consolidado, quanto aos acordos coletivos, que poderão ser observados 
no âmbito da empresa. Atente-se, porém, para a aplicação restrita das normas coletivas a 
quem delas participou e não a outrem, visto que nenhuma lei dispõe sobre sua observân
cia a quem delas não tomou parte (art. 5S, n, da Constituição). Na verdade, os contratos 
só produzem efeitos entre as partes contratantes, não aproveitando nem prejudicando 
terceiros (res inter alios acta aliis nec nocet nec prodest).

No caso do dissídio coletivo, não havendo a citação do sindicato, federação ou confe
deração da categoria econômica a que se pretende aplicar a norma coletiva da categoria 
diferenciada, não há validade do processo (art. 214 do CPC). De outro modo, a sentença 
normativa faz coisa julgada entre as partes às quais é dada, não beneficiando, nem preju
dicando terceiros (art. 472 do CPC). Ressalte-se que a sentença normativa pode ser revis
ta (arts. 873 a 875 da CLT), e estendida: aos demais empregados da empresa que forem 
da mesma profissão dos dissidentes, por iniciativa do Tribunal do Trabalho, a todos os 
empregados da mesma categoria profissional, atendidos os requisitos dos arts. 869 e 870 
da CLT, mas sempre figurando os demais interessados expressamente no dissídio coletivo. 
Os outros interessados a que se refere o a r t  867 da CLT devem ter sido parte no processo 
ou devem ser abrangidos pelo sindicato, federação ou confederação que participou do 
dissídio coletivo. Não se pode, portanto, aplicar a norma coletiva da categoria diferen
ciada a quem dela não tomou parte. Mutatis mutandis, quem não participou do dissídio 
coletivo de categoria diferenciada não pode ser parte em sua ação de cumprimento.

Por conseguinte, para a aplicação plena da norma coletiva da categoria diferencia
da, há necessidade de que o sindicato dos empregadores de todas as empresas a quem 
a primeira categoria preste serviços tenha sido suscitado no dissídio coletivo ou tenha 
participado da negociação coletiva, para se estabelecer a relação jurídica entre as partes. 
Mister se faz que, para aplicação do pacto coletivo da categoria diferenciada, o emprega
dor ou o sindicato da categoria diferenciada que o represente tenha participado daquele 
acordo de vontades.

Esclarece a Súmula 374 do TST que o empregado integrante de categoria profissio
nal diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em 
instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua 
categoria.

Assim, a uma empresa que, v. g., explore atividade comercial, tendo como emprega
do trabalhador pertencente a categoria diferenciada (motorista) que lhe preste serviços, 
e que não foi chamada a fazer parte da negodação ou não foi susdtada para o dissídio
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coletivo da categoria diferenciada, não será aplicável tal comando normativo, mas o pac
to coletivo da categoria econômica dos comerciantes.

O fato de se pagar contribuição sindical à categoria diferenciada não implica a obser
vância da norma coletiva da categoria diferenciada. Lembre-se, por exemplo, de que os 
profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente 
à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerçam efeti
vamente na empresa ou sejam nela registrados como tais (art. 585 da CLT). O próprio 
advogado não paga contribuição sindical .se recolher a contribuição destinada à OAB 
(art. 47 da Lei ns 8.906, de 4-7-94 -  Estatuto da Advocacia). Assim, é necessário que o 
empregador ou o sindicato que o represente tenha participado das negociações da norma 
coletiva da categoria diferenciada para que esta lhe possa ser aplicável.

Deve-se destacar que, se uma empresa possui um “vigilante”, este não vai ser enqua
drado como categoria diferenciada, mormente se a empresa não exerce a atividade de vi
gilância. Primeiro porque tal categoria não é diferenciada. Segundo porque a empresa não 
participou da norma coletiva entre o sindicato dos vigilantes e as empresas de vigilância.

O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública representa, de modo geral, 
os trabalhadores na Administração Pública, exceto sindicatos de categoria diferenciada, 
como de motoristas empregados.

Logo, o enquadramento sindical dos motoristas empregados é feitó com o Sindicato 
dos Condutores de Veículos e não com o Sindicato dos Trabalhadores na Administração 
Pública. A contribuição sindical dos empregados deve ser recolhida para o primeiro 
sindicato.

11 Enquadramento sindical

Em virtude da organização sindical determinada pelo Decreto-lei n2 1.402/39, era 
necessária a elaboração no âmbito do Ministério do Trabalho de um mapa dos enquadra
mentos sindicais. Isso foi feito com o Decreto-lei n2 2.381, de 9-7-1940, que “aprova o 
quadro de atividades e profissões, para o registro das associações profissionais e o enqua
dramento sindical, e dispõe sobre a constituição dos sindicatos e associações sindicais de 
grau superior"’.

O Enquadramento Sindical foi previsto nos arts. 570 a 577 da CLT; o quadro anexo 
de que trata este último artigo está no apêndice da referida norma.

No quadro, é feito o enquadramento por grupos, em que são numeradas as ativida
des das categorias econômicas e profissionais.

Para se proceder ao enquadramento havia a Comissão de Enquadramento Sindical, 
ligada diretamente ao Ministério do Trabalho, que verificava a possibilidade da existência 
do sindicato.

A Constituição manteve o sistema confederativo e a organização sindical por catego
rias, porém o Ministério do Trabalho não poderá exigir autorização para o funcionamento 
do sindicato, nem poderá intervir ou interferir na atividade sindical. Com isso, foram 
revogados os dispositivos consolidados que tratavam de enquadramento e da Comissão 
de Enquadramento Sindical (CES). Entretanto, como o sistema anteriormente vigente foi
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recepdonado pela Norma Ápice de 1988, permanece em vigor o quadro anexo ao art. 
577 da CLT, que só poderá ser modificado por legislação futura ou na definição da base 
territorial pelos trabalhadores ou empregadores interessados (art. 8a, n, da Constituição).

O parágrafo único do art. 570 da CLT previa que, “quando os exercentes de quais
quer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natu
reza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, 
em condições tais que não se possam sindicalizar efidentemente pelo critério de espedfi- 
ddade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares 
ou conexas”.

Havia também a possibilidade de aquelas atividades ou profissões virem a dissodar- 
-se do sindicato prindpal, formando um sindicato específico (art. 571 da CLT). O art. 574 
da CLT também tratava da possibilidade de as empresas industriais do tipo artesanal (mi- 
croempresas, por exemplo) virem a constituir entidades sindicais, de primeiro e segundo 
graus, distintas das assodações sindicais das empresas congêneres, de tipo diferente. 
Contudo, isso ficava ao alvedrio da Comissão de Enquadramento Sindical, que já  não 
existe. Assim, com mais razão agora, são possíveis as dissodações notidadas linhas atrás 
em face da Constituição de 1988, apenas devendo ser respeitadas as determinações do 
indso II do art. 8fi da Lei Maior.

Dir-se-ia que a sindicaüzação do grupo de empresas seria feita de acordo com sua 
atividade preponderante, atendendo à regra do § I a do art. 581 da CLT. Assim, se o grupo 
tem por atividade prindpal a metalurgia, o enquadramento será feito perante o sindicato 
dos metalúrgicos. O enquadramento sindical será realizado, porém, de acordo com a 
atividade preponderante de cada empresa do grupo e não do grupo em si, pois o grupo 
pode ter empresas com várias atividades, até mesmo sem que nenhuma seja preponde
rante, ou existam participações iguais nessas atividades. À solidariedade diz respeito ao 
pagamento de verbas trabalhistas e para efeitos da relação de emprego, e não para fins 
de enquadramento sindical. Ássim, cada empresa do grupo terá seu enquadramento feito 
distintamente das demais empresas do grupo, de acordo com a atividade preponderante 
de cada uma delas, até mesmo pelo fato de que têm personalidade jurídica própria (§ 2a 
do art. 2a da CLT), o que pode importar atividades diversas de cada uma delas, devendo 
haver o enquadramento individual para fins sindicais.

Para fins de pagamento da contribuição sindical, o empregado e o empregador esta
rão sujeitos à regra dos parágrafos do art. 581 da CLT, em que o enquadramento será feito 
de acordo com a atividade preponderante do empregador. Assim, a contribuição sindical 
será recolhida de acordo com càda atividade preponderante das empresas pertencentes 
ao grupo. Pressupondo que o grupo ‘A” tenha uma empresa bancária “B” e uma indústria 
“C”, o pagamento da contribuição sindical da empresa “B” será feito ao sindicato dos 
bancos e o dos empregados ao sindicato dos bancários; a empresa “C” pagará a contri
buição sindical ao sindicato das empresas metalúrgicas e seus empregados ao sindicato 
dos metalúrgicos. .

Os reajustes salariais a serem deferidos ao empregado devem observar á  categoria 
em que estiver enquadrado na empresa que trabalhe, e não à atividade do grupó. No 
exemplo anterior se o empregado presta serviços para a empresa bancária do grupo, está 
enquadrado como bancário, sendo benefidário das normas coletivas pertinentes ao ban
cário, e não dos metalúrgicos, ainda que estas sejam mais favoráveis que aquelas e ainda 
que esta seja a atividade preponderante do grupo.
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11.1 Sindicalismo rural

O Tratado de Versalhes, de 1919, previa o direito de assodação para todos, não es
tabelecendo discriminações.

A Convenção na 11 da OIT, de 1921,' assegurou os mesmos direitos de assodação e 
de coalização às pessoas ocupadas no campo, em relação aos trabalhadores da indústria.

A Convenção na 87 da OIT não faz distinção quanto às duas determinações, entre o 
trabalhador urbano e o rural.

Foi aprovada a Convenção na 141 da OIT por meio do Decreto Legislativo na 5, de 
l a-4-93, tendo sido promulgada pelo Decreto na 1.703, de 17-11-95. Trata a referida nor
ma intemadonal das organizações de trabalhadores rurais.

Inidalmente, a sindicalização rural foi disdplinada pelo Decreto na 979, de 1903, 
que permitia a reunião de profissionais da agricultura e indústrias rurais, tanto pequenos 
produtores como empregados e empregadores, com liberdade de escolha da forma de 
sindicalização. Exigia-se registro dos estatutos e ata constitutiva no Cartório do Registro 
de Hipotecas do Distrito, para que o sindicato adquirisse personalidade jurídica. Eram 
necessárias sete pessoas para a constituição do sindicato.

O Decreto-lei na 8.127/45 organizou a dasse patronal sob a fiscalização do Ministé
rio da Agricultura, induindo assodações munidpais, federações estaduais e uma confe
deração. Pelo Estatuto do Trabalhador Rural, houve possibilidade de transformação das 
assodações em sindicatos, desde que houvesse aprovação em assemblda, tendo poderes 
de representação e negodação coletiva.

O Decreto-lei na 7.038/44 tratou da sindicalização rural, porém não teve grande 
aplicabilidade. O Decreto-lei na 1.166/71, versou sobre sindicalização rural, tendo sido 
regulamentado pelo Decreto na 73.626/74. A Lei na 5.889/73 revogou o Estatuto do Tra
balhador Rural (Ld na 74.214/63), porém o art. 19 determinou que o enquadramento 
e a contribuição sindicais rurais seriam estabdeddós p d a  legislação em vigor que era 
exatamente o Decreto-lei na 1.166/71.

O Decreto-lei na 1.166/71 define trabalhador rural como a pessoa física que presta 
serviço a empregador rural mediante remuneração de qualquer espéde ao proprietário 
ou não, que trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que 
com a ajuda de terceiros. Empresário ou empregador rural é considerada a pessoa física 
ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer tátúlo, atividade econômica 
rural; quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, em regime de economia fa
miliar explore imóvel rural de área igual ou superior à do módulo rural de sua região; e 
o proprietário de mais de um imóvel rural, desde que a soma de suas áreas seja igual ou 
superior ao módulo rural da respectiva região (art. I a).

O § 4a do art. 535 da CLT estabelece que as assodações sindicais de grau superior 
(federações e confederações) da Agricultura e Pecuária serão organizadas de conformida
de com o que dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades ou profissões, 
remetendo às disposições do Decreto-lei na 1.166/71.

O parágrafo único do art. 8a da Constituição explidta que as disposições do referido 
comando legal se aplicam à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, 
de acordo com as condições que a lei estabdecer. Nesse ponto, portanto, foi recebido o
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Decreto-lei na 1.166/71 pela Lei Maior sendo, no momento, a norma que regula a sindi- 
calização no meio rural.

12 Órgãos do sindicato

O sindicato compõe-se de três órgãos: assembleia geral, diretoria e conselho fiscal.
A diretoria será composta de um mínimo de três membros e no máximo de sete 

membros, entre os quais será eleito o presidente do sindicato. Trata-se de um órgão exe
cutivo, que tem por função administrar o sindicato. O conselho fiscal será composto de 
três membros. Esses membros serão eleitos pela assembleia geral (árt. 522 da CLT), tendo 
mandato de três anos.

O art. 522 da CLT, combinado com o § 3® do art. 543, determina, portanto, o número 
de dirigentes sindicais que terão direito à estabilidade, inclusive os suplentes.

A corrente que entende revogado o a rt 522 da CLT pauta-se no feto de que a liberdade 
sindical prevista na Constituição atrita com os preceitos de lei que dispõem em contrário. 
Valentin Carrion (1997:420) entende revogado o art. 522 da CLT em razão de que “todas 
as normas que criem exigências para reconhecimento ou funcionamento de associações ou 
sindicatos estão revogadas tadtamente. Aos respectivos estatutos de cada sindicato é que 
cabem tais atribuições”.

Com o ponto de vista contrário, verifico os que entendem que está em vigor o art. 
522 da CLT por não atritar com a Constituição.

Dessa forma, há necessidade de se verificar sé o art. 522 da CLT está ou não em vigor, 
pois certos sindicatos têm estabeleddo uma diretoria com muito mais de 10 membros, 
chegando a 60, 70 ou até 400.

A estabilidade do dirigente sindical diz respeito à garantia dada ao trabalhador para 
poder cumprir seu mandato, representando^ a categoria. Tal direito é muito importante 
para o desempenho da atividade do dirigente sindical, de representar a categoria, pois, 
do contrário, poderia ser dispensado ad nutum pelo empregador É, porém, um direito 
que deve ser exerddo sem abusos.

É certo que, de acordo com a Constituição de 1988, o sindicato passou a ter autono
mia sindical, mendonando o indso I do art. 8a que é vedada a intervenção do Poder Exe
cutivo, na atividade sindical, como era feito outrora. O inciso XVIII do art. 5E da mesma 
norma permite a criação de associações na forma da lei, mas veda a interferênda estatal 
em seu fundonamento, ou seja, do Poder Executivo.

Estranha-se o fato de que a lei limite o número máximo de membros no sindicato, 
porém não o faça em relação às entidades de grau superior (federação e confederação), 
em que não há qualquer limitação máxima, apenas a mínima de três diretores e três 
membros para o Conselho Fiscal (§ I a do art. 538 da CLT).

A primeira observação que deve ser feita é a de que ninguém é obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei (art. 5a, n, da Constituição). 
Esse preceito deve ser. interpretado sistematicamente com o inciso I do art. 8a da mesma 
norma. Logo, é possível que a lei ordinária estabeleça certas limitações, para a garantia 
do exerddo de direitos, não havendo qualquer irregularidade.
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Nada impede, portanto, que a lei ordinária limite certas situações. É o que ocorreu 
nas sociedades mercantis, em que inexiste inconstitudonalidade ou ilegalidade pelo fato 
de a lei ordinária restringir determinadas questões. A Lei na 6.404/76, que trata das so
dedades anônimas, estabelece, no § I a do art. 161, um mínimo de três e o máximo de cin
co membros e suplentes em igual número para o Conselho Fiscal; a diretoria é composta 
de dois ou mais diretores (art. 143 da Lei na 6.404/76); o Conselho de Administração terá 
no mínimo três membros (art. 140), sem se prescrever o número máximo. A Lei na 5.764, 
de 16-12-71, que versa sobre as sodedades cooperativas, não estabelece um número de 
diretores, mas em relação ao Conselho Fiscal reza que será de três titulares e três suplen
tes (art. 56). A CLT, nesse ponto, tem a mesma natureza das leis das sodedades mercantis 
quando estas limitam o número de membros de certos colegiados daquelas sodedades.

A Constituição não restringe o número de dirigentes sindicais, nem essa é matéria 
constitudonal, que fica a cargo da lei ordinária. No caso do art. 522 da CLT, não há inter
venção do Estado, mas mera disdplina por parte da lei. O direito de a lei limitar o número 
de dirigentès sindicais não excede a autonomia interna do sindicato, pois atinge direitos 
e liberdades de outros (dos empregadores em dar garantia de emprego), que devem ser 
protegidos pela lei. O Brasil ratificou, ainda, o Pacto Intemadonal dos Direitos Econômi
cos, Sociais e Culturais, de 1966 (Decreto Legislativo na 226, de 12-12-91, com promul
gação pelo Decteto n2 591, de 6-7-92, e vigênda a partir de 24-4-92), que determina “ó 
direito dos sindicatos de exercer livremente suas atividades, sem quaisquer limitações 
além daquelas previstas em lei e que sejam necessárias, em uma sodedade democrática, 
no interesse da segurança nadonal ou da ordem pública, ou para proteger os direitos e as 
liberdades das demais pessoas” (art. 82,1, c).

Só podem existir, portanto, as limitações previstas na lei que sejam necessárias para 
proteger os direitos e as liberdades das demais pessoas, indusivè para questões do nú
mero de dirigentes sindicais e, por consequênda, aqueles que vão ser aquinhoados com 
garantia de emprego.

O prindpio da razoabilidade mostra que o número de membros do sindicato deve 
ser razoável, que é o que faz a CLT. Caso não se estabelecesse um limite, o sindicato po
deria formar uma diretoria com todos os membros da categoria, conduzindo à situação 
de todos serem estáveis, o que não seria razoável. Da mesma forma, seria desarrazoãda 
uma reunião de diretoria com inúmeros membros, que mais se assemelharia á;uma 
assembleia. , ,

Dedara o art. 122 do Código Civil que é ilídta a condição que sujeita o efeito do ato 
jurídico ao arbítrio exdusivo de tuna das partes, como seria o caso de o sindicato estabe
lecer um número diverso do previsto no art. 522 da CLT Não se podè, portanto, tolerar o 
exerddo irregular abusivo, do direito. O ato abusivo é justamente o que é praticado fora 
dos casos de legítima defesa ou exerddo regular de um direito reconheddo (interprèta- 
ção a contrario sensu do inciso I do art. 188 do CC), que mostra ser abusivo o exerddo 
do direito de forma irregular. O ato violador da lei não pode produzir os efeitos preten
didos por quem praticou a violação, isto é, não se podem tolerar manobras por parte do 
sindicato com o objetivo de assegurar a seus apadrinhados o direito de estabilidade, de 
modo a se perpetuarem no poder e garantir tal direito a um número excessivo de pessoas; 
Não é, portanto, possível que o sindicato estabeleça estabilidade a mais do que aos sete 
membros da Diretoria e seus suplentes, o que totaliza 14 membros.
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Ressalte-se, entretanto, que o Conselho Consultivo não faz parte dos órgãos do sin
dicato, de modo que seus componentes não têm estabilidade.

A Constituição revogou apenas os artigos da CLT que tratavam da intervenção do 
Estado na vida sindical, como em relação àqueles que tratavam da fundação do sindi
cato com necessidade de autorização pelo Ministério do Trabalho, da intervenção deste 
na referida agremiação ou destituição de dirigentes etc. O que a Constituição proíbe é a 
intervenção do Poder Público, ou seja, do Poder Executivo, e não do Legislativo. A Cons
tituição não alterou essas regras, pois o que é vedado é a interferência e a intervenção 
do Poder Executivo no sindicato, e não a legislação traçar parâmetros sobre o número 
máximo ou mínimo de membros componentes desses órgãos.

Assim, não foirevogado o art. 522 da CLT, que trata do número mínimo dos membros 
do sindicato e, por consequência, quais serão as pessoas que têm garantia de emprego 
CS. 369, ü, do TST). Logo, o sindicato não pode estabelecer que seu quadro de dirigentes 
seja, por exemplo, de 100 diretores, apenas para auferirem garantia de emprego. A liber
dade sindical prevista na Constituição refere-se à proibição de intervenção na fundação 
e organização do sindicato, e não em limitações feitas pela lei quanto a sua composição. 
Dentro dos limites da CLT, o sindicato poderá eleger livremente o número de membros 
que desejar entre três e sete, escolhendo três, cinco, ou sete, mas não dois, nove ou mais. 
A garantia de emprego é para os sete titulares e os sete suplentes.

A assembleia geral é o órgão máximo do sindicato, tendo por objetivo principal de
liberar sobre vários assuntos, entre os quais o de traçar as diretrizes do sindicato e sua 
forma de atuação. A CLT ainda menciona que a assembleia geral elegerá os associados 
para representação da categoria, tomará e aprovará as contas da diretoria, aplicará o 
patrimônio do sindicato, julgará os atos da diretoria, quanto a penalidades impostas a 
associados, deliberará sobre as relações ou dissídios do trabalho, elegerá os diretores e 
membros do conselho fiscal.

O conselho fiscal terá por competência a fiscalização da gestão financeira do sindi
cato. É composto de três membros eleitos pela Assembleia Geral.

Dentro da base territorial do sindicato, este tem a faculdade de instituir delegacias 
ou seções para melhor proteção dos associados e da categoria econômica ou profissional 
liberal representada C §  2a do art. 517 da CLT). Os delegados sindicais serão designados 
pela diretoria entre os associados radicados no território da correspondente delegacia.

A diretoria e os delegados sindicais representarão os interesses da entidade perante 
os poderes públicos e as empresas, salvo mandatário com poderes outorgados por procu
ração da diretoria, ou associado investido em representação prevista em lei C §  3a do art. 
522 da CLT).

13 Eleições

A eleição para cargos de diretoria e conselho fiscal será realizada por escrutínio se
creto, durante seis horas contínuas, pelo menos, na sede do sindicato, nas delegacias e 
seções e nos principais locais de trabalho.

Para o exercício do direito de voto é mister: Ca) ter o associado mais de seis meses 
de inscrição no quadro social e mais de dois anos de exercício da atividade ou da profis
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são; (b) ser maior de 18 anos; (c) estar no gozo dós direitos sindicais. O voto é obriga
tório nas eleições sindicais. O aposentado filiado tem direito de votar e ser votado nas 
eleições sindicais (art. 8a, VII, da Constituição). Assim, se o aposentado não está filiado, 
não terá direito de votar e ser votado. Se filiado, o aposentado pode ocupar cargos de 
administração sindical, derrogando, portanto, o § 2S do art. 540 da CLT, que dispunha 
em sentido contrário.

Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica 
ou profissional, nem permanecer no exercício desses cargos: (a) os que não tiverem 
definitivamente aprovadas suas contas de exercício em cargos de administração, de
cididas pelo Poder Judiciário com trânsito em julgado; (b) os que houverem lesado o 
patrimônio de qualquer entidade sindical; (c) os que não estiverem, desde dois anos 
antes, pelo menos, no exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro da base ter
ritorial do sindicato, ou no desempenho de representação econômica ou profissional; 
(d) os que tiverem sido condenados por crime doloso enquanto persistirem os efeitos 
da pena; (e) os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos; (f) má conduta, 
devidamente comprovada (art. 530).

Seria melhor que essas hipóteses fossem disciplinadas pelos estatutos dos sindicatos, 
embora não configurem intervenção ou interferência do Poder Executivo nas agremia
ções. Entretanto, o indso VI do art. 530 da CLT foi revogado pela Constituição, pois não 
se afina com seu espírito democrático e de pluralismo político (art. I a, V da Lei Maior), o 
que foi expressamente feito pela Lei na 8.865, de 29-3-94, que também revogou o inciso 
Vm do art. 530 da CLT.

Nas eleições para cargos de diretoria e do conselho fiscal, serão considerados eleitos 
os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao total dos assoda
dos eleitores. Não havendo na primeira convocação maioria absoluta de eleitores, ou não 
obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se-á a nova convocação para 
dia posterior sendo então considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos 
votos dos eleitores presentes. Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, 
poderá a assembleia, em última convocação, ser realizada duas horas após a primeira 
convocação, desde que do edital conste essa advertênda.

As eleições para a renovação da diretoria e do conselho fiscal deverão ser realizadas 
dentro do prazo máximo de 60 dias e mínimo de 30 dias, antes do término do mandato 
dos dirigentes em exerddo.

Competirá à diretoria em exerddo comunicar dentro de 30 dias da realização das 
eleições o resultado do pleito.

A posse da nova diretoria deverá ser verificada dentro dos 30 dias subsequentes ao 
término do mandato. O eleito deverá comprometer-se a respeitar a Constituição, as leis 
vigentes e os estatutos da entidade.

14 Entidades sindicais de grau superior

As entidades sindicais de grau superior são as federações e as confederações (art. 
533 da CLT).
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14.1 Federações

As federações são entidades sindicais de grau superior organizadas nos Estados- 
-membros. Não existe federação nacional, mas confederação. A federação tem âmbito 
estadual. Poderão ser constituídas desde que congreguem número não inferior a cinco 
sindicatos, representando a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões 
idênticas, similares ou conexas (art. 534 da CLT). A Súmula 156 do extinto TFR rii7,ia 
que “sindicatos representativos de atividades econômicas ou profissionais idênticas, ou 
categoria econômica específicá, podem organizar-se em federações”.

Existindo federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída 
a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos de cinco o número _de .sindi
catos que devam continuar filiados àquela.

As federações poderão agrupar sindicatos de determinado Município ou região a 
ela filiados para o fim de lhes coordenar os interesses, porém a união não terá direito de 
representação das atividades ou profissões agrupadás (§ 3a do art. 534 da CLT). As fede
rações poderão celebrar, em certos casos, convenções coletivas (§ 2a do art. 611 da CLT), 
acordos coletivos (§ I a do art. 617 da CLT) e instaurar.dissídios coletivos (parágrafo único 
do art. 857 da CLT), quando as categorias não forem organizadas em sindicatos.

Os órgãos internos das federações são: (a) diretoria; (b) conselho de representantes; 
(c) conselho fiscal.

A diretoria será constituída de no mínimo três membros, não havendo número máxi
mo. O conselho fiscal terá três membros. Ambos seião eleitos pelo conselho de represen
tantes para mandato de três anos.

Só poderão ser eleitos os integrantes dos grupos das federações. O presidente da 
federação será escolhido pela diretoria, entre seus membros.

O conselho de representantes será formado pelas delegações dos sindicatos ou de 
federações filiadas, constituída cada delegação de dois membros, com mandato de três 
anos, cabendo tun voto a cada delegação.

O conselho fiscal terá competência para fiscalizar a gestão financeira.

14.2 Confederações

As confederações são entidades sindicais .de grau superior de âmbito nacional. São 
constituídas de no mínimo três federaçõés, tendo sede em Brasília (art. 535 da CLT).

As confederações se formam por ramo de atividade (indústria, comércio, transportes 
etc.). Exemplos: Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional dós Tra
balhadores na Indústria, Confederação Nacional do Comérdo, Confederação Nàdonal 
dos Trabalhadores no Comérdo etc. Denómina-se Confederação Nadonal das Profissões 
Liberais a reunião das respectivas fédérações, que terão o mesmo poder de representação 
dos sindicatos representativos das categorias profissionais diferendadáSj nas ações indi
viduais e coletivas (Lei na 7.316/85).

Normalmente, as confederações coordenam as atividades das entidades de grau in
ferior estando autorizadas, em certos casos, a celebrar convenções coletivas (§ 2a do art.
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611 da CLT), acordos coletivos (§ I a do art. 617 da CLT) e a instaurar dissídios coletivos 
(parágrafo único do árt. 857 da CLT), quando as categorias não forem organizadas em 
sindicatos, nem em federações.

Seus órgãos internos são os mesmos da federação (diretoria, conselho fiscal e conse
lho de representantes), aplicando-se-lhes as mesmas disposições.

A Diretoria será constituída de no mínimo três membros, não havendo número má
ximo. O Conselho Fiscal terá três membros.. Ambos serão eleitos pelo Conselho de Repre
sentantes para mandato de três ànos. Só poderão ser eleitos os integrantes dos planos das 
Confederações. O presidente da Confederação será escolhido pela Diretoria, entre seus 
membros. O Conselho Fiscal terá competência para fiscalizar a gestão financeira.

14.3 Centrais.sindicais

A Portaria na 3.337/78, que proibia a criação de centrais sindicais, foi revogada pela 
Portaria n9 3.100/85 do Ministério do Trabalho.

A legislação prevê a existência dais centrais, tendo representação em certos órgãos 
governamentais, por meio dé representantes dos trabalhadores dessas entidades. Exem
plos: no Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador (§ 3B do art. 18 da 
Lei na 7.998/90), no Conselho Curador do FGTS (§ 32 do art. 3S da Lei n° 8.036/90), no 
Conselho Nacional de Previdência Social (§ 2a do art. 3a da Lei na 8.213/91), no Conselho 
Curador do Fundo de Desenvolvimento Social (art. 5a e § 3a da Lei na 8.677/93). A lei, 
portanto, admite a existência dás centrais sindicais.

O Decreto na 840/1993 estabeleceu que a indicação dos trabalhadores no Conselho 
Nacional de Imigração seria feita pelas centrais sindicais (art. 2a, parágrafo único, II).

O Decreto na 1.617, de 4 de setembro de 1995, reconhece como centrais sindicais a 
CUT, a CGT e a Fòrça Sindical (art. 2a, n): A norma dispõe que o Conselho Nacional do 
Trabalho sèrá composto por dois representantes de cadà umà das referidas entidades.

Na legislação espanhola, sindicato e central são sinônimos. As centrais compreen
dem categorias diversas de trabalhadores.

Considera-se central sindical a entidade associativa de direito privado composta por 
organizações sindicais de trabalhadores (parágrafo único do art. I a da Lei na 11.648). 
Logo, não são centrais sindicais as organizações sindicais de empregadores, o que tam
bém deveria poder ocorrer.

A central tem natureza de assodação de sindicatos. Sua natureza é de pessoa jurídica 
de direito privado, de assodação dvil.

São as centrais sindicais órgãos de cúpula, intercategorias, estando acima das confe
derações, pois a própria lei reza que são órgãos, nadonais. Coordenam os demais órgãos. 
São filiados às centrais sindicais: Sindicatos, federações è confederações.'

A criação das centrais sindicais mostra que existe pluralidade de fato na cúpula da 
organização sindical. . ; , •

Estabelece o art. I a da Lei na 11.648 que a central sindical, entidade de representa
ção geral dos trabalhadores, constituída em âmbito nadonal, terá as seguintes atribuições 
e prerrogativas. v
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a. coordenar a representação dos trabalhadores por meio das organizações sin
dicais a ela filiadas. A função será de coordenação da representação e não 
exatamente de representação dos trabalhadores, que é atribuição do sindi
cato. Coordenar tem o sentido de organizar, estruturar, ordenar. A função de 
coordenação não pode substituir as atribuições dos sindicatos. Será que os 
sindicatos não têm competência ou capacidade para negociar e precisam ser 
assistidos pelas centrais? Não parece que isso ocorra na maioria dos sindica
tos. Se já havia federação e confederação para coordenação, sob esse aspecto 
não tem sentido existir ainda mais a central sindical, que estaria acima dás 
federações e confederações.

I -

b. participar de negociações em fóruns, colegiados de órgãos públicos e demais 
espaços de diálogo social que possuam composição tripartite, nos quais este
jam em discussão assuntos de interesse geral dos trabalhadores. Fórum não 
significa órgão da Justiça, mas lugar onde forem discutidos interesses dos 
trabalhadores. Os órgãos serão tripartites, como é a orientação da OIT, tendo 
representantes de trabalhadores, empregadores e do govemo.

A central deverá fornecer dados, estudos, pesquisas, pareceres nas negociações. Terá 
um papel de coadjuvante em relação aos demais órgãos sindicais.

A Constituição não proíbe expressamente a criação das centrais, mas há necessidade 
de se fazer a interpretação sistemática da Lei Maior.

Ás centrais não integram o sistema confederativo previsto na Constituição, nem es
tão inseridas dentro do sistema de categoria estabelecido pela Lei Maior.

Mostra o inciso IV do art. 8a da Constituição que esta norma reconhece um sistema 
confederativo e por categoria.

Seria possível argumentar que o sistema confederativo diz respeito apenas à contri
buição confederativa.

Entretanto, a Constituição reconhece a existência de um sistema confederativo, que 
será custeado por uma contribuição, entre outras, que é a confederativa. Admite, portan
to, a Constituição o sistema confederativo.

Na época da Constituição de 1988, as centrais sindicais já  existiam, porém a Lei 
Maior não faz referência a ela.

O inciso IV do art. 8a da Constituição é exemplificativo em relação à contribuição 
confederativa da categoria profissional, pois é esta que será descontada na folha de 
pagamentos em relação aos empregados. Não faz referência expressa à contribuição 
confedeirativa do sindicato da categoria econômica, qué também pode ser cobrada dos 
empregadores.

Nos incisos II, III e IV do art. 8a da Constituição também é feita referência a ca
tegoria.

Reconhece, portanto, a Constituição que o sistema sindical é estabelecido por catego
ria, na qual não se inserem as centrais sindicais, pois representam sindicatos pertencentes 
a vários tipos de categorias de trabalhadores. As centrais não estão vinculadas a catego
rias, que são reconhecidas nos.citados incisos do art. 8S da Constituição.
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É certo que a uniddade se refere ao sindicato na base territorial (art. 8a, I, da Cons
tituição) e não ao órgão de cúpula, como no caso da central.

Não se encaixam as centrais sindicais no caput do art. 89 da Constituição, pois não se 
trata de assodação profissional, mas de assodação dvil, nem exatamente de assodação 
sindical.

Viola o parágrafo único do art. l s da Lei ns 11.648 o prindpio da igualdade, pois os 
empregadores não poderão criar centrais sindicais de empregadores. Não há paralelismo 
simétrico de empregadores e empregados has centrais sindicais.

Há também outra inconstitudonalidade. Central sindical não é sindicato para repre
sentar a categoria. Quem representa a categoria em juízo ou fora dele é o sindicato, se
gundo o inciso m  do art. 8® da Constituição e não a central sindical. As centraissindicais 
não representam a categoria. Representam Os sindicatos filiados. Não podem defender 
interesses da categoria, pois viola o inciso in do art. 8S da Constituição, que atribui essa 
função ao sindicato, até porque nas centrais existem sindicatos pertencentes a categorias 
diversas. Nesse ponto, é inconstitudonal o indso I do art. I 2 da Lei na 11.648, pois a 
central irá fazer a representação dos trabalhadores da categoria e isso não tem previsão 
constitudonal. Na verdade, a central representa os sindicatos de trabalhadores a ela filia
dos e não os trabalhadores.

O inciso VI do art. 8a da Constituição dedara que é obrigatória a partidpação do 
sindicato na negodação coletiva e não da central sindical.

Ao contrário do que dispõe o § 2a do art. 4a da Lei na 10.820, de 17-12-03, as centrais 
sindicais não podem firmai; com uma ou mais instituições cónsignatárias, acordo que 
defina condições gerais e demais critérios a serem observados nos empréstimos, finanda- 
mentos ou arrendamentos que venham a ser realizados com seus representados, pois elas 
não representam a categoria.

A central poderá partidpar da negodação coletiva, mas continuará não podendo: (a) 
dedarar greves; (b) celebrar convenções, acordos ou contratos coletivos; (c) propor dissí
dios coletivos, pois não tem legitimidade legal para esse fim; (d) representar a categoria, 
nem assinar documentos em nome dela; (e) impetrar mandado de segurança coletivo 
(art. 5a, LXX, b, da Constituição), pois não é entidade de dasse, nem é organização sindi
cal reconhedda no sistema confederativo constitudonal.

Se a central sindical for considerada entidade de dasse de âmbito nadonal, poderá 
propor ação direta de inconstitudonalidade (art. 103, IX, da Constituição).

Faz referêndà o inciso in do art. 2a da Lei na 11.648 a setor. Setor é esfera ou ramo 
de atividade. O enquadramento sindical ainda é feito por atividade e não por setõc

O registro dos atos constitutivos da central sindical é feito no Cartório de Registro de 
Pessoas Jurídicas. Entretanto, para efeito de representatividade, o Ministério do Trabalho 
e Emprego irá aferir os requisitos de representatividade das centrais sindicais.

Para o exerddo das atribuições e prerrogativas relativas a negodações em fóruns, 
colegiados de órgãos públicos que possuam composição tripartite, a central sindical deve
rá cumprir os seguintes requisitos: (a) filiação de, no mínimo, 100 sindicatos distribuídos 
nas cinco regiões do país; (b) filiação em pelo menos três regiões do país de, no mínimo, 
20 sindicatos em cada uma; (c) filiação de sindicatos em, no mínimo, cinco setores de 
atividade econômica; (d) filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% do total
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de empregados sindicalizados em âmbito nadonal. O índice previsto no item d será de 
5% do total de empregados sindicalizados em âmbito nadonal no período de 24 meses a 
contar da publicação da Lei ns 11.648.

Os critérios acima são razoáveis, não permitindo a criação de centrais fantasmas, 
que não têm por objetivo a representação da categoria, mas a cobrança de contribuições 
sindicais e a perpetuação de seus dirigentes no poder.

Não atendidos os requisitos acima, a central não terá legitimidade para cumprir os 
requisitos estabeleddos na Lei n2 11.648. Poderá existir de fato e até de direito, com o 
registro no Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, mas não poderá desenvolver as 
atividades descritas na Lei n2 11.648.

A lei tem por objetivo que as centrais tenham efetivamente representatividade, que 
representem os interesses dos trabalhadores. Assim, foram estabeleddos alguns requisi
tos para verificar essa representatividade.

A tendênda talvez seja a fusão entre centrais para atender aos requisitos previstos 
na Lei n2 11.648.

O Presidente da República, por meio de Mensagem n2139, de 31 de março de 2008, 
vetou o art. 62, com fundamento no § l 2 do art. 66 da Constituição, por inconstitutío- 
nalidade.

Não é inconstitudonal o veto do Presidente da República no sentido da fiscalização 
pelo Ttíbunal de Contas da União no sindicato. O artigo vetado implicará interferênda 
do Estado no sindicato, o que é vedado pelo indso I do art. 82 da Lei Magna. O sindicato 
tem natureza privada, não se justificando a fiscalização do Tribunal de Contas da União.

Fazer auditoria, por intermédio do Tribual de Contas da União, no dinheiro recebido 
pelo govemo destinado à Conta Emprego e Salário está correto. Entretanto, não pode 
haver fiscalização do sindicato, que não é órgão público, mas privado.

Ressalte-se que a OAB não é fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União, apesar de 
ser considerada autarquia federal.

Receita pública é o valor obtido pdo govemo com tributos ou outras entradas de for
ma definitiva nos cofres públicos. É o que entra no Tesouro Nadonal. Trata-se de recurso 
público.

Receita pública é a parte da União, destinada à conta de Emprego e Salário.
A partir do momento em que o numerário entra no caixa da entidade sindical, não é 

mais receita pública, mas receita privada.
Tributo é receita pública. A partir do momento em que o dinheiro fica com o sindica

to, não é receita pública, mas privada.
O dinheiro não é da União. É do sindicato, tanto que o porcentual está previsto na 

alínea b do art. 589 da CLT.
Os sindicatos, as federações, as confederações e as centrais sindicais não têm receita 

pública, mas privada. O sindicato não exerce funções ddegadas de Poder Público, como 
era a previsão do a r t  166 da Emenda Constitudonal n2 1/69. Não se trata de recurso 
público, mas de recurso privado, do sindicato.
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Dispõe o parágrafo único do art. 70 da Constituição que “prestará contas qualquer 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, 
em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. O dinheiro não é público, 
mas do sindicato.

Prestar contas não implica que haverá fiscalização por parte do Tribunal de Contas 
da União, pois o art. 70 não dispõe nesse sentido.

A redação anterior do citado parágrafo único fazia referência à entidade pública, que 
não é o sindicato. Entidade pública é a de direito público.

O certo seria a lei obrigar as entidades sindicais a apresentarem suas contas na In
ternet, de forma detalhada, para que todos pudessem fiscalizá=las e impugná-las. É o que 
ocorre nos Estados Unidos, em que não existe intervenção ou interferência no sindicato, 
mas a lei obriga a prestação de contas para que todos possam fiscalizar o sindicato.

15 Proteção à sindiealização

A legislação nacional dá proteção ao representante sindical, para que ele possa me
lhor desempenhar suas funções.

O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissio
nal, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exerddo 
de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou tome impossível 
o desempenho de suas atribuições sindicais (art. 543 da CLT). Pedindo o empregado que 
seja transferido ou aceita a transferênda, perderá o mandato (§ I a do art. 543 da CLT).

O período em que o empregado fica afastado para o exertído de seu mandato sin
dical é considerado como licença não remunerada, salvo se outra coisa for disposta no 
contrato de trabalho ou na norma coletiva (§ 2a do art. 543 da CLT).

Considera-se como cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exertí
do  ou indicação decorre de eleição prevista em lei.

A empresa que, por qualquer modo, procurar impedir que o empregado se.assode a 
sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça os direitos inerentes 
à condição de sindicalizado fica sujeita a multa administrativa, sem prejuízo da repara
ção a que tiver dirdto o empregado.

A Lei na 5.911, de 27-8-73, deu nova redação ao § 3a do art. 543 da CLT, dizendo 
que o empregado sindicalizado não poderia ser despedido, porém aumentava o prazo de 
garantia de emprego, que era desde o momento do registro de sua candidatura até um 
ano após o término do mandato, caso eleito, indusive como suplente.

A Lei na 7.543, de 2-10-86, alterou novamente a redação do § 3a do art. 543 da CLT 
para estender a garantia aos dirigentes e assodação profissional.

O inciso Vm do art. 8a da Constituição de 1988 veio apenas a elevar ao âmbito cons
titudonal o § 3a do art. 543 da CLT: “é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 
partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, 
ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos 
termos da lei”.
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O mandato da diretoria é de três anos (art. 515, b, da CLT).
Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis de proteção ao 

trabalho e de previdência social, inclusive o direito de associação em sindicato (§ 2a do 
art. 526 da CLT).

Sobre garantia de emprego do dirigente sindical veja o capítulo Estabilidade, no 
Direito individual do trabalho.

16 Comunicação da candidatura do dirigente sindical
i

Importante aspecto a ser analisado é o que diz respeito à necessidade ou não de co
municação da candidatura do dirigente sindical ao empregador, prevista no § 5a do art. 
543 da CLT.

Alguns autores sustentam a presdndibilidade de tal comunicação, pois o importante 
seria o registro da candidatura do dirigente sindical e não a comunicação.. Mencionam, 
ainda, que a Constituição não prevê a referida comunicação, por ser o inciso VIII do art. 
8B ipna norma de eficácia plena, quanto à questão da garantia de emprego, não precisan
do ser complementada.

O preceito contido no § 5“ do art. 543 da CLT complementa a Norma Ápice, não sen
do incompatível ou contrário a esta. Desde que a lei ordinária não contrarie, modifique 
ou restrinja o conteúdo do texto constitucional, será plenamente válida, como ocorre com 
o § 5a do art. 543 da CLT.

A comunicação do registro da candidatura do dirigente sindical é formalidade es
sencial para o empregador saber se o empregado está ou não concorrendo à eleição, não 
vindo a colidir com a previsão constitucional.

Já se poderia entender na vigência dá Carta Magna, anterior que havia a necessidade 
da comunicação à empresa da candidatura do dirigente sindical, nos termos do § 5E do 
art. 543 da CLT.

A comunicação do sindicato à empresa, quanto ao registro da candidatura do empre
gado ao cargo de dirigente sindical, é imprescindível para a validade do ato jurídico, que 
tem de atender a forma prescrita em lei (art. 104 do CÇ). Ao contrário, se desçumprida a 
formalidade que prevê a comunicação, fica prejudicado o direito à garantia de,emprego.

Consiste a comunicação em solenidade ad substantiam do ato jurídico e não apenas 
adprobationem tantum. Integra o ato jurídico. Inexistindo comunicação, fica descaracte
rizada a garantia que se pretende assegurar ao dirigente sindical.

O ato jurídico só se completará quando todas as finalidades jurídicas e formalidades 
legais forem observadas, para os fins que menciona o § 5S do art. 543 da CLT, Ou seja, com 
a comunicação ao empregador

Se a empresa desconhece que o obreiro é detentor de garantia de1 emprego, não 
pode ser punida com a reintegração do trabalhador ao emprego ou ao pagamento de 
indenização, pois lícita foi a resdsão contratual ao serem saldadas as verbas rescisórias 
correspondentes.
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Não se pode, também, dizer que o fato gerador da estabilidade é o registro da can
didatura, visto que o § 5a do art. 543 da CLT reza que deve ser comunicado o registro da 
candidatura em 24 horas. Logo, não é o registro o fato importante, mas a comunicação 
do registro da candidatura, que se constitui no fato gerador do direito à garantia de 
emprego.

Somente depois de o empregador ter dênda da candidatura de seu empregado é que 
se pode falar em despedida injusta, pois a empresa pode despedir de boa-fé o trabalhador 
ignorando qualquer incompatibilidade ou impedimento legal em seu ato. Se não teve co
nhecimento da candidatura, não pode ser a empresa condenada por um ato de que não 
tomou conhecimento, não obstaculizando ou impedindo a atuação sindical de seu fundo- 
nário, nem mesmo procedendo a represálias ou retaliações contra o operário.

O comando legal inserido no § 5a do art. 543 da CLT não encerra mera formalidade 
administrativa ou simples expressão de cordialidade, e sim comunicação necessária. O 
fato de a diretoria anterior do sindicato não fazer a comunicação não pode ser atribuído 
ao empregador por não saber este que seu empregado estava eleito, não tendo, assim, 
como impedi-lo de exercer a função de dirigente sindical ou até prejudicá-lo para não 
exercê-la.

Deve o empregado diligente fiscalizar a comunicação à empresa por parte do sin
dicato, ou até notificar o empregador de sua candidatura, caso o sindicato não o faça, 
dando dênda àquele, se por acaso entender que haverá negligênda do sindicato em 
informar sua candidatura, zelando por sua garantia. Caso o obreiro, para evitar qual
quer contratempo, venha a dizer que está registrado para concorrer às eleições sindicais, 
apresentando documentação nesse sentido, compete ao empregador, para dissipar qual
quer dúvida, procurar saber do sindicato a realidade de tal fato, visando evitar qualquer 
controvérsia futura.

O que o empregado dispensado pode fazer, caso o sindicato não cumpra a formali
dade legal, é ingressar com ação de perdas e danos contra a agremiação ou seus antigos 
diretores, responsáveis pela ausênda da comunicação à empresa, em virtude do prejuízo 
(art. 186 do CC) que sofreu, pelo fato de seu empregador não ter sido avisado de súa 
candidatura, mas nunca responsabilizar a empresa, até porque esta pode estar imbuída 
de boa-fé no despedimento.

A comunicação é condido sine qua non para a garantia de emprego do dirigente sindi
cal. Com a comunicação do registro da candidatura do emprégado, elimina-se a incerteza 
déste e do empregador, cumprindo-se a formalidadè da lei.

A lei, portanto, não encerra teimos inúteis. Há necessidade da comunicação, mes
mo na vigênda da atual Constituição, pois o § 5a do art. 543 da CLT foi recebido pela 
Lei Maior, por não contrariá-là. Se se entendesse dè forma diferente, prescindindo-se da 
comunicação, o empregador não teria como saber se seu fúndonário teria concorrido à 
eleição sindical ou até mesmo sido eleito.

A Súmula 369 ,1, do TST entende ser indispensável a comunicação ao empregador 
pelo sindicato para o empregado ter direito à garantia de emprego.

Mesmo para os empregados dirigentes de assodação profissional, também há neces
sidade de comunicação da entidade à empresa da candidatura do dirigente da referida 
assodação.
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O indso V do art. 8S da Constituição consagrou regra prevista na Convenção ns 87 
da OIT, ou seja, da liberdade positiva, de a pessoa se filiar ao sindicato, e da liberdade 
negativa, de não se filiar à agremiação. Essa liberdade, porém, está adstrita à filiação ao 
sindicato único, que é a regra vigente no Brasil.

O inciso XX do art. 5a da Constituição dispõe também que ninguém poderá ser com
pelido a associar-se ou a permanecer associado.

Declara, ainda, o inciso VII do art. 8a da Lei Maior que o aposentado filiado tem di
reito a votar e ser votado nas organizações sindicais.

O art. 540 da CLT especifica que “a toda empresa ou indivíduo que exerçam respec
tivamente atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta lei, assiste o 
direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria, salvo caso de falta de idonei
dade, devidamente comprovada...”

Se o sindicalizado deixar o exercício da atividade ou da profissão, perderá os direitos 
de associado. Os associados de sindicatos de empregados, de agentes ou trabalhadores 
autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem desempregados ou 
tiverem sido convocados para prestação de serviço militar não perderão os respectivos 
direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, 
exercer cargo de administração sindical ou de representação econômica ou profissional.

Os que exercerem determinada atividade ou profissão em que não haja sindicato da 
respectiva categoria, ou de atividade ou profissão similar ou conexa, poderão filiar-se ao 
sindicato de profissão idêntica, similar ou conexa, existente na localidade mais próxima 
(art. 541 da CLT).

Em virtude de que os sindicatos podem elaborar diretamente seus estatutos, é possí
vel que nestes haja ainda outras restrições à filiação ao sindicato. Os requisitos abusivos e 
discriminatórios exigidos pelo estatuto para o ingresso nos quadros do sindicato poderão 
ser contestados em juízo.

Assim como a pessoa pode livremente entrar no sindicato, pode também dele re- 
tirar-se. O sindicato poderá expulsar o associado de seus quadros, de acordo com seus 
estatutos, tendo aquele direito de recurso ao Poder Judiciário e não ao Ministério do 
Trabalho, como mencionava o art. 542 da CLT.

O art. 552 da CLT esclarece que os atos que importem malversação ou dilapidação 
do patrimônio sindical ficam equiparados ao crime de peculato. Parece, entretanto, que 
a referida determinação está mais próxima de furto ou apropriação indébita do que de 
peculato, pois o sindicato não é mais órgão que exerce função delegada do Poder Público, 
não se podendo falar em crime de funcionário público, que ocorre no peculato.

17 Filiação e desligamento do sindicato

18 Práticas antissindicais

A noção de práticas desleais tem origem na Lei Nacional de Relações de Trabalho, de 
1935, dos Estados Unidos, conhecida como Wagner Act, que utiliza, no art. 8a, a expres
são unfair labour practices. Os atos antissindicais eram considerados os de ingerência do 
empregador na organização dos trabalhadores e a recusa de negociar coletivamente. A Lei
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Taft Hardey, de 1947, também estabelece na seção 8 a qualificação das práticas desleais, 
quando as organizações de trabalhadores ajam em prejuízo dos empregadores, como o 
uso de violência, da intimidação, da represália, da recusa em negociar. Constitui prática 
desleal de um empregador a recusa de negociar coletivamente com os representantes de 
seus trabalhadores (Seção 8 a, al. 5); o mesmo se observa em relação à recusa do sindica
to de trabalhadores a negociar coletivamente com um empregador (Seção 8 b, al. 3). As 
partes devem negociar imbuídas de boa-fé, não devendo praticar atos de violênda contra 
pessoas ou coisas, nem prejudicando terceiros.

A proteção contra os atos ou as práticas antissindicais, segundo Oscar Ermida Uriar- 
te, indui todo o conjunto de medidas tendentes a prever, proteger, evitar, reparar ou 
sandonar qualquer ato que prejudique indevidamente o trabalhador ou as organizações 
sindicais no exerddo da-atividade sindical ou a causa desta ou que lhes negue injustifí- 
cadamente as facilidades ou prerrogativas necessárias para o normal desenvolvimento da 
ação coletiva (A proteção contra os atos antissindicais. São Paulo: LTR, 1989. p. 17).

São atos antissindicais a não contratação do trabalhador por ser sindicalizado, a des
pedida, a suspensão, a aplicação injusta de outras sanções disdplinares, as transferêndas, 
as alterações de tarefas ou de horário, os rebaixamentos, a indusão em listas negras ou 
no índex, a redução de remunerações, a aposentadoria obrigatória.

Quanto aos empregadores, não poderá haver discriminação antissindical dos traba
lhadores, pois estes gozarão de adequada proteção contra atos antissindicais relativos ao 
emprego, tanto no momento da admissão, como durante o desenvolvimento do contrato 
de trabalho. O objetivo é o de não exigir do trabalhador sua não filiação a um sindicato 
ou a renúnda a sua condição de membro da agremiação (art. 1, 2, a), como o de dis
pensar o empregado ou prejudicá-lo somente porque é membro do sindicato ou partidpa 
de atividades sindicais (art. 1, 2, b, da Convenção nE 98 da OIT). A Convenção ns 98 da 
OIT foi indusivè ratificada pelo Brasil, tendo hierarquia de lei federal. O art. 2.1 explid- 
ta que as organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção 
adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas e outras, quer diretamente, quer 
por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, fundonamento e administra
ção. Dedara o art. 2.2 que serão particularmente identificadas como atos de ingerêndà 
as medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas 
por um empregador ou uma organização de empregadores, ou a manter organizações de 
trabalhadores por outros meios financeiros, com o fim de colocar essas organizações sob 
o controle de um empregador ou de uma organização de empregadores.

O a r t  6.1 da Recomendação na 143 da OIT, de 1973, indica que, “quando não exis
tam sufidentes medidas apropriadas de proteção aos trabalhadores em geral, devem ser 
adotadas disposições específicas para garantir a proteção efetiva dos representantes dos 
trabalhadores”.

A Convenção ns 158 da OIT, de 1982, foi aprovada pelo Decreto Legislativo ns 68, 
de 1992. Foi depositada na OIT em 5 de janeiro de 1995, tendo vigênda um ano após 
essa data, isto é, a partir de 6-1-1996. Estabelece que o empregador não pode motivar 
ou justificar a despedida por motivo de o empregado filiar-se ou partidpar de atividades 
sindicais ou pelo fato de solidtai; exercer ou haver exerddo um mandato de representa
ção dos trabalhadores. '

O Comitê de Liberdade Sindical entende que, “em certos casos em que, na práticà, a 
legislação nadonal permite aos empregadores, sob a condição de que paguem a indeni
zação prevista em lei nas hipóteses de despedida injustificada, despedir um trabalhador,



Organização Sindicai 7 7 5

indusive quando o motivo real da despedida é a sua filiação a um sindicato ou a sua ati
vidade sindical, deve-se conduir que a mesma legislação não concede proteção sufidente 
contra os atos de discriminação antissindical mendonados no Convênio na 98” (Recompi- 
ladón, Genebra, OIT ns 208, p. 77).

Pergunta-se se os empregadores também terão direito à proteção contra atos àntis- 
sindicais? Seria possível argumentar que essa proteção poderia dizer respeito às greves 
praticadas abusivamente contra o empregador.

Será que a lei brasileira deveria punir atos antissindicais? Deveria.
O que se procura proteger não é apenas a estabilidade ou o emprego de determinado 

trabalhador, mas'também a liberdade sindical, ou, mais especificamente, o exerddo da 
atividade sindical do membro do sindicato, para que possa desempenhar plenamente o 
mandato sindical que lhe foi outorgado pela categoria. Há tanto um interesse individual, 
como coletivo a ser tutelado.

Nossa legislação trata de alguns atos de proteção antissindical. O indso VIII, do art. 
8a, da Constituição veda a dispensa do empregado sindicalizado baseado no registro da 
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se ekito, indusive como 
suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos 
da lei. O § 3a do art. 543 da CLT tem a mesma orientação, estendendo-a ao empregado 
assodado. O § 2a do art. 543 considera licença não remunerada o exerddo da atividade 
sindical, salvo assentimento da empresa ou dáusula contratual, o tempo em que o empre
gado ausentar-se do trabalho no desempenho das funções. Nas normas coletivas, muitas 
vezes é assegurada a remuneração ao empregado eleito para o cargo de direção. O § 6a 
do art. 543 da CLT complementa a ideia anterior estabelecendo uma sanção direta còntra 
o ato antissindical què tipifica, no sentido de que “a empresa que, por qualquer modo, 
procuràr impedir que o empregado se assode a sindicato, organize assodação profissio
nal ou sindical ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado, fica sujeita à 
penalidade prevista na letra a do art. 553, sem prejuízo da reparação a que tiver direito o 
empregado”. O Precedente na 104 em dissídios coletivos do TST trata de quadro de avi
sos, dizendo que defere-se a afíxação, na empresa, de quadro de avisos do Sindicato, para 
comunicados de interesse dos empregados, vedados os de conteúdo político-partidário ou 
ofensivo. Essa orientação indica que, se a empresa não atende a seu conteúdo, também 
ocorre um ato antissindical.

O Estado, às vezes, pode ser um agente de práticas antissindicais, O registro sindical, 
muitas vezes, fundona como um filtro discriminatório como, por exemplo, quando o Es
tado imponha um sistema de uniddade sindical obrigatória.

O ato antissindical só pode ser combatido mediante um movimento sindical forte, 
que seja partidpante e reivindicativo. Entretanto, o legislador ordinário deve tratar do 
tema para coibir as práticas desleais, assegurando até mesmo mecanismos que permitam 
a imediata reintegração do dirigente sindical em caso de dispensas arbitrárias.

19 Direitos dos associados

Os assodados têm direito de votar nas deliberações da assembleia geral, assim como 
de ser votados, de exercer controle sobre a gestão do sindicato, indusive financeira. Farão
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jus também ao recebimento da prestação dos serviços que o sindicato oferecei; como de 
assistência social, jurídica, médica, dentária, de colônia de férias etc.

20 Funções do sindicato
. . \

Vamos analisar as funções de representação negocial, econômica e assistendal do 
sindicato. As receitas do sindicato serão examinadas em item à parte, já  que são várias, 
havendo necessidade de serem teddas considerações sobre cada uma delas em espedal.

20.1 Função de representação

A função de representação é assegurada na alínea a do art. 513 da CLT, em que se 
verifica a prerrogativa do sindicato de representai; perante as autoridades administrati
vas e judidárias, os interesses da categoria ou os interesses individuais dos assodados 
relativos à atividade ou profissão exerdda. Uma das funções predpuas do sindicato é 
a de representar a categoria e não apenas os assodados. Assim, elevou-se. a dispositivo 
constitudonal a regra retromendonada, que está no inciso m  do art. 8a da Constituição.

Alguns autores chegaram a afirmar que se trataria de hipótese de substituição pro
cessual essa declinada no inciso 331 do art. 8a da Lei Maior. Entretanto, a substituição 
processual é uma legitimação extraordinária conferida pela lei ao sindicato, que não se 
confunde com a legitimação ordinária, de representar a categoria, que é o que se encon
tra no dispositivo constitudonal. As hipóteses de substituição processual estão no § 2a do 
art. 195 da CLT, no parágrafo único do art. 872 da CLT, no art. 3a da Lei na 8.073/90. O 
STF entende que o indso in  do art. 8a da Constituição trata de substituição processual.

O sindicato tem representação legal da categoria, mas, em alguns casos, não tem 
representatividade.

20.2 Função negocial

A  função negodal ou de regulamentação do sindicato é a que se observa na prática 
das convenções e acordos coletivos de trabalho. O sindicato partitípa das negodações 
coletivas que irão culminar com a concretização de normas coletivas (acordos ou con
venções coletivas de trabalho), a serem aplicadas à categoria. E melhor que as próprias 
partes resolvam seus conflitos, mediante concessões redprocas, por meio de negodação. 
Concretizada a negodação, são feitas as dáusulas que irão estar contidas nas convenções 
ou acordos coletivos, estabelecendo normas e condições de trabalho.

A Constituição prestigia a função negodal do sindicato ao reconhécer as convenções 
e acordos coletivos de trabalho (art. 7a, XXVI), além de certos direitos somente poderem 
ser modificados por negodação coletiva (art. 7a, VI, Xm, XIV). É também obrigatória a 
partidpação dos sindicatos nas negodações coletivas (art. 8a, VI, da Constituição). A 
alínea b do art. 513 da CLT dedara que é prerrogativa do sindicato celebrar convenções 
coletivas de trabalho, o que se nota também no art. 611. Os acordos coletivos são cele
brados pelo sindicato profissional com uma ou mais empresas (§ I a do a r t  611 da CLT).
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Nos Estados Unidos, por exemplo, o sindicato pode exercer atividade econômica, 
tanto que os grandes sindicatos são acionistas de empresas, financiam campanhas presi
denciais etc. A DGB, central sindical da Alemanha, possui o controle dé importante banco 
daquele país.

O art. 564 da CLT veda, entretanto, ao sindicato, direta ou indiretamente, o exer
cício de atividade econômica. O referido artigo permanece em vigor com a Constituição 
de 1988, pois é vedada a interferência do Poder Executivo no sindicato, e não da lei, ao 
impedir o exercício de atividade econômica, que não é a finalidade do sindicato, mas 
representar a categoria, negociar para que sejam feitas normas coletivas etc.

20.3 Função econômica

20.4 Função política

O sindicato não deveria fazer política partidária, nem se dedicar à política, visto 
que esta é prerrogativa dos partidos políticos. O sindicato deve representar a catego
ria, participar das negociações coletivas, firmar normas coletivas, prestar assistência aos 
associados, mas não exercer atividade política, o que desvirtua suas finalidades. O art. 
521, d, da CLT mostra a proibição de o sindicato exercer qualquer das atividades não 
compreendidas nas finalidades elencadas no art. 511 da CLT, especialmente as de caráter 
político-partidário.

Essa orientação permanece em vigor em face da Constituição de 1988, pois não é 
finalidade do sindicato exercer função política, nem há interferência do Poder Executivo 
no sindicato!

20.5 Função assistencial

Várias são as funções assistendais do sindicato.
A alínea b do art. 514 da CLT mostra que é dever do sindicato manter assistênda 

judidária aos assodados, independentemente do salário que percebam. O art. 14 da Lei 
ns 5.584/70 determina que a assistênda judidária em juízo seja prestada pelo sindicato 
àqueles que não tenham condições de ingressar com ação, sendo devida a todo aquele 
que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual 
benefído ao trabalhador que tiver salário superior desde que comprove que sua situação 
econômica não lhe permite demandar sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 
Essa assistênda será prestada ainda que o trabalhador não seja sódo do sindicato (art. 
18 da Lei nB 5.584/70).

A alínea d do art. 514 da CLT espedfica que, sempre que possível, e de acordo com 
suas possibilidades, deverá o sindicato manter em seu quadro de pessoal, em convênio 
com entidades assistendais ou por conta própria, um assistente sodal com as atribuições 
específicas de promover a cooperação operadonal na empresa e a integração profissional 
na dasse.
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Os sindicatos de empregados terão o dever de promover a fundação de cooperativas 
de consumo e de crédito e de fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocadonais 
(parágrafo único do art. 514 da CLT).

A assistênda nas resdsões dos empregados com mais de um ano de emprego (art. 
477 da CLT) e dos empregados estáveis demissionários (art. 500 da CLT) é prestada pelo 
sindicato.

O art. 592 da CLT revela que a receita da contribuição sindical será áplicada em as
sistênda técnica, jurídica, médica, dentária, hospitalar, farmacêutica, à maternidade, em 
creches, colônias de férias, educação, formação profissional etc. A assistênda judidária é 
prestada pelo sindicato á toda pessoa que ganhe até dois salários-mínimos e também aos 
que percebam maiór salário e não possam ajuizar ação sem prejuízo de seu sustento ou 
de sua família (art. 14 e seu § I a da Lei na 5.584/70).

O sindicato também tem função social, de integração sodal do trabalhador na so
dedade. Alguns sindicatos têm programas de recolocação profissional do trabalhador 
dispensado. Fazem também programas sodais.

21 Receitas do sindicato

Tem o sindicato como receitas não só a contribuição sindical (art. 8a, I\Ç da Lei Maior 
c/c arts. 578 a 610 da CLT), mas a contribuição confederativa (art. 8a, I\£ da Constitui
ção), a contribuição assistendal (art. 513, e, da CLT) e a mensalidade dos sódos do sin
dicato (art. 548, b, da CLT).

O sindicato possui, ainda, outras receitas, de acordo com o art. 548 da CLT, como 
os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas por aqueles (alínea c); as doações e 
legados (alínea d) e as multas e outras rendas eventuais (alínea e).

Não poderá, entretanto, o sindicato cobrar uma espéde de joia com caráter impedi
tivo para o ingresso de novos membros, pois atenta contra a liberdade sindical, salvo em 
relação a um valor para custear a emissão de carteira sindical e outras pequenas despesas.

Vou analisar as quatro prindpais fontes de renda do sindicato, separadamente.

21.1 Contribuição sindical

A contribuição prevista em lei (parte final do inciso IV do art. 8a da Constituição) é 
a sindical, disdplinada nos arts. 578 a 610 da CLT. .

21.1.1 Histórico

O imposto sindical foi instituído com a Constituição de 1937, pois se conferia aos 
sindicatos, no exerddo de função delegada do Poder Público, a possibilidade de impor 
contribuições, mesmo que não fossem os contribuintes seus sódos, bastando pertencer à 
categoria profissional ou econômica (art. 138).
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O Decreto-lei n2 1.402/39, em seu art. 3a, regulamentou essa possibilidade de o sin
dicato impor contribuições “a todos aqueles que participam das profissões ou categorias 
representadas” (alínea/), que posteriormente passou a ser a alínea e do art. 513 da CLT. 
O art. 35 determinava que “os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de 
pagamento dos seus empregados as contribuições por estes devidas áo sindicato”. O art. 
38 discriminava como seria a constituição do patrimônio dos sindicatos, prevendo “as 
contribuições dos que participarem da profissão ou categoria, nos termos da alínea/ do 
art. 3a” (letra a) e “as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos 
ou pelas assembleias gerais” (letra b), que posteriormente passaram a ser, respectivamen
te, as alíneas a e b d o  art. 548 da CLT, com pequenas alterações. O parágrafo único do 
mesmo artigo rezava que “o modo da determinação da taxa das contribuições á  que se 
refere a alínea a, bem como o processo de pagamento e cobrança destas contribuições e 
de organização das listas dos contribuintes serão estabelecidos em regulamento especial”.

Com o Decreto-lei na 2.377/40 é que efetivamente o sindicato passou a ter exigên
cia pecuniária, já  denominada de “imposto sindical”, “devido por todos aqueles que 
participem de uma determinada categoria econômica ou profissional em favor da as
sociação profissional legalmente reconhecida como sindicato representativo da mesma 
categoria” (art. 2a).

Seria pago de uma só vez, anualmente (art. 3a). O empregado recolhia o imposto 
sindical sobre a importância correspondente a um dia de trabalho; os empregadores o 
saldavam muna importância fixa calculada sobre o capital social. Foram fixados seus va
lores e épocas de pagamento. O citado Decreto-lei regulava, assim, praticamente todas as 
disposições relativas ao chamado imposto sindical. O Decreto-lei na 4.298/42, regulou o 
recolhimento do imposto sindical, sua aplicação (v. g., assistência médica, judiciária etc.) e 
fiscalização, instituindo a Comissão do Imposto Sindical (art. 10) e o Fundo Social Sindical 
(arts. 5a e 6a), passando o Estado a participar da aplicação da contribuição sindical.

A CLT reuniu, sistematicamente, as disposições dos Decretos-leis n°= 1.402/39, 
2.377/40,4.298/42, quanto à exigência de contribuições pelo sindicato. A alínea e do art. 
513 da CLT menciona a prerrogativa do sindicato de “impor contribuições a todos aqueles 
que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais re
presentadas”, dando respaldo à exigência da. contribuição assistencial, que é a fixada em 
normas coletivas. O art. 548 da CLT estabelece que constituem patrimônio das associa
ções sindicais “as contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das catego
rias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas 
entidades, sob a denominação de contribuição sindical” (alínea a); “as contribuições dos 
associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas Assembleias Gerais” (alínea b), 
que dá respaldo à exigência da mensalidade sindical ou contribuição associativa. Os arts. 
578 a 610 da CLT versaram de maneira sistematizada sobre a contribuição sindical.

Não tratou a Constituição de 1946 expressamente de contribuições sindicais, porém 
não vedou a cobrança de contribuições por parte do sindicato, mesmo porque este conti
nuava a exercer função delegada de poder público (art. 159). Isso quer dizer que recep
cionou as regras da CLT a respeito da exigência de contribuições pelo sindicato.

Em 21-9-62, a Lei na 4.140 modificou o art. 580 da CLT e seus parágrafos, alterando 
os porcentuais e a forma de cálculo do imposto sindical devido pelos trabalhadores autô
nomos, profissionais liberais e empregadores.
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O imposto sindical na área rural foi criado pela Lei n2 4.214, de 2-3-63 (Estatuto 
do Trabalhador Rural), conforme seu art. 135, devendo respeitar as normas previstas 
na CLT.

Acrescentou o Decreto-lei na 27, de 14-\ll-66, o art. 217 à Lei n2 5.172, de 25-10-66, 
especificando que “as disposições desta Lei (...) não excluem a incidência e a exigibilida
de: I -  da ‘contribuição sindical’, denominação que passa à ter o Imposto Sindical de que 
tratam os arts. 578 e ss da Consolidação das Leis do Trabalho”.

Assim, mudou-se apenas o nomem juris da exação, que antigamente era o impos
to sindical, passando a chamar-se contribuição sindical. Na verdade, o imposto sindical 
sempre teve característica de contribuição, pois tinha um destino específico: o interesse 
da categoria profissional-e-eeonômica. O CTN apenas colocou o instituto em seu devido 
lugar. O Decreto-lei n2 229, de 28-2-67, faz a devida adaptação na CLT da denominação 
imposto sindical para contribuição sindical. O Fundo Social Sindicai muda de nome para 
Conta dé Emprego e Salário.

O § l 2 do art. 159 da Constituição de 1967 estabeleceu que, “entre as funções dele
gadas a que se refere este artigo, compreende-se a de arrecadar, na forma da lei, contri
buições para o custeio de atividade dos órgãos sindicais e profissionais e para a execução 
de programas de interesse das categorias por eles representadas”.

Persistia, portanto, à exigência da contribuição sindical. A primeira modificação ve
rificada no téxto constitucional consiste no fato de o sindicato passar a arrecadar as con
tribuições previstas em lei, deixando de impor contribuições. Desse modo, ainda havia 
necessidade de lei determinando as contribuições sindicais, para que o sindicato pudesse 
arrecadá-las.

O § I a do art. 166 da EC na 1, de 1969, repetiu a mesma redação do § I a do art. 
159 da Carta Magna de 1967. A EC n2 8, de 14-4-77, acrescentou o inciso X ao art. 43, 
explicitando que cabia ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, 
dispor sobre contribuições sociais para custear os encargos previstos, entre outros, no 
§ I a do art. 166. Assim, a Constituição delegava competência para o sindicato arrecadar 
as contribuições que lhe eram pertinentes, porém não para legislar sobre contribuições, o 
que continuava na competência da União.

Estabeleceu o Decreto-lei na 1.166, de 15-4-71, regras para a contribuição sindical 
em relação aos empregadores e trabalhadores rurais. A citada norma teve por objetivo 
regular a contribüição sindical dos empregadores e trabalhadores rurais, pois os produ
tores agrícolas muitas vezes não se organizavam sob a forma de empresa, não possuindo, 
portanto, capital social. Se o produtor rural tem sua atividade organizada sob a forma de 
empresa, a contribuição sindical é devida sobre o capital social. A arrecadação e cobrançá 
são feitas por meio do Instituto Nacional de Colonização è Reforma Agrária (Iricra), fican
do este com 15% das importâncias arrecadadas “em pagamento dos serviços e reembolso 
de despesas relativas aos encargos” de lançamento e cobrança (art. 4a e parágrafos). A 
contribuição sindical da categoria profissional será calculada à base “de um dia de salá- 
rio-mínimo regional, pelo número máximo de assalariados que trabalhem nas épocas de 
maiores serviços, conforme declarado no cadastramento do imóvel” (§ 2a do art. 4a).

O art. 52 determina que a contribuição sindical rural será paga juntamente com o 
imposto territorial rural do imóvel a que se referir
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O indso IV do art. 8a da Constituição de 1988 outorgou competênda à assembleia 
geral do sindicato para fixar a contribuição confederativa, “independentemente da con
tribuição prevista em lei”, que é a sindical. O § 2a do art. 10 do ADCT determinou que, 
“até ulterior disposição legal, a cobrança das contribuições para o custeio das atividades 
dos sindicatos rurais será feita juntamente com a do imposto territorial rural, pelo mesmo 
órgão arrecadador”.

Pretendeu-se extinguir a contribuição sindical pormeio das Medidas Provisórias nss 
236,258 e 275/90, que não foram convertidas em lei. O Congresso Nadonal apresentou 
um Projeto de Ld de Conversão, de na 58/90, estabelecendo a extinção gradativa da con
tribuição em comentário, em cinco anos. Esse projeto de lei foi aprovado pelo Congresso 
Nadonal, porém foi vetado pelo Presidente da República, estando ainda-em-vigor os arts. 
578 a 610 da CLT.

21.1.2 Distinção

A contribuição sindical, prevista em lei, não se confunde com a contribuição con- 
federativa, prevista no inciso IV do art. 8a da Constituição, pois esta última visa apenas 
ao custeio do sistema confederativo, sendo fixada pela assembleia geral. A contribuição 
sindical tem natureza jurídica tributária, fixada em lei, sendo, portanto, compulsória, 
independendo da vontade dos contribuintes de pagarem ou não o referido tributo, ou de 
a ele se oporem, enquanto a outra, em nosso modo de ver é facultativa.

Como se observa, o constituinte pretendeu manter duas contribuições no inciso IV 
do art. 8B. Uma, que é prevista em lei, denominada contribuição sindical, e a outra fixada 
pela assembleia geral do sindicato (contribuição confederativa).

21.1.3 Natureza jurídica

A atual contribuição sindical é o antigo imposto sindical. Como imposto, tinha natu
reza tributária, como espéde do gênero tributo.

O Decreto-lei na 27, de 14-11-66, acrescentou o art. 217 ao Código Tributário Nado
nal, mudando a nomendatura do imposto sindical. Este passou a chamar-se contribuição 
sindical, mas a mudança em sua. nomendatura não mudou sua natureza jurídica de tribu
to, pois o que importa é seu feto gerador nos termos do art. 4a do CTN.

A natureza jurídica da contribuição sindical é tributária, pois se encaixa na orien
tação do a r t 149 da Constituição, como uma contribuição de interesse das categorias 
econômicas e profissionais.

A contribuição sindical também se insere na definição de tributo contida no art. 3a 
do CTN. É uma prestação pecuniária, exigida em moeda. É compulsória, pois independe 
da vontade da pessoa em contribuin O art. 545 da CLT mostra que o desconto da contri
buição sindical pelo empregador independe da vontade do empregado. Não se constitui 
em sanção de ato ilídto. É instituída em lei (arts. 578 a 610 da CLT) e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada, que é o lançamento, feito pelo fiscal do 
trabalho (art. 606 e seu § I a da CLT). Logo, sua natureza é tributária.
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21.1.4 Generalidades

Corresponde a contribuição sindical a um dia de trabalho para os empregados (inc. I 
do art. 580 da CLT); calculada sobre o capital da empresa, para os empregadores (inc. m  
do art. 580 da CLT); e para os trabalhadores autônomos e profissionais liberais toma-se 
por base um porcentual fixo (inc. n  do art. 580 da CLT).

Fica recepcionado pela Constituição o art. 545 da CLT, ao mencionar que os descon
tos de contribuições podem ser feitos, desde que autorizados pelos empregados, salvo em 
relação à contribuição sindical, que é compulsória e independe da vontade do obreiro de 
contribuir. Logo, o desconto da contribuição sindical em folha de pagamento não está 
sujeito à anuênda dos trabalhadores.

Pagarão a contribuição todos aqueles pertencentes à categoria, independentemente 
de serem sindicalizados, por se tratar de prestação compulsória, que independe da von
tade dos contribuintes -  daí sua natureza tributária.

Em se tratando de agentes ou trabalhadores autônomos e de profissionais liberais, 
organizados em firma ou empresa, com capital sodal registrado, o recolhimento da con
tribuição sindical será feito de acordo com as tabelas fixadas para as empresas.

As entidades ou instituiçõés que não estejam obrigadas ao registro de capital sodal 
considerarão como capital, para efeito do cálculo, o valor resultante da aplicação do 
porcentual dè 40% sobre o movimento econômico registrado no exerddo imediatamente 
anterior (§ 5a do art. 580 da CLT). Não estão compreendidas nessa regra as entidades ou 
instituições que comprovarem não exercer atividade econômica com fins lucrativos (§ 6a 
do art. 580 da CLT).

As empresas deverão atribuir parte do respectivo capital a suas sucursais, filiais ou 
agêndas, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical representati
va da atividade econômica do estabelecimento prindpal, na proporção das corresponden
tes operações econômicas (art. 581 da CLT). Se os estabelecimentos estão situados numa 
mesma base territorial, é desnecessário observar a propordonalidade, pois o recolhimen
to será feito pelo estabelecimento prindpal.

A filial paralisada, que não tem movimento econômico, mas que não tenha sido en
cerrada, recolherá o porcentual mínimo.

: Tendo a empresa diversas atividades econômicas, sem que nenhuma ddas seja pre
ponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econô
mica, sendo a contribuição , sindical devida à entidade sindical representativa da mesma 
categoria, procedendo-se, em relação às correspondentes sucursais, agêndas ou filiais, 
da mesma forma.

Vamos considerar como atividade preponderante a que caracterizar a unidade de 
produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades con- 
vhjam, exdusivamente, em regime de conexão fundonal (§ 2a do art. 581 da CLT).

Em rdação ao grupo de empresas, cada tuna delas recolherá a contribuição sindical 
de acordo com sua atividade preponderante e não em razão da atividade preponderante 
do grupo. O empregado recolherá a contribuição sindical para o sindicato profissional 
pertinente à atividade preponderante da empresa em que estiver registrado.
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O STF entendeu que a contribuição sindical pode ser cobrada dos servidores públi
cos, pois foi recebido pela Constituição o art. 578 da CLT (Ac. STF, Rec. em MS 21-.758-1, 
Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJU I de 4-11-94, p. 29.831). Entretanto, o art. 578 da CLT 
trata apenas de funcionários privados e não públicos. O inciso IV do art. 8e da Constitui
ção também diz respeito, apenas, aos funcionários do setor privado e não público, pois o 
§ 32 do art. 39 da Lei Maior não faz remissão ao art. 8S da Constituição. Haveria necessi
dade, portanto, de lei própria. Sem lei, não poderia ser exigida a contribuição sindical de 
funcionários públicos, salvo dos empregados públicos que são regidos pela CLT. O mesmo 
acórdão dá a entender que se aplicam aos servidores públicos civis o modelo estabelecido 
no art. 8a da Constituição.

i

21.1.5 Prazos de pagamento

Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de setis empre
gados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical devida aos sindicatos 
profissionais. Os empregados contribuem com um dia de trabalho equivalente a uma jor
nada normal de trabalho, se o pagamento ao empregador for feito por unidade dé tempo; 
ou a 1/30 da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, 
empreitada ou comissão. Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que 
o empregado receba, habitualmente, goijetas, a contribuição sindical corresponderá a 
1/30 da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do 
empregado à Previdência Social. Se a contribuição sindical for calculada sobre a jomada 
normal de trabalho de um dia, a referida exação não incide sobre horas extras.

O recolhimento da contribuição sindical pertinente aos empregados e trabalhadores 
avulsos será efetuado no mês de abril de cãda ano, e o relativo aos agentes ou trabalha
dores autônomos realizar-se-á em fevereiro.

Os empregados que são admitidos em janeiro e fevereiro terão o desconto da contri
buição noimalmente no mês de março, que é o mês destinado ao desconto, com o recolhi
mento em abril. Se o empregado é admitido em março, há necessidade de se verificar se 
já não houve o desconto dá contribuição sindical na empresa anterior (art. 601 da CLT).
O empregado não paga novamente a contribuição sindicai se já  pagou na empresa ante
rior. O mesmo se observará em relação aos empregados admitidos ápós o mês de março.

Se o empregado não estiver trabalhando no mês de março, por motivo de acidente 
do trabalho ou doença, o desconto será feito no primeiro mês subsequente ao do retor
no do trabalhador (art. 602 da CLT). O recolhimento será feito no mês imediatamente 
posterior.

Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical uni
camente à entidade sindical representativa da respectiva profissão. Para isso é preciso que 
exerçam, efetivamente, na firma ou empresa, a profissão e como tal sejam nela registra
dos (art. 585 da CLT). Se a pessoa, por exemplo, é contadora, mas não exerce essa função 
na empresa, não poderá socorrer-se do art. 585 da CLT. Provado que o empregado já re
colhe a contribuição a seu órgão de classe, o empregador deixará de efetuar, no salário do 
contribuinte, o desconto da contribuição sindical. A Lei n2 8.906/94 exclui do pagamento 
da contribuição sindical os advogados inscritos, pois estes já  pagam a contribuição anual 
à OAB (art. 47).
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Há entendimento administrativo de que, se o profissional liberal exerce sua profissão 
e, ao mesmo tempo, ocupa emprego que não é da profissão liberal, fica sujeito a múltipla 
contribuição sindical, correspondente a cada profissão exercida (Proc. MTB 5.903/84, 
Rela. Déborah Monteiro Rodrigues, DOU de 10-10-84, p. 14.789).

Pertencendo o obreiro à categoria diferenciada, deve o desconto da contribuição ser 
feito e recolhido para essa categoria e não'para a categoria predominante da empresa.

Deverão as empresas recolher sua contribuição sindical no mês de janeiro de cada 
ano. As empresas que forem constituídas após o mês de janeiro deverão recolher a contri
buição na ocasião em que requererem o início de suas atividades na repartição de registro 
competente (art. 587 da CLT). Havendo aumento de capital após o mês de janeiro, não é 
necessário recolhimento complementar.

As filiais constituídas após janeiro não precisarão recolher a contribuição sindical, 
pois a empresa já pagou a mesma contribuição sobre o total de seu capital social. A filial 
inativa fora da sede da matriz, que não houver sido fechada, estando com suas atividades 
paralisadas, deve recolher a contribuição sindical.

A contribuição sindical deverá ser recolhida na CEF, Banco do Brasil, ou outro esta
belecimento bancário integrante do sistema de arrecadação de tributos federais (art. 586 
da CLT).

Do recolhimento da contribuição sindical há necessidade de sua repartição entre as 
entidades que compõem o sistema confederativo:

I -  para os empregadores: (a) 5% para a confederação correspondente; (b) 
15% para a federação; (c) 60% para o sindicato respectivo; (d) 20% para a “Conta 
Especial Emprego e Salário”. Discutível é o porcentual de 20% destinado à Conta 
Especial de Emprego e Salário, pois se é vedada a interferência e intervenção do 
sindicato pelo Poder Executivo, não mais poderia existir a referida destinação. 
Entretanto, se a contribuição sindical é tributo, uma parte dela pode ser destinada 
ao Estado, como ocorre no casp presente;

n  -  para os trabalhadores: (a) 5% para a confederação correspondente; (b) 
10% para a central sindical; (c) 15% para a federação; (d) 60% para o sindicato 
respectivo; (e) 10% para a “Conta Emprego e Salário”. Sendo inconstitucional o 
reconhecimento da central sindical pela Lei n2 11.648, não pode a central receber 
a contribuição sindical (art. 589, n, b, da CLT). O inciso IV do art. 8a da Lei Maior 
é daro no sentido de que a contribuição confederativa visa ao custeio do sistema 
confederativo. A contribuição sindical também serve pára o custeio do sistema 
confederativo, pois o indso permite a instituição da contribuição confederativa 
e a cobrança da contribuição prevista em lei, que é a sindical, que tem natureza 
tributária. São destinadas a contribuição sindical e a confederativa ao custeio do 
sistema confederativo, composto por sindicatos, federações e confederações, no 
qual não se inserem as centrais. Logo, não podem as centrais receber os 10%. As 
centrais podem receber contribuições dos sindicatos, federações e confederações 
que são seus assodados, como a confederativa, a assistendal e a mensalidade sin
dical, se assim entenderem sindicatos, federações e confederações, que poderão 
Hpstinar parte da arrecadação das referidas contribuições para as centrais às quais 
são filiados. Isso se deve em razão de que as contribuições dtadas têm naturéza
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privada, o que não ocorre com a contribuição sindical. As centrais sindicais vão 
receber 10% da contribuição sindical, que é o dobro do porcentual das confedera
ções (5%). Foi retirada metade da parte do govemo em relação à arrecadação da 
contribuição sindical dos empregados, que era de 20%, destinando-se 10% para 
as centrais sindicais e ficando a Conta Especial de Emprego e Salário com 10%.

Inexistindo confederação, seu porcentual caberá à federação representativa do gru
po. Inexistindo sindicato o porcentual do sindicato será creditado à federação corres
pondente à mesma categoria econômica ou profissional. O sindicato de trabalhadores 
indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como 
beneficiária da respectiva contribuição sindical para fins da destinação do respectivo por
centual. Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior a còntribuição 
sindical será creditada, integralmente, à “Conta Especial Emprego e Salário”. Não haven
do indicação pelo sindicato da central sindical para fins de recebimento do porcentual 
da contribuição sindical, o porcentual que caberia à central será creditado integralmente 
à “Conta Especial Emprego e Salário”. As porcentagens atribuídas às entidades sindicais 
de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas em conformidade com o que dis
puserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos. Os recursos destinados 
às centrais sindicais deverão ser utilizados no custeio das atividades de representação 
geral dos trabalhadores decorrentes de suas atribuições legais.

Feitos o desconto e o recolhimento da contribuição do empregado pelo empregador 
este deverá anotar em sua CTPS o valor da contribuição, o sindicato da categoria e a data 
do desconto.

21.1.6 Aplicação da contribuição sindical

Tem por objetivo a aplicação da contribuição sindical o seguinte:

I -  em se tratando de sindicatos de empregadores e de agentes autônomos: (a) 
assistência técnica e jurídica; (b) assistência médica, dentária, hospitalar e 
farmacêutica; (c) realização de estudos econômicos e financeiros; (d) agên
cias de colocação; (e) cooperativa; (f) bibliotecas; (g) creches; (h) congressos 
e conferências; (i) medidas de divulgação comercial e industriai no país e no 
estrangeiro, bem como outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produ
ção nacional; (j) feiras e exposições; 0) prevenção de acidentes do trabalho; 
(m) finalidades desportivas;

II-quanto aos sindicatos de empregados: (a) assistência jurídica; (b) assistência 
médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (c) assistênda à maternidade; 
(d) agêndas de colocação; (e) cooperativas; (f) bibliotecas; (g) creches; (h) 
congressos e conferêndas; (i) auxílio-funeral; (j) colônias de férias e centros 
de recreação; 0) prevenção contra addentes do trabalho; (m) finalidades des
portivas e sodais; (n) educação e formação profissional; (o) bolsas de estudo;

m  -  quanto aos sindicatos de profissionais liberais: (a) assistênda jurídica; (b) 
assistênda médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (c) assistênda à ma
ternidade; (d) bolsas de estudo; (e) cooperativas; (f) bibliotecas; (g) creches; 
(h) congressos e conferêndas; (i) auxílio-funeral; ©  colônia de férias e cen
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tros de recreação; 0) estudos técnicos e científicos; (m) finalidades desporti
vas e sociais; (n) educação e formação profissional; (o) prêmios por trabalhos 
técnicos e científicos;

IV - quanto aos sindicatos de trabalhadores autônomos: (a) assistência técnica e 
jurídica; (b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica; (c) assis
tência à maternidade; (d) bolsas de estudo; (e) cooperativas; (f) bibliotecas; 
(g) creches; (h) congressos e conferências; (i) auxüio-funeral; (j) colônias 
de férias e centros de recreação; (1) educação e formação profissional; (m) 
finalidades desportivas e sociais (art. 592 da CLT).

As porcentagens atribuídas às entidades sindicais de grau superior serão aplicadas 
de. conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes (art. 
593 da CLT).

21.1.7 Contribuição dos empregadores e trabalhadores rurais

O § 2- do art. 10 do ADCT dispõe que, até ulterior disposição legal, a cobrança das 
contribuições para o custeio das atividades dos sindicatos rurais será feita juntamente 
com a do imposto territorial rural, pelo mesmo órgão arrecadador.

É disciplinada a contribuição sindical dos empregadores e trabalhadores rurais pelo 
Decreto-lei na 1.166/71, que foi recebido pela Constituição.

Para efeito da cobrança da contribuição sindical rural, considera-se: I -  trabalhador 
rural: (a) a pessoa física que presta serviço a empregador rural mediante remuneração 
de qualquer espécie; (b) quem, proprietário oti não, trabalhe individualmente ou em re
gime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, 
indispensável à própria subsistência e exercido em condições de mútua dependência e 
colaboração, ainda que com ajuda eventual de terceiros; n  -  empresário ou empregador 
rural: (a) a pessoa física ou jurídica que, tendo empregado, empreende, a qualquer títu
lo, atividade econômica rural; (b) quem, proprietário ou não, e mesmo sem empregado, 
em regime de economia familiar, explore imóvel rural que lhe absorva toda a força de 
trabalho e lhe garanta a subsistência e o progresso social e econômico em área superior a 
dois módulos rurais da respectiva região; (c) os proprietários de mais de um imóvel rural, 
desde que a soma de suas áreas seja superior a dois módulos rurais da respectiva região.

Para efeito de cobrança de contribuição sindical dos empregadores rurais organiza
dos em empresas ou firmas, a contribuição sindical será lançada e cobrada proporcio
nalmente ao capital social. Para os empregadores rurais não organizados sob a forma 
de empresa, entender-se-á como capital o valor adotado para o lançamento do imposto 
territorial do imóvel explorado. Em ambos os casos, aplica-se a tabela contida no inciso 
m  do art. 580 da CLT.

A contribuição devida às entidades sindicais da categoria profissional (trabalhadores 
rurais) será lançada e cobrada dos empregadores rurais e por. estes descontada dos res
pectivos salários, tomando-se por base um dia de salário-mínimo regional pelo número 
máximo de assalariados que trabalham nas épocas de maiores serviços, conforme decla
rado no cadastramento do imóvel.
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Será lançada a contribuição sindical dos proprietários que trabalhem individualmen
te ou em regime de economia familiar na forma do inciso II, do art. 580 da CLT e recolhi
da diretamente pelo devedor, incidindo, porém, a contribuição apenas sobre um imóvel.

O produto da arrecadação da contribuição sindical rural será transferido, direta
mente, pela agência centralizadora da arrecadação à respectiva entidade. A aplicação da 
contribuição sindical rural, objetivando o desenvolvimento setorial e atendidas as pecu
liaridades de cada categoria, será feita pelas respectivas entidades, nos termos de instru
ções baixadas pelo Ministério do Trabalho, que estabelecerão normas visando harmonizar 
as atividades sindicais com os propósitos sociais, econômicos e técnicos da agricultura.

Inexistindo entidade representativa ou coordenadora das categorias respectivas com 
jurisdição na área de localização do imóvel rural de que se trata, o porcentual da con
tribuição sindical fica para a federação. Na falta desta, o porcentual fica para a confede
ração. Somente na inexistência desta, a contribuição fica para o Ministério do Trabalho.

O art. 1® da Lei na 8.022, de 12-4-1990, transfere para a Secretaria da Receita Federal 
a competência de administração das receitas da contribuição sindical (art. 4a do Decreto- 
-lei na 1.166 e art. 580 da CLT) arrecadadas pelo Incra. Essa regra é a modificação legal 
já  prevista no § 2a do art. 10 do ADCT. A competência transferida para a Secretaria da 
Receita Federal abrange as atividades de tributação, arrecadação, fiscalização e cadastra- 
mento (§ I a do art. I a da Lei na 8.022).

Estabelece o inciso I do art. 24 da Lei na 8.847/94 que a competência para a arreca
dação pela Secretaria da Receita Federal da contribuição sindical rural, por força do art. I a 
da Lei na 8.022 cessará em 31-12-1996. A partir de 1997, houve delegação da arrecadação 
da contribuição para a Confederação Nacional dos Agricultores (CNA) e a Contag.

21.1.8 Atraso no pagamento

O atraso no pagamento sujeita a empresa a juros de 1% ao mês ou fração de mês, 
correção monetária e multa. A multa será de 10% para o primeiro mês de atraso, acrescida 
do porcentual de 2% por mês de atraso subsequente ou fração de mês (art. 600 da CLT). 
O montante das cominações reverterá sucessivamente ao sindicato respectivo; à federação 
respectiva, na ausência de sindicato; à confederação respectiva, inexistindo federação..

Os profissionais liberais ficarão suspensos do exerddo profissional enquanto não 
pagarem a referida contribuição.

Os empregadores deverão comprovar o recolhimento da contribuição sindical à cate
goria econômica ou profissional respectiva no prazo de 15 dias a contar da data de reco
lhimento, mediante remessa de cópia da guia de recolhimento autenticada, juntamente 
com a relação nominal de empregados que sofreram o desconto.

21.1.9 Prescrição

Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, 
promover a respectiva cobrança judidal, mediante ação executiva, valendo como título 
de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho. Da
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certidão deverão constar a individualização do contribuinte, a indicação do débito e a de
signação da entidade a favor da qual é recolhida a importância da contribuição sindical, 
de acordo com o respectivo enquadramento sindical.

Foi recepcionado pela Constituição ,de 1988 o art. 606 da CLT que indica que a 
contribuição sindical, para ser cobrada judicialmente, necessita de que o Ministério do 
Trabalho a inscreva como título de dívida;, mediante certidão expedida pela referida au
toridade, em que o contribuinte é individualizado, indicando-se o débito e designando-se 
a entidade a favor da qual é recolhida a importância da contribuição sindical, de acordo 
com o respectivo enquadramento sindical (§ I a do art. 606 da CLT). O § 2a do art. 606 da 
CLT demonstra que a cobrança judicial da dívida da contribuição sindical tem os mesmos 
privilégios gozados pela Fazenda Pública, nos termos da Lei na 6.830/80, com a única 
exceção de que não há foro especial para a cobrança da dívida, como ocorre em relação 
àquela entidade.

Constituído o crédito tributário da contribuição sindical no prazo decadendal de 
dnco anos, o sindicato terá dnco anos para ajuizar a ação de cobrança da contribuição 
sindical, por ter esta natureza jurídica de tributo, nos termos do art. 174 do CTN.

21.2 Contribuição confederativa

21.2.1 Introdução

Prescreve o inciso IV do art. 8a da Constituição que “a assembleia geral fixará a con
tribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para 
custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemen
te da contribuição prevista em lei”.

O exame do inciso V do art. 8a do Estatuto Supremo revela que o legislador cons
tituinte pretendia manter a contribuição sindical, embora tal exação seja resquído do 
corporativismo de Getúlio Vargas.

A contribuição confederativa constitui-se numa nova modalidade de fonte de receita 
das assodações sindicais, inovação essa introduzida pela Constituição de 1988. Preten
dia o constituinte dar respaldo constitudonal à cobrança da contribuição assistendal, 
extinguindo a contribuição sindical, que é manifestamente incompatível com a liberdade 
sindical. Mendonava o Projeto da Comissão de Ordem Sodal (art. 6a, I) que a assembleia 
sindical iria “fixar a contribuição da categoria, descontada em folha, para o custeio das 
atividades da entidade”. O substitutivo do relator da Comissão de Sistematização (art. 9a, 
§ 4a) rezava: “a assembleia geral fixará a contribuição da categoria que, se profissional, 
será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo de sua representação 
sindical”. Foi este o texto aprovado pela Comissão de Sistematização (art. 10, § 4a). Em 
razão das emendas apresentadas ao plenário do primeiro tumo de votação da Cons
tituinte, acrescentou-se a expressão: “independentemente da contribuição prevista em 
lei”, consistindo na atual redação do indso IV do art. 8a da Constituição. Como havia 
interesses de certos grupos na manutenção da contribuição sindical, foi utilizada a ex
pressão “independentemente da contribuição prevista em lei” para ressalvá-la, em troca 
da supressão da estabilidade no emprego, com a redação ofertada ao indso I do art. 7a
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da Constituição, prevendo apenas que lei complementar estabeleceria uma mdenização 
compensatória pela despedida arbitrária ou sem justa causa.

Alguns autores confundem a contribuição confederativa com a contribuição assis- 
tencial. A contribuição assistencial tem respaldo na alínea e do art. 513 da CLT. A natu
reza jurídica das duas contribuições é distinta: a contribuição confederativa serve para 
custear o sistema confederativo da representação sindical patronal ou profissional; já a 
contribuição assistencial é encontrada nas sentenças normativas, acordos e convenções 
coletivas, visando custear as atividades assistendais do sindicato, prindpalmente pelo 
fato de o sindicato ter partidpado das negodações para obtenção de novas normas para 
a categoria. Dessa forma, ambas as contribuições são cumuláveis, pois distintas suas 
destinações e objetivos.

21.2.2 Natureza jurídica

Certamente, a natureza jurídica da contribuição confederativa não é tributária, mes
mo porque a referida contribuição não foi instituída por lei. Não há atividade administra
tiva plenamente vinculada para sua cobrança, por meio do lançamento, porque o Estado 
não se imiscui na arrecadação da mendonada contribuição, nem poderia, pelo comando 
inserto no inciso I do art. 82 da Constituição, que veda a interferênda do Poder Público 
no sindicato. Logo, não está elencada a contribuição confederativa nas determinações do 
art. 3S do CTN, que define tributo.

Não se enquadra a contribuição em comentário na definição do art. 149 da Cons
tituição, pois não é a União que irá instituí-la, mas a assembleia geral do sindicato. De 
outro modo, o inciso IV do art. 8a da Constituição não está induído no capítulo da Lei 
Maior que versa sobre o sistema tributário nadonal, porém no capítulo que trata dos di
reitos sodais. Verifica-se, assim, que a contribuição confederativa não será instituída pela 
União, não sendo, portanto, tuna contribuição sodal, espéde do gênero tributo. O STF 
já entendeu que a contribuição confederativa não tem natureza tributária (STF, 2a T., RE 
198.092-3-SÇ j. 27-8-96, Rei. Min. Carlos Mário Velloso, DJU 16-10-96, p. 38.509.)

A contribuição confederativa é uma obrigação consensual, em razão de depender da 
vontade da pessoa que irá contribuir, indusivè partidpando da assembleia geral na qual 
ela será fixada, pois é a assembleia que irá fixar o quontum da contribuição. A assembleia 
detém soberania, nos termos do estatuto do sindicato, porém, apenas em relação aos 
assodados. Logo, a contribuição confederativa não.é compulsória, com o que ninguém 
poderia se opor a sua cobrança, mas facultativa, pois só vincula os assodados.

Trata-se de uma contribuição de cunho privado, exigida pelo sindicato, de acordo 
com sua autonomia sindical, para o custeio do sistema confederativo, tendo como credo
res o sindicato da categoria profissional ou econômica, e como devedores os empregados 
ou empregadores. Na verdade, o sindicato não detém soberania, qüe é inerente ao Estado 
(art I a, I, da Lei Maior) e exerdda pelo povo por meio do voto (art. 14 da Constituição), 
mas autonomia sindical, que é coisa completamente diversa, pois o sindicato não tem o 
poder impositivo decorrente da soberania. O exerddo da autonomia sindical é decorren
te também da lei, que irá fixar seus contornos básicos, vedadas apenás a intérferênda e 
intervenção do Poder Executivo no sindicato (art. 8a, I, da Constituição).
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A contribuição confederativa é, por conseguinte, uma obrigação facultativa. De acor
do com as disposições da Constituição, não é uma norma cogente, pois não há sanção 
para a ocorrência do inadimplemento de seu pagamento.

21.2.3 Necessidade de lei \

Deve ser a contribuição confederativa determinada por lei, não podendo ser exigida 
apenas pela fixação do quantum na assembleia sindical. O próprio indso n  do art. 5S da 
Lei Maior reza que “ninguém é obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei”. Daí a necessidade de uma norma legal para a exigêntía da contribuição 
confederativa. O fato de o inciso IV do art. 8S da Constituição não mendonar que a contri
buição deve ser cobrada “nos termos da lei”, “na forma da lei” ou “de acordo com os crité
rios definidos em lei” não quer dizer que tal dispositivo seja autoaplicável, pois não possui 
os elementos mínimos e indispensáveis para sua cobrança. O art; 7a da Lei Fundamental 
estabelece direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, porém o seguro-desemprego (inc. 
IT) e o FGTS (inc. EI) não sãò direitos que poderiam ser exigidos de imediato (casó não 
houvesse lei ordinária tratando do tema), apesar de não haver qualquer expressão adido- 
nada nos referidos indsos, como “nos termos da lei”, sendo necessária lei. ordinária para 
estabelecer as regras gerais a serem aplicadas aos referidos indsos.

Não se diga que o § l 2 do art. 5a da Lei Fundamental, ao mendonar que “as normas 
definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, autorizaria a 
cobrança imediata da contribuição confederativa com base na decisão da assembleia ge
ral, argumentando-se que a inciso IV do art. 82 da Lei Magna seria autoaplicável, quando, 
na verdade, tal preceito não é uma norma bastante em si. Outros direitos são previstos 
no art. 7a da Constituição, contudo não têm aplicabilidade imediata, como o piso salarial 
propordonal à extensão e à complexidade do trabalho (inc. V).

De outro modo, o sindicato não detém soberania, que é inerente ao Estado (art. I a,
I, da CF), mas apenas autonomia sindical, que é coisa diversa, estando, por conseguinte, 
adstrito às determinações do que for previsto em lei para a exigênda da contribuição 
confederativa.

Ressalte-se que até mesmo o art. 13 da Lei n9 8.178/91 estabeleceu que havia neces
sidade de regulamentação do art. 82 da Constituição por. lei, o que mostra que o inciso IV 
do art. 8a da mesma norma não é autoaplicável.

Na verdade, a Nòrma: Ápice estabeleceu a contribuição confederativa, outorgando 
competênda ao sindicato para cobrá-la; a lei irá instituí-la e a assembleia irá fixar séu 
montante, de acordo com os ditames da lei. Logo, a obrigação da pessoa de contribuir vai 
decorrer da determinação da lei. Aplicando-se por analogia a regra de Direito Tributário, 
temos que a Constituição é que outorga, os tributos, mas somente há a possibilidade de 
exigi-los por meio de lei ordinária. Se a lei ainda não existe, não há a possibilidade da 
cobrança da contribuição confederativa. , .

A regra estabeledda no indso IV do a r t  8a do Estatuto Supremo não tem eficáda ple
na ou é autoaplicável, mas, ao contrário, é um comando constitudonal de eficáda reduzi
da ou limitada. Somente quando da edição da lei ordinária é que haverá sua eficáda plena 
e, então, serão fixados os contornos básicos da referida contribuição e será desenvolvida 
sua eficáda. :
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O inciso IV do art. 8a da Lei Maior apenas determina que a assembleia irá fixar a 
contribuição, porém somente a lei é que irá traçar os contornos necessários a essa fixação, 
fornecendo os dados imprescindíveis para a determinação do quantum e demais elemen
tos para que a assembleia geral possa fixá-la, oferecendo, assim, plena normatividade ao 
referido dispositivo.

Ao contrário do que ocorria em constituições anteriores, como a de 1937, que atri
buía ao sindicato a possibilidade de impor contribuições (art. 138), e a E C t f  1, de 1969, 
que esclarecia que o sindicato exercia “funções delegadas de poder público”, em que 
havia a possibilidade de “arrecadar, na forma da lei, contribuições para o custeio da ativi
dade dos órgãos sindicais” (art. 166, § I a), hoje o sindicato não mais detém esses poderes, 
pois nada mendoiia a atual Norma Magna sobre o assunto.

Inexistindo lei que disponha sobre a contribuição confederativa, é impossível saber: 
o quorum das deliberações para a fixação da contribuição; qual o porcentual a ser aplica
do, indusive para o empregador ou até sé em valor fixo; a base de cálculo a ser utilizada, 
se sobre o capital, para o empregador, oü sobre o salário, horas extras, ou até sobré as 
goijetas, aproximando-se do conceito de remuneração, riò caso do empregado; a perio- 
diddade do pagamento; a época do pagamento; o porcentual que caberia a federações e 
confederações do montante arrecadado pelo sindicato, visto que a contribuição é para o 
custeio do sistema confederativo; a fixação dos limites dos valores a serem cobrados; 
o desconto no salário do empregado, quando for o caso; o prazo do pagamento e o repas
se ao sistema confederativo; a forma da cobrança em relação aos profissionais liberais e 
aos trabalhadores autônomos.

Nota-se, assim, que o indso IV do art. 8a da Constituição, no que diz respeito à con
tribuição confederativa, não tem aplicabilidade imediata, mas reduzida, no aguardo da 
lei ordinária para dar-lhe eficáda piena. Não existindo lei, não pode ser a contribuição 
confederativa cobrada pelos sindicatos/salvo em relação aos assodados. O STF entende 
que a contribuição confederativa prevista no inciso IV do art. 8a da Constituição é auto- 
-aplicável (STF, I a T., RE191.022-4.SÇ Rei. Min. Ilmar Galvão, DJU 1 14-2-97, p. 1.989), 
sendo compulsória apenas para os filiados ao sindicato (STF, 2a T., RE 198.092-3-SÇ 
j. 27-8-96, Rei. Min. Carlos Mário Velloso, DJU 1 16-10-96, p. 38.509).

21.2.4 Objetivo

O objetivo da contribuição confederativa não é o de custear o sistema sindical, mas 
o confederativo, do qual fazem parte òs sindicatos, federações e confederações, não só da 
categoria profissional, como da categoria econômica.

O fato de o inciso IV do art. 8a da Constituição prever que, em se tratando de catego
ria profissional, a contribuição confederativa “será descontada em.folha”, para o custeio 
do sistema confederativo da representação sindical dos empregados, não impede -  e até 
mesmo é necessário -  que haja também contribuição confederativa para custear o sistema 
confederativo patronal. Esta não poderá ser descontada em folha, pois os empregadores 
não têm folha de salário, mas a lei irá determinar um critério para a base de cálculo das 
categorias econômicas. .

A norma legal irá prever quanto caberá a cada um dos partidpantes do sistema con
federativo (sindicato, federação, confederação), podendo até mesmo utilizar um critério
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parecido com o do art. 589 da CLT, logicamente não se destinando uma parcela da contri
buição para a conta especial de emprego e salário, que não mais existe.

21.2.5 Fixação

Quem irá fixar a contribuição confeàerativa será a assembleia do sindicato. Essa 
prerrogativa é da assembleia geral do sindicato. Assim, nota-se que a federação e a confe
deração não poderão fixá-la, pois não têm como órgão a assembleia geral, mas apenas a 
diretoria, o conselho de representantes e o conselho fiscal (art. 538, b, da CLT).

Só a assembleia geral poderá fixar a contribuição confederativa. Nesse sentido, não 
poderá a contribuição confederativa ser prevista em sentença normativa, ou convenção 
ou acordo coletivo. A Justiça do Trabalho, rio primeiro caso, não poderá determinar a 
referida contribuição em cláusula de sentença normativa, pois o § 2a do art. 114 da Cons
tituição não dá tal competênda a esta Justiça espedalizada para esse fim, visto que se 
trata de uma questão entre a entidade sindical e seus assodados, não dizendo respeito às 
empresas e seus empregados, estando, portanto, fora do alcance da sentença normativa 
(SDC do TST, RO-DC 54.191/92/5, I a R., Rei. Min. Wagner Pimenta, j. 5-5-93, DJU 121- 
5-93, p. 9.834.) Não se trata, assim, de conflito coletivo típico. O inciso ÍV do art. 82 da 
Ld Maior é daro no sentido de que será a assembleia que irá fixá-la.

O Poder Judidário somente intervirá na ocorrênda de abuso na fixação da contri
buição confederativa: pela assembleia, porque “a lei não exduirá dá apreciação do Poder 
Judidário lesão ou ameaça de direito” (inc. XXXV do art. 5fi da Constituição).

Será vedado às assembleias gerais fixar contribuição de 5% para os assodados e de 
10% para os não assodados, visto que o caput do art. 5a da Lei Fundamental disdplina 
que todos são iguais perante a lei, sem distinção dé qualquer natureza. É de se destacar 
que o fato de se impor uma contribuição maior para os não assodados implica uma ma
neira compulsória de fazê-los se assòdàr ào sindicato, o qtíe é defeso pelo indso V dó art. 
8a do Estatuto Supremo.

As centrais sindicais (CUT, USI, CGT etc.) por não integrarem o sistema confedera
tivo, não são benefidárias da contribuição confederativa, pois são entidades livremente 
formadas pdos interessados, ficando à margem do sistema confederativo. No mesmo 
sentido, os conselhos federais e regionais fiscalizadores do exerddo de profissões liberais 
(OAB, CRC, CRM, CREAetc.) não são benefidários da contribuição confederativa, éis que 
são pessoas jurídicas de dirdto público (autarquias federais) não pèrtencentès ao sistema 
confederativo. Nesses casos, o custeio das atividades dessas entidades deve ser suportado 
pelos seus filiados e não por meio da contribuição confederativa.

Mais se evidenda a facultatividade da contribuição quando se nota qúe o sindicato 
poderia, à primeira vista, fixar uma contribuição entre 0 a 100%. Poderia o sindicato, 
assim, fixar a contribuição no porcentual de 1%, 2% etc., mas também poderia ter ò 
interesse de não fixar a contribuição, por entender que as receitas qúe têm lhe são su- 
fidèntes. Isso mostra que o sindicato tém ò poder de fixar a coiitribuição, por meio da 
assembleia geral, desde que exista lei para tanto, o que corresponde a uma faculdade: o 
sindicato pode entender de cobrar a contribuição, como de não exigi-la. Tal fato mostra 
a facultatividade da cobrança da contribuição e sua não compulsòriedade. Cáso houves
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se compulsoriedade, o sindicato não poderia deixar de cobrar a referida contribuição, o 
que inocorre.

21.2.6 Oposição à cobrança

Em nosso entender há a possibilidade de oposição à cobrança da contribuição con
federativa.

Com efeito, o inciso IV do art. 8H da Lei Maior dispõe que a contribuição confe
derativa “será descontada em folha”, em se tratando de categoria profissional, para o 
custeio do sistemk confederativo da representação sindical respectiva. Para alguns, tal 
preceito é imperativo; contudo, nada se fala em relação à contribuição da categoria 
econômica, o que demonstraria, então, a falta de imperátividade para cobrança dá 
contribuição confederativa dà referida categoria. Esta afirmação não seria verdadeira 
em razão de a categoria econômica também pertencer ao sistemà confederativo, mas 
quando existir a lei determinando a cobrança da citada contribuição da categoria eco
nômica será possível fazê-lo.

O art. 545 da CLT também dispõe que “os empregadores ficam obrigados a descontar 
na folha de pagamento dos seus empregados” as contribuições devidas ao sindicato. Há 
necessidade, todavia, de que os obreiros concordem com o desconto, ressalvada a con
tribuição sindical, que independeria da vontade do operário, por ser compulsória e ter 
natureza tributária Cart. 149 da Constituição c/c art. 3a e art, 217,1, do CTN). Ajurispru- 
dência interpreta o art. 545 da CLT no sentido de que o trabalhador deveria se opor. ao 
desconto assistendal nos 10 dias anteriores ao primeiro pagamento salarial reajustado, 
exatamente a orientação jurisprudendal contida no Precedente 74 do TST, em relação à 
contribuição assistendal prevista em dissídio coletivo. Pode, portanto, o empregado.se 
opor ao desconto da contribuição confederativa, utilizando-se, por analogia, da regra 
contida no art. 545 da CLT. Assim, os empregadores só ficam obrigados a descontar a con
tribuição confederativa dos empregados quando por estes expressamente autorizados.

Não permitir que o trabalhador ou até mesmo o empregador, se oponha ao desconto 
da contribuição confederativa implicaria a filiação obrigatória daqueles sujeitos ao sin
dicato, quando o indso V do art. 8B ida Constituição dispõe que “ninguém será obrigado 
a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato”. Nesse caso, estar-se-ia impondo uma con
tribuição a uma pessoa que não deseja se assodar ao sindicato. Ressalté-se que o asso- 
dado pode comparecer à assembleia onde será deliberada a cobrança da contribuição, 
enquanto ó não associado não o pòderá, justamente porque não detém à còndiçãò de sêr 
assodado ao sindicato, não podendo, portanto, manifestar seu ponto de vista.

A contribuição imposta por lei aos integrantes do sindicato viola a Convenção na 87 
da OIT, visto que implica filiação compulsória ao sindicato, estando ou nãó os trabalha
dores a ele filiados. De outro modo, a cobrança da contribuição confederativa do empre
gado não sindicalizado atenta ainda mais contra o prindpio da livre filiação ao sindicato. 
Não se pode atribuir a possibilidade de o sindicato cobrar contribuições de quem não está 
obrigado a cumprir seus estatutos. Os não sódos não estariam obrigados ao pagamento 
da contribuição confederativa, pois sequer gozam dos benefídos conferidos pela agremia
ção. Logo, a contribuição confederativa somente pode ser exigida das pessoas que forem 
sindicalizadas.
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Os associados, entretanto, não podem se opor à cobrança da contribuição, pois esta- 
vam ou deveriam estar presentes à assembleia geral quando havia a discussão a respeito 
da cobrança da contribuição confederativa. Ainda que a cobrança da contribuição seja 
deliberada por maioria, o associado pode externar seu ponto de vista, sendo que aquele 
que foi vencido deve acatar a deliberação da maioria.

Prevê a Súmula 666 do STF que a contribuição confederativa, prevista no inciso IV 
do art. 8fi da Constituição, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.

O Precedente 119 do TST esclareceu que “fere o direito à plena liberdade de asso
ciação e de sindicalização cláusula constante de acordo, convenção coletiva ou sentença 
normativa fixando contribuição a ser descontada dos salários dos trabalhadores não filia
dos a sindicato profissional, sob adenominação de taxarassistencial ou para o custeio do 
sistema confederativo. A Constituição da República, nos arts. 5®, inciso XX, e 8S, assegura 
ao trabalhador o direito de livre assodação e sindicalização”.

O melhor entendimento, porém, é o de que as pessoas poderão livremente se filiar 
ou não ao sindicato, devendo este subsistir por meio da mensalidade de seus assodados, 
prestando a estes bons serviços, e não por intermédio de contribuições impostas a quem 
não quer partidpar daquelas agremiações.

Sobre contribuição confederativa, vide o meu livro com o mesmo título (São Paulo: 
LTr, 1996),

A prescrição para a cobrança da contribuição confederativa é de 10 anos, pois ob
serva-se a regra géral do art. 205 do Código Civil, por ter a contribuição confederativa 
natureza privada. Não há prazo de decadênda para ela ser constituída.

21.3 Contribuição assistencial

A contribuição assistendal é também denominada de taxa assistendal, taxa de rever
são, contribuição de solidariedade oú desconto assistendal.

Consiste a contribuição assistendal num pagamento feitò pela pessoa pertencente à 
categoria profissional òu econômica ao sindicato da respectiva categoria, em virtude de 
este ter participado das negodações coletivas, de ter incorrido em custos para esse fim, ou 
pára pagar determinadas déspesas assistendais realizadas pela agremiação.

Alguns autores confundem a contribuição confederativa com a contribuição assisten
dal. Há até entendimentos no sentido de que a referida contribuição confederativa teria 
substituído a contribuição assistendal.

Encontra respaldo, a contribuição assistendal na alínea e do art. 513 da CLT, enquan
to a contribuição confederativa está prevista no indso IV do art. 8e da Constituição.

A natureza jurídica das duas contribuições é distinta. A contribuição confederativa 
serve para custear o sistema confederativo da representação sindical patronal ou pro
fissional; já  a contribuição assistendal é encontrada nas sentenças normativas, acordos 
e convenções coletivas, visando custear as atividades assistendais do sindicato, prin- 
dpahnente pelo fato de o sindicato ter partidpado das negodações para obtenção de 
novas condições de trabalho para a categoria, e compensar a agremiação com os custos 
incorridos naquela negodação. Dessa forma, ambas as contribuições são cumuláveis,
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pois distintos suas destinações e seus objetivos. O objetivo da contribuição assistencial é 
a cobertura dos serviços assistendais prestados pelo sindicato, inclusive por ter partici
pado das negociações coletivas ou da propositura do dissídio coletivo, enquanto a con
tribuição confederativa diz respeito ao custeio do sistema confederativo como um todo. 
A contribuição assistencial não é dividida entre a federação e a confederação, enquanto 
a contribuição confederativa irá ser repartida nesse sentido, pois visa ao custeio não dõ 
sindicato, mas do sistema confederativo, que compreende o sindicato, a federação e a 
confederação. Não resulta a contribuição confederativa de acordo, convenção ou séiitén- 
ça normativa, mas das disposições da assembleia geral. A contribuição assistencial ge
ralmente é paga apenas pelos empregados, enquanto a contribuição confederativa será 
paga não só pelos empregados, mas também pelos empregadores, visando ao custeio do 
sistema confederativo.

Assim, a contribuição confederativa não absorveu a contribuição assistencial; pois, 
inclusive, suas finalidades são distintas, podendo ser cobrada cumulativamente com 
esta última.

Diferencia-se, porém, a contribuição assistencial da contribuição de solidariedade 
ou taxa de reversão. Estas são devidas apenas pelos não associados que foram benefi
ciados pelos reajustes previstos na norma coletiva, do dever do não associado de verter 
cotizações para o sindicato, pois o associado já  paga contribuições ao último; enquanto a 
primeira é devida tanto por associados como por não associados ao sindicato.

A contribuição assistencial não tem natureza tributária, pois não é destinada ao Esta
do, nem é exercida atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3a do CTN), por 
meio dos lançamentos visando a sua cobrança.

E um desconto de natureza convencional, facultativo, estipulado pelas partes e não 
compulsório, que seria proveniente de lei. A contribuição assistencial decorre da autono
mia da vontade dos contratantes ao pactuarem o desconto pertinente na norma coletiva, 
embora a referida contribuição também possa ser estabelecida em sentença normativa.,.

Délio Maranhão entende que, se a contribuição assistencial for autorizada peto em
pregado, corresponderá à doação (1978:200). Isso se justifica pelo fato de que á contri
buição não tem natureza compulsória, nem o não associado tem obrigação de contribuir, 
fazendo-o por vontade própria; daí se falar em doação. "

A contribuição assistencial é exigida com fundamento na alínea e do art. 513 da CLT, 
sendo encontrada nas sentenças, normativas, acordos e convenções.coletivas, visando cus
tear a participação do sindicato nas negociações coletivas para obtenção dé novas condir 
ções de trabalho para a categoria e também na prestação de assistência jurídica, médica, 
dentária etc. A fonte, por conseguinte, da contribuição assistencial é a norma coletiva, 
seja ela o acordo, a convenção coletiva ou a sentença nonnativa. . .

Há autores que entendem não haver fundamento legal para a exigência da cònttibiii- 
ção assistencial. O art. 548 da CLT seria taxativo quanto à exigência de contribtiiçõés pèlo 
sindicato. Entretanto, a lei não é precisa. Na verdade, tal comando legal não é taxativo 
sobre as contribuições que o sindicato pode exigii; pois trata do patrimônio sindical, num 
sentido genérico. : : •

A alínea e do art. 513 da CLT determina que o sindicato pode impor contribuições 
aos membros da categoria. Tal mandamento legal não foi, porém, elevado áo âmbito dé
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dispositivo constitucional no inciso IV do art. 8a da Lei Maior pois se refere à contribuição 
assistendal, visto que, ao atribuir a imposição de contribuições, faz referênda a catego
rias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais, dando margem à existênda 
da contribuição sindical e da assistendal, que são as contribuições exigidas em relação às 
categorias econômicas e profissionais. Já o indso IV do art. 8a da Constituição não men- 
donou expressamente a hipótese de imposição de contribuição a categorias econômicas 
ou profissionais, mas estabeleceu a possibilidade de a assembleia geral do sindicato fixar 
a contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação respectiva, que é 
completamente distinta e nova em relação à anterior que era a assistendal.

O constituinte não quis usar a expressão “contribuição assistendal” porquê esta já 
existia e estava sendo cobrada, não podendo utilizar a mesma nomendatura para disd- 
plinar situações distintas. As fmálidades da contribuição assistendal e da confederativa 
são diversas: uma tem o objetivo de custear o sistema confederativo; a outra, atender 
a necessidades assistendais do sindicato, indusive pelo fato de que este partidpou das 
negodações coletivas. Não há, portanto, a absorção da contribuição assistendal pela con
tribuição confederativa, porque os objetivos são diversos.

Pode-se dizer também que não é mais possível ao sindicato impor contribuições, 
como está escrito na alínea e do art. 513 da CLT, que decorria do art. 138 da Constitui
ção de 1937, pois o sindicato não tem soberania como o Estado. Este, sim, pode impor 
contribuições, decorrentes de seu poder de império, que decorre da lei. O sindicato pode 
arrecadar as contribuições que lhe são pertinentes. O Poder Público delegou-lhe a possibi
lidade de arrecadar contribuições, como se verificava do § I a do art. 159 da Constituição 
de 1967, que mendonava que, “entre as funções delegadas de poder público, compreen- 
de-se a de arrecadar, na forma da lei, contribuições para o custeio da atividade dos órgãos 
sindicais e profissionais e para a execução de programas de interesse das categorias por 
eles representadas”. O § I a do art. 166 da EC na 1, de Í969, apenas repete o dispositivo 
da Constituição de 1967 já  dtado. Assim, entende-se que foi modificado o sentido dá 
alínea e do art. 513 da CLT, quando usa a expressão “impor contribuições”, pois agora á 
acepção correta diz respeito à permissão conferida ao sindicato para arrecadar as contri
buições que lhe são pertinentes, como pessoa jurídica de direito privado. Ressalte-se que 
o próprio art. 7fi e seu § 3a do CTN admitem a possibilidade de que a fimção de arrecadar 
ou fiscalizar tributos seja feita por outras pessoas, mas nunca a competênda tributária, 
que é indelegável.

Assim, com base na alínea e do art. 513 da CLT, passa o sindicato a arrecadar con
tribuições. Usa-se a expressão “contribuição” no sentido genérico, e não específico, que 
seria correspondente à espéde do gênero tributo. À CLT emprega, ainda, a expressão 
“contribuições”, no plural, permitindo, assim, a exigênda da contribuição assistendal,' 
que é uma espéde do gênero “contribuições sindicais”. Refere-se, ainda, o dtado dispo
sitivo à categoria, e não a assodados, o que mostra que as contribuições sindicais sãò: 
devidas por todos os membros da categoria. A alínea e do art. 513 da CLT não dá respaldo 
apenas à exigênda de contribuição estatutária ou assodativa, mas também à de outras 
contribuições, como a assistendal.

Permite o art. 462 da CLT descontos no salário do empregado, desde que decorrentes 
de contrato coletivo (leia-se: acordo e convenção coletiva).

Autoriza o art. 545 da CLT descontos salariais de contribuições devidas ao sindicato, 
desde que haja permissão do obreiro, salvo em relação à contribuição sindical, que, por 
ser compulsória, independe da vontade do empregado de contribuir j
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Assim, pode-se dizer que existe previsão em nossa legislação para a cobrança da 
contribuição assistendal.

José Alberto Couto Madel entende que o desconto da contribuição assistendal não 
pode ser determinado em dissídio coletivo, pelo fato de que “uma simples expectativa 
de impugnação do empregado possa transformar em constitudonal a referida dáusula”, 
nem seria condição de trabalho (1986:170). Poder-se-ia afirmar, ainda, que tal desconto 
não estaria inserido no poder normativo que os tribunais têm de estabelecer normas e 
condições de trabalho, justamente porque o desconto de contribuição assistendal não diz 
respeito a condições de trabalho a serem exerddas na empresa.

Entretanto, se há previsão legal no art. 462, na alínea e do art. 513 e no art. 545, todos 
da CLT, quanto a contribuições devidas ao sindicato, nada impede-a complementaçãoTia 
matéria em dissídio coletivo, pois será uma forma de exerddo do poder normativo da Jus
tiça do Trabalho. Como mendona o professor Pedro Vidal, o poder normativo compreende 
a efetivação do Direito vigente (1982:150) e, digo eu, sua complementação.

O STF, na vigênda da Constituição anterior, entendeu que “não contraria a Consti
tuição dáusula, em dissídio coletivo, de desconto, a favor do sindicato, na folha de paga
mento dos empregados, de percentagem do aumento referente ao primeiro mês, desde 
que não haja oposição do empregado, até certo prazo antes desse pagamento” (Pleno, RE 
88.022-SB j. 16-11-77, Rei. Min. Moreira Alves, in LTr 43/1.146).

A Súmula 190 do TST esdarece não ser possível criar ou homologar condições de 
trabalho em dissídio coletivo que o STF julgue iterativamente inconstitucionais. Assim, se 
o STF entende que a contribuição assistendal pode ser induída como dáusula em dissídio 
coletivo, nada impede o TST de julgar ou homologar dáusula nesse sentido ao proferir a 
sentença normativa.

Pode-se dizei; também, que a dáusula pertinente à contribuição assistendal tem re
flexos no contrato de trabalho, indusive no que diz respeito ao seu desconto, daí haver a 
necessidade de ser disdplinada na sentença normativa.

Não é inconstitudonal, portanto, a previsão do desconto assistendal em dissídio 
coletivo.

Em relação ao desconto assistendal previsto em acordo ou convenção coletiva, há 
também que se argumentar com a autonomia privada coletiva das partes de inserirem na 
norma coletiva aquilo que desejarem, já que se trata de negódo jurídico privado. De ou
tro modo, o indso XXVI do art. 7a da Constituição reconhece as convenções e os acordos 
coletivos e, por conseguinte, seú conteúdo.

Discute-se se o empregado pode opor-se ao desconto da contribuição assistendal. 
O sindicato quer exigir a contribuição assistendal com o fundamento de que a empresa 
estava representada pelo seu sindicato patronal na negodação da norma coletiva e não 
pode deixar de descontar dò empregado a referida exigênda, ainda que haja oposição do 
obreiro, pois fica sujéito à multa prevista na norma coletiva. O empregado^ se atender à 
orientação do sindicato, procedendo ao desconto, poderá ficar sujeito a ser ádonádò na 
Justiça do Trabalho pelo empregado que entender inexistir sua autorização para o descori- 
to, razão pda qual não poderia ser este realizado a sua revelia. Afinal, quem tem razão?

O empregado não assodado pode opor-se ao desconto, por não ser membro do sindi
cato, pois do contrário haveria violação do prindpio da liberdade sindical. Já o assodado 
terá de pagar a contribuição, justamente em razão da sua condição de sindicalizado.
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Não se permitindo que o trabalhador se oponha ao desconto da contribuição as- 
sistencial, há uma forma indireta de obrigar o obreiro a se filiar ao sindicato quando 
o inciso V do art. 8a da Lei Maior dispõe que “ninguém será obrigado a filiar-se ou a 
manter-se filiado a sindicato”. O verbete 227 do Comitê de Liberdade Sindical da OIT 
entende que não contraria o princípio da liberdade sindical a cobrança de contribuições 
previstas em normas coletivas, desde que ò empregado também possa a ela se opor. Es
ses fundamentos mostram também a natureza facultativa do desconto da contribuição 
assistência!

O Precedente 119 da SDC do TST entende que a contribuição assistendal só pode 
ser cobrada do assodado ao sindicato, pois fere o direito de livre sindicalização (art. 8a, 

da Constituição).
O próprio STF admitiu que, para a cobrança da contribuição assistendal, há ne

cessidade de o empregado não se opor ao desconto, desde que até certo prazo antes do 
pagamento dos salários reajustados, que seria de 10 dias antes do primeiro pagamento 
do salário reajustado (LTr 43/1.148). Tal orientação é embasada no prindpio da in- 
tangibilidade salarial (art. 462 da CLT) e, também, no art. 545 da CLT. Este especifica 
que “os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de pagamento dos seus 
empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao 
sindicato”. Há necessidade, portanto, de que os obreiros concordem com o desconto, 
com exceção da contribuição sindical, que independeria da vontade do operário, por ser 
compulsória e ter natureza tributária (art. 149 da Constituição, c/c arts. 3a e 217,1, do 
CTN). Deve o trabalhador opor-se ao desconto da contribuição nos 10 dias anteriores 
ao primeiro pagamento salarial reajustado, com fundamento analógico no parágrafo 
único do art. 545 da CLT, que contém o prazo de 10 dias para o recolhimento das con
tribuições descontadas pelo empregador do empregado. Esta orientação passou a ser 
adotada em dissídios coletivos, culminando com o Precedente 74 do TST em dissídios 
coletivos, que especificava: “Subordina-se o desconto assistendal sindical à não oposi
ção do trabalhador, manifestada perante a empresa até 10 (dez) dias antes do primeiro 
pagamento reajustado.”

Parece que a orientação do Precedente 74 da SDC do TST fica prejudicada pelo Pre
cedente 119. Não há mais que se falar em oposição para o desconto, mas em autorização 
do empregado, pois o desconto só poderá ser feito para o trabalhador filiado ao sindicato.

Pouco importa se existe ou não dáusula na norma coletiva prevendo a autorização 
do empregado para que o desconto seja efetuado, pois tal determinação já  está contida 
na lei, no art. 545 da CLT, não precisando constar da norma coletiva. Logo, o fato de 
não haver previsão na dáusula da norma coletiva sobre a possibilidade de oposição do 
trabalhador à cobrança da contribuição assistendal não impede que o èínpregado a ela 
se oponha, desde que nos 10 dias anteriores ao pagamento do salário reajustado, pois o 
direito de oposição decorre do prindpio da intangibilidade salarial e da proteção legal. 
Para cada novo desconto deverá haver nova oposição, pois uma única não será sufidente, 
já  que se trata de ato continuativo.

Será vedado ao sindicato impor, v. g., contribuição assistendal de 5% para os assoda
dos e de 10% para os não assodados, pois o caput do art. 5a da Lei Maior prescreve que 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Destaque-se o fato de
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que, se houver a imposição de uma contribuição maior para os não associados em relação 
aos associados, isto implica maneira compulsória de fazer os primeiros se associarem ao 
sindicato, o que é defeso pelo inciso V do art. 8a do Estatuto Supremo.

Se a contribuição assistencial for prevista em sentença normativa em dissídio coleti
vo, a competência será da Justiça do Trabalho para examinar a questão, por se tratar de 
cumprimento de decisão coletiva da citada Justiça especializada.

A Lei na 8.984, de 7-2-95, estabeleceu que “compete à Justiça do Trabalho conciliar 
e julgar os dissídios que tenham origem no cumprimento de Convenções Coletivas de 
Trabalho ou Acordos Coletivos de H-abalho, mesmo quando ocorram entre sindicatos ou 
entre sindicato de trabalhadores e empregador” (art. I a). O STF tem entendido que a Lei 
na 8.984/95 não se atrita com a Constituição, pois é a lei de que trata a Lei Maior para 
regular as outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. (STF, RE 143.722-7- 
SÇ ac. da I a T., j. 28-4-95, Rei. Min. Ilmar Galvão, in LTr 59-11/1.519.) Assim, é possível 
que o sindicato de empregados ingresse com ação na Justiça do Trabalho postulando do 
empregador os descontos não efetuados a título da contribuição assistencial.

O prazo de prescrição para a cobrança da contribuição assistencial é de 10 anos (art. 
205 do Código Civil), pelo fato de que a natureza da contribuição é privada.

21.4 Mensalidade sindical

A mensalidade sindical é paga apenas pelos associados ao sindicato, sendo prevista 
pelo estatuto de cada entidade sindical. Assim, apenas os filiados ao sindicato é que pagam 
a mensalidade sindical (art. 548, b, da CLT), pois beneficiam-se dos serviços prestados 
pelo sindicato, como atendimento médico, dentário, assistência judiciária etc. É, portanto, 
a contribuição associativa ou mensalidade sindical decorrente da previsão do estatuto 
do sindicato. Dois são os requisitos necessários ao pagamento da mensalidade sindical: 
a pessoa ser filiada ao sindicato e o estatuto da entidade sindical prever seu pagamento.

O prazo de prescrição para ser exigida a mensalidade sindical é de 10 anos (art. 205 
do Código Civil), por ter natureza privada.
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REPRESENTAÇÃO DOS 
TRABALHADORES NAS

Em presas

1 Representação

Os sistemas de representação dos trabalhadores podem compreender: (a) questões 
relativas a salário e condições de trabalho; (b) filiação dos trabalhadores ao sindicato; (c) 
cobrança de contribuições sindicais dos trabalhadores; (d) comunicação entre o sindicato 
e os associados ou os membros da categoria.

1.1 Histórico

Em 1906, na Itália, existiam comissões internas, para a representação dos trabalha
dores, decorrentes de um acordo entre a Federação Italiana Operária Metalúrgica e a 
fábrica de automóveis Itália, de Torino. Tais comissões foram posteriormente suprimidas, 
mas restabelecidas em 1943, por meio de convenções coletivas no âmbito das empresas.

Na Alemanha, a representatividade dos empregados na empresa sempre existiu, des
de 1891, com exceção do período do nadonal-sodalismo. Na Espanha, surgiu em 1922, 
com os Conselhos de Cooperação Industrial.

Na maioria dos países europeus sempre se verificou a existênda da representação 
sindical e dos trabalhadores na empresa, indusive por meio da co-gestão.

Prevê o art. 621 da CLT que os acordos e as convenções coletivas poderão induir en
tre suas dáusulas determinação no sentido da constituição e fundonamento de comissões 
mistas de consulta e colaboração. Estas disposições mendonarão a forma de constituição, 
o modo de fundonamento e as atribuições das comissões. Na prática, não constam dáu
sulas da maioria das convenções e acordos coletivos sobre comissões mistas de consulta 
e colaboração.

Estabeleceu a Constituição, no art. 11, que, “nas empresas de mais de duzentos em
pregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exdusiva 
de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores”.

Os sindicatos não têm manifestado, na prática, grande interesse em relação à imple
mentação do art. 11 da Constituição, pois podem entender que o representante deveria 
necessariamente ser membro do sindicato, visto que poderia ficar à margem da orienta
ção sindical, além de sofrer infiuênda do empregador.
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A Convenção na 135 da OIT, de 1971, foi aprovada pelo Decreto Legislativo ns 86, 
de 14-12-89, sendo promulgada pelo Decreto ns 131, de 22-5-91. Trata-se de norma que 
tem hierarquia de lei ordinária federal em nosso país, já  que foi ratificada pelo Brasil. Foi 
complementada a referida convenção pela Recomendação ns 143, de 1971. O objetivo 
era que o representante dos trabalhadores não fosse prejudicado pelo empregador ou 
despedido em razão de sua participação nas atividades sindicais, visando poder desem
penhar suas atribuições.

A Convenção na 135 menciona duas modalidades de representação:

1. delegados ou representantes sindicais, “nomeados ou eleitos pelos sindicatos 
ou por seus associados” para representar a categoria na empresa;

2. representantes de pessoal, eleitos livremente pelos trabalhadores da empresa, 
de conformidade com as disposições da legislação nacional ou dos contratos 
coletivos, cujas funções não se estendem a atividades que sejam reconhecidas 
no país como prerrogativas exclusivas dos sindicatos.

Determina a Convenção na 135 da OIT que os representantes dos trabalhadores de
vem dispor de proteção eficaz contra todas as medidas que possam causar-lhes prejuízo, 
indusivè a dispensa, em razão do exerddo de sua atividade, de sua filiação sindical oü 
sua partidpação em atividades sindicais. O empregador deve conceder facilidades para 
o exerddo eficaz e rápido de suas funções. Tais garantias são tanto dos representantes 
sindicais quanto dos representantes eleitos pelo pessoal (art. 3a). Nota-se, portanto, que 
a Convenção na 135 da OIT trata de duas categorias distintas de representantes dos tra
balhadores na mesma empresa: os sindicais e os de pessoal. Os representantes sindicais 
são os nomeados ou eleitos por sindicatos ou pelos membros de sindicatos. Ós represen
tantes de pessoal são os eleitos livremente pelos trabalhadores da empresa, conforme as 
disposições da legislação nadonal ou de convenções coletivas, e cujas funções não se es
tendam a atividades que sejam reconheddas, nos países interessados, como dependendo 
das prerrogativas exdusivas dos sindicatos.

A Recomendação na 143 estabelece que deve haver indicação dos motivos que po
dem justificar a despedida, mediante consulta a um organismo independente, e a possi
bilidade de recurso por parte do empregado. Caso a dispensa seja injusta, o empregado 
terá direito à reintegração no emprego, com o pagamento dos salários venddos. O ônus 
da prova será do empregador. Deve haver prioridade na conservação do emprego dos 
representantes dos trabalhadores em caso de redução do pessoal. O representante deverá 
gozar de facilidades para o exerddo das suas funções.

O § 10 dispõe que o empregador deverá conceder tempo livre necessário ao desem
penho de tarefas de representação na empresa, sem perda de salário ou de qualquer outra 
vantagem sodal.

Prevê o § 11 a possibilidade de o representante ausentar-se da empresa, mediante 
tempo livre para partidpação de reuniões, cursos de formação, seminários, congressos e 
conferêndas sindicais; o comparecimento a tais reuniões dar-se-á sem a perda do salário, 
nem a de qualquer outra vantagem sodal.

1.2 OIT
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Permite o § 12, ao representante dos trabalhadores, o direito de acesso aos locais 
de trabalho, quando necessário, com vistas ao desempenho de suas funções de represen
tação. Os representantes devem ter acesso à direção da empresa, na medida necessária 
ao eficiente desempenho de suas atribuições (§ 13). Terão permissão para arrecadar as 
contribuições sindicais sempre que não houver outros procedimentos previstos para esse 
fim (§ 14). Serão permitidas aos representantes a colocação de cartazes e a difusão de 
publicações sindicais (§ 15).

A empresa deverá proporcionar aos representantes dos trabalhadores as facilidades 
materiais e as informações necessárias ao exercício de suas funções (§16). Os represen
tantes que não trabalharem na empresa, mas cujo sindicato tenha associados empregados 
ali trabalhando, devem ser autorizados a ingressar na empresa (§ 17).

A Recomendação n2130, adotada em 29-6-87, propõe às empresas providências com 
vistas à solução interna de reclamações dos trabalhadores.

1.3 Direito comparado

No Reino Unido os conselhos de empresa não são estabelecidos por lei, mas por con
vênios coletivos nacionais. O delegado sindical (shop stewarã) representa os trabalhado
res nas empresas. O regime sindical é de unidade consentida pelas próprias jpartes e não 
imposta pelo empregador, sendo que a negociação coletiva ocorre por empresa.

Na Alemanha os representantes do pessoal são eleitos pelos próprios trabalhadores, 
de forma direta, não sendo delegados sindicais. São formados conselhos de estabeleci
mentos. A negociação coletivà não é por empresa, mas por ramos da economia.

Na França tanto há representação eleita pelos próprios trabalhadores como repre
sentação sindical na empresa. Há, ainda, a possibilidade de os próprios trabalhadores se 
entenderem direta e coletivamente com os empregadores, conforme uma das leis Auroux, 

. de 1982.
O Estatuto dos Trabalhadores da Espanha, nos arts. 62 e ss., trata da representação 

dos trabalhadores na empresa. São eleitos os representantes por sufrágio direto e secreto. 
Nas empresas com mais de 50 delegados fixos, a represèntação tem o nome de comitê de 
empresa. São encarregados de receber informações trimestrais, pelo menos sobre a evo
lução geral do setor econômico a que pertence a empresa, sobre a situação da produção 
e vendas da entidade, sobre seu programa de produção è evolução provável do emprego 
na empresa. Os representantes conhecerão o balanço, a conta de resultados, o relatório 
e outros documentos necessários. Manifestam-se previamente sobre decisões adotadas 
pelo empresário sobre redução da jomada de trabalho, transferência do tòtal ou parte das 
instalações. Devem ser informados sobre todas as sanções impostas por faltas muito gra
ves, assim como ter conhecimento trimestralmente dos índices de acidente do trabalho 
e enfermidades profissionais e suas conseqüências, absenteísmo e suas causas, sinistros, 
estudos de ambiente de trabalho.

Em Portugal, a Constituição de 2-4-76 assegura, no art. 54,1 o “direito dos trabalha
dores criarem comissões de trabalhadores para defesa dos seus interesses e intervenção 
democrática na vida da empresa”.
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Qualquer empresa pode ter tais comissões, mediante eleição secreta e direta. O art. 
56 esclarece que as comissões têm o direito de “participar na elaboração da legislação do 
trabalho e dos planos econômico-sociais que contemplem o respectivo setor”.

1.4 Autoaplicabilida.de

É autoaplicável o art. 11 da Lei Maior, pois ela não faz referência à necessidade de 
a lei regular a representação dos trabalhadores nas empresas. Ao contrário de outros 
comandos constitucionais, o art. 11 da Lei Magna não dispõe que a representação dos 
trabalhadores nas empresas será feita “na forma da lei”. Entretanto, apesar de o manda
mento constitucional ser norma de eficácia plena, necessita ser complementado no que 
diz respeito, por exemplo, à duração do mandato, à estabilidade, às facilidades para cum
primento do mister constitucional confiado, ao número de representantes em empresas 
que tenham muitos empregados, como mais de 1.000, à possibilidade de reeleição etc.

2.5 Conceito

Representação dos trabalhadores é o conjunto de meios destinados a promover os 
interesses dos trabalhadores com os empregadores sobre condições de trabalho.

Pode-se dizer que a Norma Ápice instituiu oficialmente o que já existia de fato em 
algumas empresas: o representante de pessoal. Vem a ser este uma pessoa que necessa
riamente não precisa ser sindicalizada, mas que é eleita pelos empregados para repre
sentá-los perante a empresa na discussão de interesses dos trabalhadores com aquela. O 
procedimento adotado pela Lei Maior vem a se constituir numa forma democrática de 
participação dos trabalhadores na empresa.

1.6 Distinção

Não se confunde â  representação dos trabalhadores na empresa com a co-gestão. 
O representante dos trabalhadores previsto no art. 11 da Constituição não interfere na 
gestão da empresa, nem a referida representação dos trabalhadores se confunde com a 
co-gestão. Não tem o representante qualquer poder de gestão, apenas serve para mánter 
contato direto com o empregador nas questões de interesse dos empregados ná empresa, 
mas não para co-gerir esta. -

O representante dos trabalhadores eleito para discutir os interesses dos operários da 
empresa não se confunde com o dirigente sindical. O representante sindical vem a ser a 
pessoa escolhida mediante eleição no âmbito do sindicato para representar a categoria e 
ser dirigente do sindicato. Não precisa o representante dos trabalhadores na empresa ser 
sindicalizado, apenas deve ser eleito para discutir os interesses dos trabalhadores perante 
o empregado^ pertencendo aos quadros deste, enquanto o representante sindical pode 
pertencer a qualquer outra empresa. O representante dos trabalhadores na empresa é 
eleito apenas pelos empregados dela, tendo por finalidade exclusiva a promoção de inte
resses diretamente com o empregador e não os da categoria* Não representa, portánto, a 
categoria, mas apenas os trabalhadores da empresa.
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Diferencia-se o representante dos trabalhadores do dpeiro. O representante tem por 
função representar os empregados perante o empregador para efeito de reivindicar con
dições de trabalho. O dpeiro irá verificar as condições da empresa quanto à prevenção 
de addente do trabalho.

Distingue-se, ainda, o representante dós trabalhadores do delegado sindical na em
presa. Este normalmente foi eleito para esse fim pela categoria, representando-a na 
empresa. Costumeiramente, é o delegado indicado pelo sindicato entre os empregados 
da empresa, sendo apenas um representante da agremiação perante o empregador, de 
modo a verificar se este cumpre as determinações trabalhistas e as normas coletivas da 
categoria. Geralmente, o delegado é um trabalhador sindicalizado. O representante dos 
trabalhadores pode não ser dirigente sindical, assim como pode não ser sindicalizado.

É possível, portanto, dizer que a Constituição assegura uma. tríplice forma de repre
sentação dos trabalhadores: (a) a sindical, com previsão nos incisos VI e VHI do art. 8Q;
(b) a cogestão (art. 72, XI); (c) a de empresa (art. U ).

1.7 Natureza jurídica

A natureza jurídica da representação dos trabalhadores poderia compreender a re
presentação de vontades e a representação de interesses. Não há representação de vonta
des, mas representação de interesses coletivos dos trabalhadores. Assim, enquadra-se no 
Direito Coletivo do Trabalho.

1.8 Classificação

No sistema brasileiro, o tema pode ser dassificado da seguinte forma: (a) representa
ção sindical (8S, VI e VIII, da Constituição); (b) co-gestão; (c) representação de empresa 
(art. 11 da Constituição); (d) Comissão de Conciliação Prévia (art. 625-A a 625-H da 

. CLT); (e) Comissão de fábrica, comitê de empresa, conselho de empresa.
A representação pode ser: (a) externa, que é a feita pelo sindicato; (b) interna, que 

é a realizada no local de trabalho. Pode ser a representação realizada por um colegiado 
(conselho, como na Alemanha, em que na prática existe a cogestão) ou ser singular (de
legado sindical). Quanto à partidpação, pode ser: (a) paritária, tendo representantes de 
empregados e empregadores; (b) não sindical, em que não há a partidpação de represen
tantes sindicais; (c) mista, em que há representantes sindicais e não sindicais.

1.9 Objetivo

A  ideia prindpal da instituição dos representantes dos trabalhadores perante o em
pregador foi a de que certos conflitos existentes no próprio âmbito da empresa fossem 
nela resolvidos, reduzindo, com isso, o número de processos a serem ajuizados na Justiça 
do Trabalho. Há, também, uma forma de o próprio representante exercer a fiscalização 
trabalhista na empresa quanto ao cumprimento da legislação e das normas coletivas da 
categoria, indusivè quanto a normas de segurança e medicina do trabalho. Existe, ain
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da, a possibilidade da negociação direta dos trabalhadores com a empresa, por meio do 
representante, quanto a melhores condições de trabalho e salariais, prestigiando a nego
ciação direta entre as partes, que melhores resultados alcança, principalmente no que diz 
respeito à análise estrutural e financeira da empresa para a concessão de novas vantagens 
aos trabalhadores.

1.10 Procedimentos

Nas empresas com mais de 200 empregados será assegurada a eleição do represen
tante dos trabalhadores, porém nas empresas com número de fundonários inferior não 
será obrigatória essa eleição. É o que se depreende-da-análise do preceito constitudonal. 
Nada impediria que a legislação ou a norma coletiva complementassem o dispositivo 
constitudonal quanto a uma forma de representação dos trabalhadores nas empresas 
que tivessem menos de 200 empregados, pois a Constituição apenas assegura um direito, 
genérico, que pode ser complementado ou melhorado pela lei ordinária ou pelas próprias 
partes interessadas. Na verdade, a Lei Maior apenas assegura a obrigatoriedade de que 
nas empresas com mais de 200 empregados haja a deição de um representante dos em
pregados para entendimento direto com o empregador.

O art. 11 da Constituição estabelece que o representante dos trabalhadores será elei
to nas empresas de mais de 200 empregados. Isso quer dizer que a representação é por 
empresa, não por estabelecimento da empresa. Nada impede, porém, que a lei ordinária 
estabeleça questão pertinente à representação nos estabelecimentos ou filiais da empre
sa, pois a Lei Maior apenas dispõe sobre direitos mínimos dos trabalhadores, permitindo 
que a lei ordinária ou a negodação coletiva estabeleçam outros direitos. Em relação às 
empresas que têm mais de um estabelecimento, com mais de 200 empregados cada um, 
seria recomendável que houvesse pelo menos um representante dos trabalhadores por 
estabdecimento. Nas empresas que tivessem mais .de um estabelecimento, porém menos 
de 200 empregados em cada um ddes, poderia ser eleito apenas um representante dos 
trabalhadores ém relação a todos os estabelecimentos da empresa. O ideal, contudo, seria 
que houvesse um representante por estabelecimento.

Cada empresa do grupo econômico que tenha mais de 200 empregados, por ter per
sonalidade jurídica própria, deverá ter um representante dos trabalhadores.

Deveria, também, a legislação ordinária estabelecer um critério para se dizer como 
seria a representação dos trabalhadores na empresa quando esta tiyesse mais de 200 
empregados, de modo a haver uma propordonalidade entre a representação e o número 
de empregados, como, por exemplo, na empresa que tivesse 1.000,5.000 ou mais traba
lhadores.

A escolha dos representantes dos trabalhadores será feita por eles próprios, mediante 
eleição direta, entre tòdos os empregàdds da empresa.

De acordo com a Constituição, não se pode dizer que o representante dos traba
lhadores na empresa tenha estabilidade. Em primeiro lugar; o art. 11 da Lei Maior não 
confere expressamente garantia de emprego a esses trabalhadores. Em segundo lugar 
o indso Vm do art. 8a da Lei Fundamental refere-se apenas a empregado sindicalizado 
eleito para cargo de direção ou representação sindical. O representante a que se refere o 
art. 11 da Lei Magna, contudo, não é o representante sindical, nem há necessidade de que 
tal representante seja sindicalizado. Somente a lei ordinária poderá estabelecer a referida
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estabilidade ao representante dos trabalhadores na empresa, o que é até recomendável, 
diante de represálias do empregador ou até do fato de o referido trabalhador poder ser 
despedido e não poder desempenhar a contento seu mister, decorrente da independência 
e autonomia que precisa ter para esse fim. A garantia de emprego do representante dos 
trabalhadores poderá ter prazo semelhante à conferida aos cipeiros ou aos dirigentes 
sindicais. O sindicato terá interesse em eleger para representante na empresa uma pessoa 
ligada ao sindicato ou até mesmo um dirigente sindical, justamente para ter garantia de 
emprego e poder desempenhar melhor seu papel, sem sofrer represálias do empregador, 
como a dispensa do trabalhador. Disciplinando a lei a garantia de emprego, deveria o 
representante dos trabalhadores somente poder ser dispensado mediante o ajuizamento 
de inquérito para apuração de falta grave, nos mesmos moldes previstos para o dirigente 
sindical, conforme o § 3a do art. 543 da CLT. .

O ideal seria que o representante dos trabalhadores tivesse um titular e üm suplente, 
caso o primeiro estivesse impedido de desenvolver seu mister.

O representante dos trabalhadores poderia conciliar internamente o interesse dos 
empregados com o empregador, de modo até a evitar o ajuizamento de ações perante a 
Justiça do Trabalho.

Irá manter o representante dos trabalhadores contatos com as chefias ou os dirigentes 
da empresa, tratando de condições de trabalho, inclusive condições técnicas referentes ao 
trabalho dos empregados. Não poderá o representante celebrar convenção ou acordo co
letivo de trabalho, pois esta legitimidade é do sindicato (art. 8a, VI, da Constituição). Não 
é, portanto, o representante um delegado sindical, mas um representante dos trabalhado
res na empresa. Não se trata a representação de negociação coletiva, compreendendo o 
sindicato, pois nesse caso aplica-se o inciso VI do art. 8a da Lei Magna, mas de negociação 
individual ou do grupo de empregados dentro da empresa. O resultado não é um acordo 
ou convenção coletiva, mas o entendimento necessário para as tratativas diretas com o 
empregador. O representante não terá interesse de falar com o empregador apenas de 
questões do dia a dia, de qualidade de matéria-prima, de máquinas e equipamentos etc., 
mas também de condições de trabalho.

1.11 Conclusão

O art. 11 da Constituição não deveria estar incluído no bojo da Lei Maioi; mas em 
lei ordinária. Trata-se de dispositivo constitucional autoaplicável, porém necessita ser 
lapidado pela lei ordinária, para melhor estabelecer seus contornos, pois a Lei Magna não 
regula inteiramente a matéria, nem deveria, visto não ser esta sua função.

Até o momento, o representante dos trabalhadores não goza de qualquer espécie 
de garantia de emprego, o que pode dificultar seu mister de promover o entendimento 
direto com os empregadores.

É recomendável que venha a lume norma legal para dirimir as dúvidas supramendo- 
nadas, pois o que se tem visto é que somente nas grandes empresas, em que já existia a 
comissão de fábrica, tem sido adotada a prática da representação dos trabalhadores. Na 
maioria das demais empresas, simplesmente não se tem cogitado da instituição do repre
sentante dos trabalhadores ou de comissão de trabalhadores.
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2.1 História

A partídpação na gestão das empresas surge sob um aspecto político de acordo com 
os ideais da Revolução Francesa de 1789. Na época, já  havia um interesse do povo de 
partidpar da vida política e do podei; de modo a encerrar os períodos monarquistas.

Em 1846, na França, Godin estabeleceu um conselho de empresa-com os represen
tantes de cada seção em sua fábrica. Em 1917, também foi promovida a criação de dele
gados nas fábricas de armamento por Albert Thomas.

A Igreja também se preocupou com o assunto, entendendo que se tratava de um 
direito fundamental do trabalhador. O papa João XXM, na Endclica Mater et Magistra, 
afirmou que o trabalhador deveria tomar parte na vida da empresa, porém esdareceu que 
deveriam ser formuladas regras precisas e definidas para tanto, em razão das caracterís
ticas peculiares de cada empresa. Na Constituição Pastoral Gaudiam et Spes, promulgada 
pelo Vaticano n, em 7 de dezembro de 1965, verificava-se também a necessidade da 
“partidpação ativa de todos na gestão da empresa”.

2.2 Evolução legislativa no Brasil

Na verdade, uma forma indireta de partidpação na gestão surge com o Decreto-lei na 
7.036, de 10-11-1944, ao criar regras pertinentes as comissões internas de addentes do 
trabalho, sendo que houve nesse aspecto uma partidpação do empregado na empresa, de 
modo a diminuir os addentes do trabalho, e, de certa forma, cogestão.

A partídpação nos lucros surgiu com a Constituição de 1946 (art. 157, IV), porém 
nada se mendonou a respeito da partidpação na gestão ou de formas de co-gestão.

Na verdade, a primeira Constituição que tratou do tema foi a de 1967, no indso V 
do art. 158, ao versar sobre a integração do trabalhador na vida e no desenvolvimento 
da empresa, com partidpação nos lucros e, excepdonalmente, na gestão, nos casos e 
condições que fossem estabeleddos. Era uma regra dirigida ao legislador ordinário. Este, 
contudo, nunca regulou a questão.

A EC na 1, de 1969, versou, no inciso V do art. 165, o mesmo tema, com pequena 
mudança de redação: “integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com parti
dpação nos lucros e, excepdonalmente, na gestão, segundo for estabeleddo em lei”. Não 
se falava mais em casos e condições que fossem estabeleddos; apenas segundo os crité
rios definidos em lei. Entretanto, a partidpação na gestão continuava sendo de natureza 
excepdonal.

No Estado de São Paulo, a Lei estadual na 3,742, de 20-5-83, com nova redação 
determinada pela Lei na 4.096, de 15-7-84, estabelece que nas sodedades anônimas con
troladas màjòritariamènte pelo Estado é obrigatória a instituição dé um Conselho de 
Partídpação e Representação de Pessoal, composto de 30 membros, que elege um diretor 
para representar os empregados na empresa. Com a Lei na 4.096/84, os próprios traba
lhadores é que passaram a eleger seu representante.

2 Cogestão
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Na Assembleia Nadonal Constituinte, o tema não foi tratado na Subcomissão dos 
Direitos dos Trabalhadores e na Comissão da Ordem Sodal. Na Comissão de Sistema
tização, surgiu a redação “partidpação nos lucros, desvinculada da remuneração, e na 
gestão da empresa, conforme definido em lei ou em negodação coletiva”. O indso XI 
do art. 7S da Constituição de 1988 estabeleceu que haveria “partidpação nos lucros, ou 
resultados, desvinculada da remuneração, e, excepdonalmente, partidpação na gestão 
da empresa, conforme definido em lei”. Verifica-se que a partidpação na gestão continua 
sendo determinada de maneira excepdonal, dependente, porém, da lei ordinária que irá 
regular o assunto. Nota-se, contudo, do referido dispositivo constitudonal, que inexiste 
sua auto-aplicabilidade, por ser dependente de lei ordinária.

2.3 Direito comparado

As Constituições de Portugal (1976), Equador (1978), Peru (1979), Noruega (1980) 
passaram a conter dispositivo sobre o direito de partidpação dos trabalhadores nas em
presas. A Constituição italiana apenas mendona, no art. 3B, o direito de efetiva partidpa
ção de todos os trabalhadores na organização política, econômica e sodal do país.

A Alemanha tem o sistema mais aperfeiçoado, de cogestão. Já em 1891 o Código 
Industrial previa a criação facultativa de comitês de fábrica. Na Assembleia Nadonal 
Constituinte em 1848 foi debatido anteprojeto de Código de Profissões Industriais, Co- 
merdais e Artesanais, que previa a formação de comissões de fábricas. Em 1916, a Lei 
sobre o Serviço de Socorro à Pátria estabeleceu que os comitês de fabrica eram obriga
tórios nas empresas com mais de 50 operários, sendo seus representantes eleitos pelos 
próprios empregados, com direito de consulta e informação. Em 1919 a Constituição de 
Weimar estabeleceu a criação de conselhos de trabalhadores nas empresas, nos distritos 
e .no Reich. Posteriormente, foi adotada a Lei de cogestão na Mineração e Indústrias do 
Ferro e Aço (1951), em que as empresas de mineração e metalúrgicas que tivessem mais 
de 1.000 empregados teriam cogestão paritária. Nas empresas que tivessem mais de 500 
empregados a comissão séria não paritária. A Lei de Constituições de Empresas (1952) 
ampliou o sistema, instituindo vários órgãos de trabalhadores ou tendo sua representa
ção. A Lei de cogestão dos Assalariados (1976) também tratou do tema. O sistema co
meça com conselhos ou comissões de trabalhadores na empresa, com representantés dos 
trabalhadores na direção, com cargos de diretores de trabalho e no Conselho Fiscal. Os 
representantes dos trabalhadores não podem ser dispensados arbitrariamente. Instituiu- 
-se um organismo paritário na empresa que tem o poder de conhecer as divergêndas que 
surgem entre os trabalhadores e o empregador. Nas sodedades anônimas com mais de 
2.000 empregados, há a representação paritária de trabalhadores e adonistas nos conse
lhos de superintendênda.

Em Portugal, a Lei na 46, de 12-9-79, estabelece as comissões de trabalhadores, que 
recebem as informações necessárias ao exerddo de sua atividade, intervindo na organi
zação da atividade produtiva, partidpando na elaboração da legislação trabalhista e dos 
planos econômicos e sodais que sejam aplicáveis ao setor e em sua elaboração.

Na França, houve regulamentação do tema em 1945, sendo induídas tais regras na 
Carta de Trabalho de 1941. A Constituição de 1958, que se reporta ao “Preâmbulo” da 
Constituição de 1946, traz a ideia de que “todo trabalhador partidpa, por intermédio
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dos seus delegados, da determinação coletiva das condições de trabalho e da gestão das 
empresas”. Lei de 1966 estendeu esse sistema à agricultura. A participação na gestão é 
feita pelo comitê da empresa. As empresas que têm mais de 50 empregados são obrigadas 
a ter uma dessas comissões. O dirigente da empresa e o delegado sindical integram a re
ferida comissão. E destinada à comissão uma subvenção anual do empregador de 0,20% 
da folha bruta de salários.

Na Espanha, a comissão fiscaliza o cumprimento das regras trabalhistas e da segu
ridade social, sendo que a aplicabilidade de tais normas depende das providências da 
comissão e das autoridades competentes.

No âmbito da OIT, não existe norma específica sobre o tema, apenas orientações ge- 
xais. A Recomendação na 94, de 1952, fala sobre a consulta e a colaboração que deve ha
ver na empresa, propondo a instituição de comissões paritárias de consulta e colaboração 
no seio das empresas, desde que as questões não estejam compreendidas no campo de 
ação dos organismos de negociação coletiva. A Recomendação na 129, de 1967, trata das 
comunicações que deve haver entre a direção e os trabalhadores da empresa. A Recomen
dação na 130, de 1969, versa sobre a análise e solução das reclamações feitas na empresa. 
A Recomendação na 137, de 1977, especifica sobre pessoal de enfermagem, havendo uma 
seção sobre participação dos enfermeiros nas decisões pertinentes à vida profissional. A 
Convenção na 148, de 1977, trata da proteção dos trabalhadores contra ruídos, prevendo 
a comunicação e consulta dos representantes dos trabalhadores nos órgãos de prevenção 
e inspeção, como ocorre também em relação à Convenção na 155, de 1981. A Convenção 
na 158, de 1982, estabelece que é obrigatória a consulta dos representantes dos trabalha
dores quando existam despedidas coletivas determinadas por causas econômicas, tecno
lógicas, estruturais ou análogas (art. 13).

2.4 Denominação

Em outros países, verifica-se a utilização das seguintes expressões: consigli d’impresa, 
conseil d’entreprise, comitê d’entreprise, comitê d’étàblissement, comissioni interne d’azienda, 
consigli di gestione, Betnebsrat, Betriebsvertretimg.

O tema pode ser denominado de participação na gestão ou de cogestão. Tem o signi
ficado de o empregado poder participar da gestão da empresa juntamente com o empre
gador tomando decisões.

2.5 Distinção

A participação na gestão não se confunde com a participação nos lucros. Nesta, o 
objetivo é o de que, se houver lucro, parte seja distribuída entre os empregados. Naquela, 
a participação não será no resultado positivo obtido pela empresa, mas na direção da 
própria empresa, em seu destino. Não deixa de ser porém, a participação nos lucros, uma 
forma indireta de cogestão, de fazer com que o trabalhador participe da empresa, obten
do resultados positivos e se beneficiando da distribuição dos lucros.
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A cogestão é distinta da participação no capital. A participação no capital irá dizer 
quem é o proprietário da empresa, enquanto na primeira o empregado pode participar da 
gestão da empresa, mas não necessariamente de seu capital.

Difere a cogestão da autogestão, pois a primeira compreende a comunhão de deci
sões entre empregados e empregadores ná empresa. Já, na segunda, a direção da empre
sa é feita somente pelos empregados.

O representante de que trata o art. 11 da Constituição não se confunde com a pessoa 
que participa da gestão, pois o primeiro é aquele que irá ser eleito com a finalidade exclu
siva de promover o interesse dos empregados diretamente com o empregador.

2.6 Classificação

Parece, à primeira vista, que a participação na gestão está incluída no Direito Cole
tivo, pois o interesse a ser discutido é o coletivo, de toda a empresa e da comunidade de 
pessoas que nela prestam serviços. Não se trata, portanto, de aspecto individual, que diria 
respeito ao contrato individual de trabalho, referindo-se, sim, à coletividade da empresa, 
incluindo os empregados.

A cogestão pode ser classificada como de empresa ou de estabelecimento. A coges
tão no estabelecimento não compreende toda a empresa, apenas o estabelecimento. Já a 
cogestão de empresa importa, inclusive, delegação de poderes de direção ao empregado 
e de deliberação, que irão compreender a empresa toda, não apenas um estabelecimento. 
A cogestão estabelecida na Constituição é a de empresa, pois fala-se em participação na 
gestão da empresa, e não do estabelecimento.

2.7 Objetivos

Um dos objetivos principais da instituição da participação na gestão foi reformular 
a estrutura social, no sentido de acabar com os desnivelamentos sociais existentes em 
relação ao trabalhador. Há a ideia da participação na gestão como forma de democracia 
dentro da empresa e do exercício do pluralismo jurídico, que de certa forma já é verifi
cado no inciso V do art. I a da Constituição. Tem por base, também, a reformulação das 
estruturas da empresa, de modo que o trabalhador possa participar, inclusive em sua 
direção. É, portanto, forma de valorização do trabalho ao lado do capital. Tem, além dis
so, um fundamento econômico, de aumento de produção, quando o trabalhador passa a 
participar das decisões na empresa.

2.8 Vantagens e desvantagens

As razões favoráveis seriam várias. Há tuna razão ética, no sentido do desenvolvi
mento da personalidade humana, com o objetivo de acabar com a exploração do homem 
pelo homem. A segunda razão seria político-social, no sentido da democratização da 
empresa e da melhoria do relacionamento com o pessoal. A terceira razão diria respeito 
ao crescimento da empresa pela diminuição da conflituosidade, ou seja, uma espécie
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de dáusula de paz èxistente na empresa. A quarta posição seria jurídica, no sentido da 
insufidênda do contrato de trabalho como técnica de captação das relações de trabalho.

Os pontos de vista contrários seriam também diversos. O primeiro diria respeito ao 
prejuízo à unidade necessária na direção da empresa, mormente porque o empregador 
é o proprietário da empresa, tendo direito de organizá-la da maneirá como o desejar. O 
segundo, o prejuízo à independênda do movimento sindical, prejudicando as reivindica
ções trabalhistas, e a ameaça ao monopólio sindical de negodação, havendo a perda de 
sua identidade como dasse; mesmo nas greves, aqueles empregados que partidpam da 
cogestão apenas iriam ficar adstritos a sua empresa, e não à categoria, podendo gerar 
desagregação. O terceiro, a inadequada formação dos trabalhadores que, por natureza, 
não têm tino adininistrativo e para a direção; na empresa bem administrada não seria 
necessária a cogestão. Quarto, a interiorização do conflito da empresa. Quinto, o envol
vimento do empregado contra o empregador.

Nos países em que o sindicalismo é conflitual, o sistema normalmente não fundona 
muito bem, pois na cogestão deve haver sua voluntária aceitação pelos interessados, 
prestigiando o diálogo dentro da própria empresa. Quando não há a obrigatoriedáde 
de se discutir o conflito dentro da empresa, a possibilidade de surgir a divergênda é 
muito maior, o que ocorrerá fora do âmbito da empresa. A cogestão, portanto, contribui 
para melhor harmonia entre as partes. Na Alemanha, por exemplo, o número de greves 
diminuiu com a efetivação da cogestão, justamente pela possibilidade de o conflito ser 
resolvido dentro da èmpresa e da existênda de diálogo.

Pode a partidpação na gestão ser uma das formas de incrementar a produção, pelo 
fato de o empregado ter interesse na maior produção como benefído geral que lhe pode 
trazer na empresa, com interesse na gestão do empreendimento.

Os empregadores não se opõem quanto à partidpação dos trabalhadores na empre
sa em órgãos que não sejam deliberativos, compreendendo, v. g., questões trabalhistas; 
porém, geralmente, não o permitem naqueles em que as decisões tomadas tragam resul
tados para toda a empresa. Alguns sindicatos entendem válida a criação de conselhos dé 
empresa, comissões internas ou de fábricas, com o objetivo de colaboração entre o capital 
e o trabalho; entretanto, outros entendem que o sindicato não pode ter nenhum fator que 
o comprometa em sua atividade negodadora.

O ideal, é daro, seria que os comitês não se intrometessem nas prerrogativas dos sin
dicatos, como na de negodação, o que se dépreeride ser a orientação da Recomendação 
n° 94 da OIT, de 1952.

2.9 Implantação

A Lei na 12.353, de 28-12-10, versa sobre a partidpação de representante dos em
pregados no Conselho de Administração de empresas públicas e sodedades de economia 
mista. O representante dos trabalhadores será escolhido entre bs empregados pelo vófo 
direto de seus pares. Não se aplica a empresas que têm menos de 200 empregados. .

A partidpação na gestão é feita por intermédio de conselhos ou de comitês eleitos pe
los trabalhadores. Os poderes outorgados aos empregados dependem do que foi estatuí
do, podendo fundonar, indusive, como órgão de deliberação ou de tomada de decisões
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na empresa. A composição dos conselhos é feita mediante eleição, exigindo-se certos re
quisitos, como idade, tempo de casa etc.

Nos países que possuem cogestão, verifica-se que a forma de instituição é mediante 
lei ou norma coletiva.

O art. 621 da CLT permite que empregados e empregador, por meio de acordo ou 
convenção coletiva, estabeleçam nesses dispositivos cláusulas sobre comissões mistas de 
consulta e colaboração, no plano da empresa. As cláusulas deverão conter o modo de fun
cionamento e as atribuições das comissões. Na prática, foram muito poucas as normas co
letivas que trataram do tema, mas seria uma boa forma de, inclusive, resolver o problema 
da participação nos lucros. Esse seria realmente o melhor sistema, pois teria condições 
de melhor adaptar a cogestão às peculiaridades de cada empresa, além de a solução ser 
negociada, e não imposta pela lei. O ideal seria que a lei traçasse apenas os contornos 
básicos do sistema, deixando para a negodação coletiva as demais determinações.

2.10 Conclusões

Arnaldo Süssekind (1990, v. 1:406) preconiza que a cogestão corresponda a: “(a) 
funções meramente consultivas, consubstanciadas nas atribuições conferidas ao repre- 
sentantè do pessoal ou a órgãos integrados por empregados, em representação exclusiva 
ou paritária; (b) inclusão de empregados em comitês oú comissões internas' geralménte 
paritárias, encarregadas de velar pela prevenção dos infortúnios do trabalho, promover a 
conciliação dos litígios individuais de caráter trabalhista ou gerir obras sociais, culturais, 
desportivas, programas de aprendizagem etc.; (c) integração de representantes dos em
pregados, em paridade com os adonistas ou, minoritariamente, em órgãos com poder de 
deddir (codecisão)”.

A cogestão pode tender, para um sistema de autogestão da empresa, mas não se con
funde com esta, pois na cogestão não há a gerênda apenas pelos empregados, mas em 
sua parceria com o empregadon

A partidpação na gestão não quer dizer que o empregado partidpará obrigatoria
mente de órgãos de decisão da empresa. O direito de partidpação pode compreender a 
colaboração, inspeção, administração de certos setores da empresa, dedsões em setores 
não tão importantes, como nos órgãos de cúpula desta. Esse direito abrange, contudo, 
o poder de fazer sugestões. A empresa deverá fornecer informações aos empregados, de 
maneira indusive atualizada, sobre as questões objeto da análise rià partidpação na em
presa. O certo é que a partidpação na gestão importa transparêndahas negodáções è nas 
informações passadas pelo empregador ao empregado. Não se pode negar o fato de que a 
cogestão implica cooperação, substituindo a oposição do empregado ao empregador e 
a igualdade entre tais pessoas, apesar da existênda da subordinação, valorizando a réla- 
ção entre capital e trabalho.

Poder-se-ia dizer que, diante da redação do inciso XI do art. 7a da Constituição, a 
partidpação nos lucros seria a regra e a cogestão seria á exceção, dado. o uso da palavra 
“excepdonalmente”. Entretanto, isso não é bem assim, pois tanto uma como a outra 
dependem da legislação ordinária tratar do tema. Podér-se-ia entender também, que a 
partidpação excepdonal na gestão mendonada pela Constituição diz respeito ao tama
nho da empresa ou a certo setor da economia, porém a lei é que irá regular a referida 
situação. O certo é que a cogestão geralmente não é reivindicada pelos sindicatos.
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CONFLITOS COLETIVOS 

d e  Trabalh o

1 Conceito

Conflito, do latim conflictus, tem o significado de combatei; lutai; designando posi
ções antagônicas. Analisando-se o áònflitò dèntto de um contexto sociológico, póde-se 
dizer que ais controvérsias são inerentes à vida, sendo uma forma de desenvolvimento 
histórico e cultural da humanidade. Exemplo é a guerra, em que são desenvolvidas novas 
tecnologias ou armas, e em que foi criada até a bomba atômica. Muitos dos conflitos são 
gerados por questões sociais ou problemas econômicos, decorrentes da desigual distri
buição de riquezas.

Do ponto de vista trabalhista, os conflitos são também denominados controvérsias 
ou dissídios, tendo sido utilizados, na prática, com o mesmo significado. Conflito, en
tretanto, tem sentido amplo e geral, conrespondente à divergência de interesses, como 
ocorreria na greve e no lockout. A controvérsia diz respeito a um conflito em fase de ser 
solucionado, como no caso da greve e do lockout quando submetidos à mediação ou à 
arbitragem. Já o dissídio seria o conflito submetido à apreciação do Poder Judiciário, po
dendo ser individual ou coletivo, como na reclamação trabalhista do empregado em face 
da empresa ou no julgamento da greve pela Justiça do Trabalho.

Os conflitos coletivos do trabalho podem ser econômicos ou de interesse e jurídicos 
ou de direito. Os conflitos econômicos são aqueles nos qúais ós trabalhadores reivindi
cam novas condições de trabalho ou melhores salários. Já nos conflitos jurídicos tem-se 
por objeto apenas a declaração da existência ou inexistência de relação jurídica contro
vertida, como ocorre na decisão em dissídio coletivo em que se declara a legalidade ou 
ilegalidade da greve.

2 Formas de solução

Amauri Mascarò Nascimento (1992:8) classifica as formas de solução dos conflitos 
trabalhistas da seguinte forma: autodefesa, autocompósição e héteròcòmposiçãó. Octávio 
Bueno Magano (1993:213) faz uma classificação diversa: tutela ou jurisdição, autocom- 
posição e autodefesa.
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2.1 Autodefesa

Na autodefesa, as próprias partes procedem à defesa de seus interesses. O Direito 
Penal autoriza a legítima defesa e o estado de necessidade, que são meios exdudentes 
da ilidtude do ato (art. 23 do CP). No entanto, não se admite o exerddo arbitrário das 
próprias razões para a solução dos conflitos entre as partes envolvidas. Como exemplos 
de autodefesa, no âmbito trabalhista, temos a greve e o lockout.

2.2 Autocomposição

A autocomposição é a forma de solução dos conflitos trabalhistas realizada pelàs 
próprias partes. Elas mesmas chegam à solução de suas controvérsias, sem a intervenção 
de um terceiro. Este é, realmente, o melhor meio de solução dos conflitos, pois ninguém 
melhor do que as próprias partes para soludonar suas pendêndas, porque conhecem os 
problemas existentes em suas categorias. Pode-se dividir a autocomposição em unilateral 
e bilateral. A unilateral é caracterizada pela renuncia de uma das partes a sua pretensão. 
A bilateral ocorre quando cada tuna das partes faz coneèssões redprocas, ao que se de
nomina transaçã.o. Exemplos de formas autocompositivas de solução dos conflitos trabá- 
lhistas são os acordos e as convenções coletivas. Os acordos coletivos são realizados entre 
o sindicato de empregados e uma ou mais empresas. Á convenção coletiva é celebrada 
entre o sindicato de trabalhadores e o de empregadores.

Seria possível entender, como faz Octavio Bueno Magano (1993:214), que a media
ção ou arbitragem são formas de áutocompòsição, tomando-se por base o fato de que as 
próprias partes irão escolher uma pessoa para dirimir seus conflitos. Todavia, se se enten-: 
der que a prepondérânda é da existênda de um tèrceiro para soludohar o conflito, como 
nos parece mais correto, irei examiná-la como forma de heterocomposição.

2.3 Heterocomposição

A  heterocomposição se verifica quando a solução dos conflitos trabalhistas é deter
minada por um terceiro. Exemplos de heterocomposição são a mediação, a arbitragem e 
a tutela ou jurisdição.

2.3.1 Mediação

A mediação ocorre quando um terceiro, chamado pelas partes, vem a soludonar 
o conflito, mediante proposta aos interessados. O mediador pode ser qualquer pessoa, 
como até mesmo um padre, não necessitando de conhecimentos jurídicos. O que interes
sa é que a pessoa venha a mediar o conflito, ouvindo as partes e fazendo propostas, para 
que se chegue ao seu termo. As partes não estarão obrigadas a aceitar as propostas, mas 
poderá haver a composição mediante o acordo de vontades.

O mediador não tem poder de coação ou de coerção sobre as partes tomando qual
quer decisão ou medida; apenas serve de intermediário entre elas.
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Na anterior Lei de Greve (Lei nfi 4.330/64), a mediação era procedimento obrigató
rio e realizado pela Delegacia Regional do Trabalho (arts. 11 e 17), antes de se proceder 
à greve.

O § I a do art. 616 da CLT dispõe que o Delegado Regional do Trabalho pode ser 
mediador dos conflitos coletivos, tendo o poder de convocar as partes, a fim de que 
compareçam à mesa-redonda para tentativa de negodação e possibilidade de acordo. 
Essa mediação não é obrigatória para a propositura do dissídio coletivo. Obrigatória é a 
tentativa de conciliação.

O Decreto na 1.572, de 28-7-95, estabeleceu regras sobre a mediação na negodação 
coletiva de natureza trabalhista. O art. 2a declina que o mediador poderá ser escolhido 
pelas partes. Quando não houver a escolha, as partes poderão solidtar ao Ministério do 
Trabalho a designação de mediador (§ I a do art. 2a do Decreto 1.572/95). A parte que 
se considerar sem as condições adequadas para, em situação de equilíbrio, partidpar de 
negodação direta poderá, desde logo, solidtar ao Ministério do Trabalho a designação 
do mediador. O mediador poderá ser pessoa cadastrada no Ministério do Trabalho, desde 
que as partes concordem quanto ao pagamento dos honorários do referido profissional, 
ou servidor do quadro do Ministério do Trabalho, caso em que não haverá ônus para as 
partes. A indicação do mediador será feita pelo Delegado Regional do Trabalho, quando 
se tratar de negodação de âmbito local ou regional, ou pelo Secretário de Relações do 
Trabalho do Ministério do Trabalho, na hipótese de a negodação ser de âmbito nadonal. 
A. inscrição do mediador do Ministério do Trabalho será feita desde que o interessado 
comprove experiênda na solução dos conflitos trabalhistas e conhecimentos técnicos re
lativos às questões de natureza trabalhista. O crederidamento terá validade de três anos, 
contados da publicação no Diário Oficial. O mediador designado terá o prazo máximo de 
30 dias para a condusão do processo de negodação, salvo acordo expresso com as par
tes interessadas. Havendo questões de ordem pública, o Delegado Regional do Trabalho 
poderá solidtar redução no prazo de negodação. Não alcançado o entendimento entre as 
partes na negodação direta ou por intermédio de mediador lavrar-se-á termo contendo 
as causas motivadoras do confito e as reivindicações de natureza econômica.

Estabeleceu a Portaria na 818, de 30-8-95, do Ministro do Trabalho critério para 
o credendamento de mediador perante as Delegadas Regionais do Trabalho: (a) a ex
periênda na composição dos conflitos de natureza trabalhista será comprovada com a 
apresentação de cópia autenticada das atas de reuniões de negodação coletiva de que 
tenha partidpado, na qual conste o seu nome; (b) os conhecimentos técnicos relativos às 
questões de natureza trabalhista serão comprovados pela atuação em uma das seguintes 
áreas: I a advocada trabalhista; 2- de recursos humanos; 3- de relações sindicais.

É ilégal e mcònstitudonal o art. 4a do Decreto na 1.572/95, que prevê o critério de 
que o mediador têm de ser necessariamente cadastrado pelo Ministério do Trabalho, pois 
o inciso Xm do art. 5a da Constituição dispõe que “é livre o exertído de qualquer trabalho, 
ofítío ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”, porque 
a Lei na 10.192 não determina que o mediador tenha de ser cadastrado no Ministério do 
Trabalho e o referido decreto vai além do disposto na lei, sendo, portanto, nulo. Ressalte- 
-se que o mediador nem mesmo precisa ter comprovada experiênda na composição dos 
conflitos de natureza trabalhista; basta que tenha bom senso para resolver o conflito.

A Lei na 10.101 prevê a mediação como forma de soludonar divergêndas sobre par
tidpação nos lucros ou resultados (art. 4a, I).
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2.3.1.1 Comissões ãe Conciliação Prévia

A Lei ns 9.958, de 12 de janeiro de 2000, acrescentou os arts. 625-A a 625-H à CLT, 
estabelecendo regras sobre as Comissões de Conciliação Prévia.

As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de Conciliação, de composi
ção paritária, com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição 
de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho (art. 625-A da CLT).

A lei não obriga a constituição das comissões, pois emprega o verbo poder. Isso quer 
dizer que a instituição das Comissões é facultativa.

As Comissões citadas poderão ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter 
intersindical.

Determina o art. 625-A da CLT que as Comissões têm composição paritária. Isso quer 
dizer que terá representantes de empregados e empregadores.

Será a Comissão composta de, no mínimo, dois e, no máximo, 10 membros (art. 
625-B da CLT).

Haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representantes titulares.
O mandato de seus membros, titulares e suplentes é de um ano, permitida uma re

condução.
A Comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e suas normas de 

funcionamento definidas em convenção ou em acordo coletivo (art. 625-C da CLT).
Aplicam-se aos Núcleos Intersindiçais de Conciliação Trabalhista em funcionamento 

ou que vierem a ser criados, no que couber as disposições previstas nos arts. 625-A a 
625-H da CLT, desde que observados os princípios da paridade e da negociação coletiva 
em sua constituição (art. 625-H da CLT).

Prevê ò art. 625-D da CLT que qualquer demanda de natureza trabalhista será sub
metida à Comissão de Conciliação Prévia, caso essa tenha sido criada na empresa ou em 
negodação coletiva com o sindicato. O § 2B do mesmo artigo dedara que o empregado 
“deverá” juntar à eventual redamação trabalhista cópia da dedaração fomedda pela Co
missão da tentativa de conciliação frustrada. O STF entende que não há necessidade de 
passar pela Comissão antes de ser ajuizada a ação.

Em caso de motivo relevante é que será indicada por que não foi utilizada da Comis
são para soludonar as questões trabalhistas (§ 3e do art. 625-D da CLT).

À demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos mem
bros da Comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelo membro dos interessados 
(§ 1° do art. 625-D da CLT).

Não prosperando a conciliação, será fomedda ao empregado e ao empregador deda
ração da tentativa de conciliação frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos 
membros da Comissão, que deverá ser juntada à eventual redamação trabalhista (§ 2S do 
art. 625-D da CLT).

Em caso de motivo relevante que impossibilite a observânda do procedimento pre
visto no art. 625-D da CLT, será a drcunstânda dedarada na petição inidal da ação inten
tada perante a Justiça do Trabalho (§ 3a do art. 625-D da CLT).
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Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, Comissão de empresa 
e Comissão sindical, o interessado optará por uma delas para submeter a sua demanda, 
sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido (§ 4° do art. 625-D da CLT).

As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de 10 dias para a realização da sessão 
de tentativa de conciliação, a partir da provocação do interessado (art. 625-F da CLT).

Esgotado o lapso temporal sem a realização da sessão, será fornecida, no último dia 
do prazo, a declaração de tentativa frustrada de conciliação, a que se refere o § 2S do 
art. 625-D.

Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador 
ou seu preposto e pelos membros da Comissão, sendo fornecida cópia às partes (art. 625- 
E da CLT).

O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória ge
ral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas (parágrafo único do art. 625-E 
da CLT).

A eficácia liberatória geral só pode dizer respeito ao que foi pago e não ao contrato 
de trabalho, salvo se assim for descrito no termo.

Prevê o art. 320 do Código Civil que a quitação designará o valor e a espécie da dívi
da quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamen
to, com a assinatura do credor ou de seu representante. Não haverá eficácia liberatória 
daquilo que não foi pago.

Assim, a quitação compreende apenas as parcelas e os valores pagos e não os títulos. 
Se não houve o pagamento integral, o empregado poderá redamar eventuais diferenças 
ou até mesmo verbas que não foram pagas e que, portanto, não foram quitadas,

É daro que o empregado poderá fazer ressalvas expressas em relação àquilo que 
não foi quitado. O fato de a lei fazer referênda à ressalva expressa em nada modifica a 
questão, pois, mesmo que a ressalva não seja feita, não haverá quitação quanto à verba 
não paga ou paga em valor inferior ao devido.

O prazo prescridonal será suspenso a partir da provocação da Comissão de Concilia
ção Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de con
ciliação ou do esgotamento do prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa 
de conciliação (art. 625-G da CLT).

2.3.2 Arbitragem

Na arbitragem, uma terceira pessoa ou órgão, escolhido pelas partes, vem a deddir a 
controvérsia, impondo a solução aos litigantes. A pessoa designada chama-se árbitro. Sua 
dedsão denomina-se sentença arbitral.

2.3.2.1 História

As raízes da arbitragem são encontradas nas Ordenações do Reino de Portugal, do 
século XVH, em que se distinguia entre juizes árbitros e arbitradores. Os juizes árbitros
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deveriam conhecer não somente das coisas e razões, mas do Direito. Os arbitradores so
mente conheciam das coisas, sendo que se houvesse alguma alegação de Direito deveriam 
remetê-la aos juizes da terra.

O art. 194 do Código Comercial já  falava em arbitradores: “o preço de venda pode 
ser incerto, e deixado na estimação de terceiros; se este não puder ou não quiser fazer a 
estimação, será o preço determinado por arbitradores”. Outros artigos do Código Comer
cial ainda tratam dos arbitradores, como os arts. 749,750 e 776, no que toca a avaliações, 
estimações de prejuízos ou arbitramento de indenização por parte daqueles. Pelo que se 
verificava do art. 189 do Regulamento ns 737, de 25-11-1850, os arbitradores eram equi
parados aos atuais peritos judiciais, que fazem exames técnicos de cujos conhecimentos 
o juiz é carecedor.

A Constituição de 1891, em seu art. 34, n211, dispunha que era de competência pri
vativa do Congresso Nacional autorizar o governo a declarar guerra, se não tivesse lugar 
ou malograsse o recurso da arbitragem, porém era usada a palavra arbitramento, com o 
significado de arbitragem.

O Decreto-lei n2 2.065/83 criou o Sistema Nacional de Relações de Trabalho. Logo 
em seguida o Executivo baixou o Decreto n2 88.984, criando o Serviço Nacional de Arbi
tragem, com membros integrantes do govemo, dos trabalhadores e dos empregadores. 
Esse sistema, na prática, nunca chegou a ser utilizado.

A Lei n2 9.307, de 23-9-96, dispõe sobre a arbitragem, tendo revogado os arts. 1.037 
a 1.048 do Código Civil de 1916 e 1.072 a 1.102 do Código de Processo Civil.

2.3.2.2 Direito comparado e internacional

No Direito comparado, verifica-se a divisão da arbitragem, principalmente, sob o ân
gulo de ser facultativa ou voluntária (voluntary arbitration), em que as próprias partes a 
escolhem livremente como forma de solucionar seus conflitos, e obrigatória (compulsoty 
arbitration), imposta pela respectiva legislação.

A OIT preconiza o sistema de negociação coletiva, por meio da Convenção na 154, de 
19-6-81. O art. 62 da referida norma prescreve que não violam as disposições do referido 
convênio os sistemas de relações de trabalho em que a negociação coletiva tenha lugar de 
acordo com mecanismos ou de instituições de conciliação ou de arbitragem, ou de ambas 
de uma vez, em que as partes participem voluntariamente das negociações coletivas.

2.3.2.3 Denominação

Arbitragem e arbitramento muitas vezes se confundem. As palavras são derivadas da 
mesma raiz etimológica, do latim arbiter, que tem o significado de juiz louvado e árbitro.

O nome dado ao instituto em estudo é arbitragem e não arbitramento. O arbitramen
to é uma forma de liquidação de sentença (art. 879 da CLT), sendo que é feita quando:
(a) determinada pela sentença ou convencionada pelas partes; (b) o exigir a natureza do 
objeto da liquidação (art. 475-C do CPC).
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A arbitragem é uma forma de solução de um conflito, feita por um terceiro estranho 
à relação das partes, que é escolhido por estas. É uma forma voluntária de terminar o 
conflito, o que importa dizer que não é obrigatória.

As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral 
mediante convenção de arbitragem, assim entendidos a cláusula compromissória e o 
compromisso arbitral (art. 3a da Lei na 9.307/96).

Cláusula compromissória é a convenção por meio da qual as partes em um contrato 
comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir relativamen
te a tal contrato (art. 4a da Lei na 9.307/96).

Compromisso arbitral é a convenção por meio da qual as partes submetem um litígio 
à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial (art. 9a da 
Lei ns 9.307/96).

2  3.2.5 Distinção

Distingue-se a arbitragem da mediação, pois nesta o mediador apenas faz propostas 
para a solução do conflito, enquanto o árbitro decide, impõe a solução ao caso que lhe é 
submetido.

Difere a arbitragem da jurisdição, pois nesta o juiz está investido de jurisdição como 
órgão do Estado, podendo dizer o direito nas hipóteses concretas que lhe são submetidas, 
tendo força coercitiva sua decisão, que, se não cumprida, pode ser executada. Na arbitra
gem, o árbitro é um particular, não tendo relação alguma com o Estado, sendo escolhido 
pelas partes para a solução do conflito e tendo o poder de decidir as questões que lhe 
foram apresentadas, porém não pode impor sanções.

Não se confunde a arbitragem com a transação. A transação é negócio jurídico bila
teral em que as partes extinguem suas obrigações mediante concessões recíprocas. Na ar
bitragem as partes não estão interessadas na concessão de mútuas vantagens. A questão 
prindpal é que na arbitragem não existem concessões mútuas, mas a solução do litígio 
pelo árbitro, que irá dizer quem tem razão.

A arbitragem pode ser nadonal é intemadonal. Na arbitragem nadonal os confli
tos são analisados com base nas normas de üm único sistema jurídico, em que não haja 
nenhum conflito de jurisdição, seja intemo ou intemadonal. Na arbitragem intemado
nal, cada elemento será regido por tuna lei diversa, como da capaddade das partes, da 
competência dos árbitros, do procedimento arbitral ou da lei material, que será aplicável 
à solução do litígio. Entretanto, a arbitragem, mesmo a intemadonal, não serve para 
resolver apenas os litígios decorrentes do comérdo, mas também de outros ramos. A ar
bitragem intemadonal pode ser entendida como aquela que serve para resolver questões 
exteriores e que terão por objeto produzir efeitos prindpalmente no exterior, em razão de 
que as partes litigantes pertencem a Estados diversos ou a matéria debatida tenha que se 
desenvolver no território de Estados distintos.

2.3.2A Definição
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2.3.2.6 Natureza jurídica

Tem a arbitragem natureza de justiça privada, pois o árbitro não é fúndonário do 
Estado, nem está investido por este de jurisdição, como acontece com o juiz. É uma for
ma de heterocomposição, pois não são as próprias partes que resolvem o conflito, como 
ocorre na autocomposição, mas um terceiro é chamado para deddir o litígio. Poderia ser 
enquadrada como forma de autocomposição se fosse entendido que as próprias partes 
escolhem um terceiro para soludonar o conflito, sem se socorrer do Judidário.

Na verdade, a natureza jurídica da arbitragem é mista, compreendendo o contrato 
e a jurisdição, em que as partes contratam com um terceiro para dizer quem deles tem 
o direito.

2.3 .2 .7  Compromisso

A dáusula compromissória distingue-se do compromisso. A primeira encerra a possi
bilidade de um conflito eventual ou futuro ser resolvido por meio de arbitragem, conflito, 
este, que pode ou não ocorrer. Ela estaria induída nos acordos, convenções ou contratos 
coletivos. Já o compromisso diz respeito à solução por meio da arbitragem de um litígio 
atual, existente, surgindo no momento da controvérsia, em que as partes preferem não se 
socorrer de mecanismos de autodefesa.

2.3.2.8 Admissibilidade

A  arbitragem não impede o acesso aos tribunais, pois a lei não poderá exduir da 
apredação do Judidário qualquer lesão ou ameaça de direito (art. 5a, XXXV; da Constitui
ção). Ressalte-se que o controle jurisdidonal pode ser feito quanto à execução do laudo 
arbitral. O árbitro, entretanto, não se constitui em tribunal ou juízo de exceção, sendo 
que não se irá atrair a hipótese contida no inciso XXXVII do art. 5a da Ld Maior.

É preciso, ainda, se fazer interpretação sistemática da Lei Fundamental, pois esta 
admite expressamente a arbitragem para a solução dos conflitos coletivos, pois, frustrada 
a negodação coletiva, as partes poderão eleger árbitros (§ I a do art. 114). Recusando-se 
as partes à negodação coletiva oü à arbitragem, é facultado o ajuizamento do dissídio 
coletivo (§ 2a do art. 114). A arbitragem é, porém, facultativa e alternativa para a solução 
de conflitos coletivos trabalhistas. É alternativa, pois a norma constitudonal prevê como 
condição para o ajuizamento do dissídio coletivo a necessidade de negodação coletiva 
ou de arbitragem.

Só é admitida a arbitragem quanto a direitos patrimoniais disponíveis (art. I a da Lei 
na 9.307/96). No que diz respeito ao conflito coletivo, é a Constituição que determina 
uma forma alternativa para a solução da dtada divergênda por meio da arbitragem. 
Lembre-se até mesmo que a Lei Maior também permite a flexibilização de direitos traba
lhistas, com a assistênda do sindicato dos trabalhadores, o que ocorre para a redução de 
salários (art. 7a, VI), para compensação e redução da jomada de trabalho (art. 7a, XEI) e 
para o aumento da jomada de trabalho nos turnos ininterruptos de revezamento (art. 7% 
XIV), sempre mediante acordo ou convenção coletiva (art. 7a, XXVT).
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Hoje, algumas leis ordinárias já admitem a arbitragem. A Lei n2 8.630/93, que trata 
dos portuários, estabeleceu que deve ser instituída comissão paritária, no âmbito do ór
gão gestor de mão de obra, para a solução dos litígios do trabalhador avulso, e que, em 
caso de impasse, as partes deverão recorrer à arbitragem de ofertas finais (§ I a do art. 
23). A Lei n210.101/2000 prevê a arbitragem de ofertas finais para a solução da contro
vérsia sobre participação nos lucros ou resultados (art. 4a, II). A Lei de Greve (arts. 3a e 
7a da Lei na 7.783/89) permite a solução do conflito por arbitragem.

2.3.2.9 Procedimentos
i

O árbitro é juiz dè fato e de direito.
A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade (art. 22 da Lei n2 9.307/96). A ar

bitragem que julgará por equidade será realizada no sentido de fazer justiça. Poderão as 
partes escolher livremente as regras de Direito que serão aplicadas na arbitragem, desde 
que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública.

Poderão as partes convencionar que a arbitragem se realize com base nos princípios 
gerais de Direito, nos usos e costumes e nas regras intemadonais de comérdo.

A sentença arbitral não fica sujeita a recursos ou a homologação pelo Poder Judidá- 
rio (art. 18 da Lei n2 9.307/96).

Tem a sentença arbitral eficáda de título executivo judidal (art. 475-N, I\£ do CPC), 
podendo, assim, ser executada, se não cumprida.

2.3.3 Jurisdição

A jurisdição ou tutela é a forma de soludonar os conflitos por meio da interveniênda 
do Estado, gerando o processo judidal. O Estado diz o direito no caso concreto submetido 
ao Judidário, impondo às partes a solução do litígio.

A Justiça do Trabalho fica incumbida de soludonar os conflitos trabalhistas. Nas 
Varas do Trabalho processam-se os dissídios individuais. Nos Tribunais Regionais do Tra
balho e no Tribunal Superior do Trabalho são ajuizados os dissídios coletivos.

2.3.3.1 Dissídios coletivos

Serão dadas apenas algumas breves noções sobre dissídio coletivo.
Nos dissídios coletivos, o que se discute é a criação de novas normas ou condições de 

trabalho para a categoria, ou a interpretação de certa norma jurídica.
O § 22 do art. 114 da Constituição dá competênda à Justiça do Trabalho, por meio 

dos Tribunais Regionais do Trabalho ou do TST, para deddir os dissídios coletivos.
O poder normativo da Justiça do Trabalho consiste justamente na possibilidade de 

criar essas novas condições de trabalho.
O dissídio coletivo se instaura mediante petição inidal, na qual são expostas as reivin

dicações. Têm legitimidade para a instauração do dissídio os sindicatos, as federações ou
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confederações, além das empresas e das comissões de trabalhadores, nas categorias não 
organizadas em sindicato. O Ministério Público do Trabalho ̂ poderá instaurar, de ofício, o 
dissídio coletivo, em caso de greve em atividades essenciais. É designada audiência de con
ciliação pelo Presidente do Tribunal em 10 dias. Havendo acordo na audiência, submete-se 
à homologação do Tribunal.. Inexistindo acordo, é determinado o julgamento.

As decisões dos tribunais trabalhistas sãò chamadas de sentenças normativas, em que 
são fixadas as novas normas e condições de trabalho que serão aplicáveis aos contratos 
individuais de trabalho dos membros da categoria, utilizando-se de cláusulas para tanto.

As decisões dos tribunais trabalhistas em dissídio coletivo sobre novas condições 
de trabalho poderão ser estendidas aos demais empregados da empresa que forem da 
mesma profissão, desde que figure apenas uma fração de empregados de-uma-empresa 
no referido dissídio (art. 868 da CLT). A extensão é feita na própria decisão, se o tribunal 
julgar justo e conveniente. Poderá também haver extensão a todos os empregados da 
mesma categoria profissional: (a) por solicitação de um ou mais empregadores, ou dé 
qualquer sindicato destes; (b) por solicitação de um ou mais sindicatos de empregados;
(c) de ofício, pelo Tribunal que houver proferido a decisão; (d) por solicitação da Procu
radoria da Justiça do Trabalho.

A sentença normativa poderá ser revista, se decorrido mais de um ano de sua vigên
cia, quando tiverem sido alteradas as circunstâncias que a influenciaram, em razão de 
terem se tomado injustas ou inaplicáveis às condições de trabalho (art. 873 da CLT). A 
revisão poderá ser promovida pelo próprio tribunal prolator da decisão, pela Procurado
ria da Justiça do Trabalho ou pelas associações sindicais de empregados e empregadores.

A decisão normativa não é executada no próprio tribunal, mas cumprida. Para tanto, 
é ajuizada uma ação, denominada ação de cumprimento, perante as Varas , do Trabalho, 
em que se procurará cobrar as vantagens disciplinadas na norma coletiva, quando não 
forem observadas pelo empregador (art. 872 da CLT).

Para mais detalhes sobre o capítulo, consulte o meu livro Direito processual do traba
lho (São Paulo: Atlas, 2012).



a u t o n o m ia  P r iv a d a  
Co letiva

1 Histórico

A autonomia privada individual surge no Iluminismo, que forneceu a base filosófica 
para a Revolução Francesa romper com o Feudalismo. É. encontrada no século XVÜI, na 
primeira Revolução Industrial.

A partir da Revolução Francesa, o contrato passou a ser o principal instrumento de 
regulação das relações jurídicas entre os particulares. O contrato era a coiporiflcação da 
autonomia privada.

Num primeiro momento, o Estado não reconhecia o poder do sindicato de editar 
normas a serem aplicadas a seus membros, pois nem mesmo as aceitava.

Nos sistemas corporativos, o sindicato exercia atividade delegada de interesse pú
blico. Pertencia o sindicato ao Estado. Daí por que havia afirmações de que as normas 
emitidas pelos sindicatos eram de Direito Público. Foi o que ocorreu na Itália, no período 
corporativo. O Estado, porém, vigiava e tutelava o sindicato, como na hipótese de só 
reconhecer um único sindicato em dada base territorial. Há nesse sistema uma completa 
ingerência do Estado na atividade do sindicato. É o que acontece nos regimes de unicida- 
de sindical, como ainda ocorre no Brasil.

Nos regimes em que prevalece a liberdade sindical, o sindicato tem plena liber
dade para ser criado, podendo editar as normas que desejar, devendo apenas observar 
as normas de ordem pública estabelecidas pèló Estado ou as normas mínimas por ele 
prescritas.

2 Denominação

São encontradas as denominações autonomia sindical, autonomia coletiva sindical e 
autonomia privada coletiva.

Autonomia sindical diz respeito à autonomia do sindicato, quanto a sua criação, 
elaboração de seus estatutos, registro sindical, desnecessidade de intervenção ou interfe
rência estatal. Tem um sentido bastante amplo, que também compreende a possibilidade 
de o sindicato estabelecer normas.
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A expressão mais usada é autonomia privada coletiva, que se contrapõe à autonomia 
privada individual, sendo originária do Direito trabalhista italiano, com fundamento ini
cial no Direito Civil.

3 Conceito \

Autonomia significa dar leis a si mesmo (auto: próprio; nomia: normas, leis).
A autonomia pode ser pública ou privada.
Autonomia pública é o poder derivado do Estado como ente soberano. O Estado 

atribui a outro ente a possibilidade de editar normas do próprio-ordenamento, que cons
tituem o ordenamento geral do Estado.1

Karl Larenz afirma que a autonomia privada é “a possibilidade, oferecida e assegura
da pelos particulares, de regularem suas relações mútuas dentro de determinados limites 
por meio de negócios jurídicos, em especial mediante contratos”.2

Autonomia privada é o poder de criar noraiàs jurídicas pelos próprios interessados. É 
a manifestação de um poder de criar nonnas jurídicas,3 diversas das previstàs pelo Estado 
e, em certos casos, complementando as normas editadas por aquele. É o poder de regular 
os próprios interesses.4

As normas que são criadas em decorrência da autonomia privada coletiva têm conteú
do próprio, que é determinado negativamente pelo Estado,5 isto é, do que não pode ser 
feito. Especifica o Estado certas áreas em que só ele pode operar, deixando outras em que 
pode haver a atuação das partes.

4 Distinção

Diferencia-se a autonomia privada coletiva da soberania. Esta é inerente ao Estado, 
decorrente de seu poder de império. Soberania, conforme Miguel Reale, “é o poder que 
tem uma nação de organizar-se juridicamente e de fazer valer, dentro de seu território, 
a universalidade de suas decisões, nos limites dos fins éticos de convivência”.6 Não re
conhece a soberania do Estado poder igual, superior ou concorrente na ordem intéma, 
muito menos poder superior na ordem intemadonal. Representa a sobèrania um poder: 
incondidonado, absoluto, sem qualquer limite, pois seus limites são traçados pelo próprio 
Estado; originário, em razão de não ser derivado de qualquer outro, nascendo com o pró
prio Estado; e exdusivo, porque só o Estado o possui e pode exercê-lo.7 É una a soberania,

1 BALLETTI, Bruno. Contributo alia teoria delia autonomia sindacale. Milão: Giuffrè, 1963. p. 35.
2 LARENZ, Karl. Derecho civil: parte general. Madri: Derecho Reunidas, 1978. p. 44 ss.
3 FERRI, Luigi. Eautonomiaprivata. Milão: Giuffrè, 1959. p. 5.
4 SANTORO-PASSARF.I.T.T, Francesco. Saggi di diritto cbrile. Nápoles: Eugênio Jovene, 1961. p. 255.
5 FERIU, Luigi. La autonomia privada. Madri: Revista de Derecho Privado, 1969. p. 19.
6 REALE, MigueL Teoria do direito e do Estado. 2. ed. São Paulo: Martins, 1960. p. 161.
7 ZANZUCCHI, Marco Hdlio. Instituzioni di diritto publico. Milão: Giuffrè, 1948. p. 21.
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não se admitindo que um mesmo Estado tenha duas soberanias, sendo um poder superior 
aos demais, não permitindo a convivência de dois poderes iguais no mesmo âmbito. É 
indivisível, pelo fato de que não admite a separação das partes autônomas da mesma 
soberania.8 Pode o Estado soberano autodeterminar-se, autogovemar-se, autolimitar-se, 
isto é, estabelecer seu ordenamento jurídico, sendo, contudo, autônomo para decidir 
sobre o referido sistema.9 Possui, assim, o Estado um poder superior aos demais. O mes
mo não ocorre com a autonomia privada coletiva, dependente indusivè do que dispõe 
a legislação determinada pelo Estado. A soberania é um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil (art. I a, I, da Constituição). É exercida a soberania popular por meio 
do sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, conforme o 
art. 14 da Lei Fundamental. Autonomia é poder de autorregulamentação, compreendido 
na soberania.

Difere a autonomia pública da privada. A autonomia pública visa satisfazer a interes
ses públicos. De modo geral, a autonomia privada é concretizada por intermédio de negó
cios jurídicos bilaterais, como no contrato. A autonomia pública expressa-se geralmente 
por atos unilaterais da Administração Pública, pois o Estado tem supremacia.10

Distingue-se a autonomia privada individual da coletiva. Na autonomia privada in
dividual, as pessoas em relação às quais será aplicada a norma sãó determinadas, como 
ocorre quanto ao empregado e empregador que, por exemplo, estabelecem entre si um 
contrato. Na autonomia privada coletiva, as pessoas beneficiadas são indeterminadas, pois 
podem ser os membros de uma categoria profissional e econômica ou então os emprega
dos de determinada empresa ou empresas. Há, portanto, o interesse coletivo: do grupo.

O interesse coletivo é o fundamento da autonomia privada coletiva. O sindicato aca
ba defendendo um interesse comum das pessoas. São criadas, modificadas e extintas 
condições de trabalho.

Não se confunde o interesse coletivo com o interesse público. O Estado é detentor do 
interesse público e não os particulares. É ele que vai regular as normas jurídicas para esse 
fim. Francesco Santoro-Passarelli afirma que o interesse coletivo “é o de uma pluralidade 
de pessoas por um bem idôneo apto a satisfazer uma necessidade comum. Não é a soma 
dos interesses individuais, mas a sua combinação. É indivisível, pois se satisfaz, não por 
muitos bens, aptos a satisfazerem as necessidades individuais, mas por um único bem 
apto a satisfazer a necessidade da coletividade”.11 No interesse coletivo há o interesse 
comum de um grupo de pessoas e não de toda a coletividade.

5 Natureza jurídica

A natureza jurídica da autonomia coletiva é analisada sob dois ângulos: público e 
privado.

8 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 69.
s MORAES, Bernardo Ribeiro de. Compêndio de direito tributário. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 118-119.
10 ZANOBINI, Guido. Autonomia pubblica e privata: scrittí vari di diritto pubblico. Milão: Giuffrè, 1955. p. 392.
11 SANTORO-PASSARELLI, Francesco. Noções de direito do trabalho. São Paulo: Revista dos THbunais, 1973. 
p. 11.
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A autonomia coletiva terá natureza pública nos regimes em que o Estado controla 
totalmente o sindicato ou então este exerce atividade delegada de interesse público, 
como os regimes corporativistas e, no Brasil, até a vigência da Emenda Constitucional 
na 1, de 1969.

Nos verdadeiros regimes democráticos e pluralistas, a autonomia coletiva é privada. 
Onde exista plena liberdade sindical, a autonomia coletiva será privada. No Brasil, a au
tonomia coletiva também é privada a partir da Constituição de 1988, pois o Estado não 
interfere ou intervém no sindicato e este não, mais exerce atividade estatal delegada de 
interesse público, embora ainda exista a uniddade sindical.

6 Classificação

Pode ser individual ou coletiva a autonomiá privada.
A autonomia privada individual diz respeito ao estabelecimento de regras jurídicas 

para as próprias partes interessadas, como ocorre no contrato. As pessoas benefidadas 
são as partes no contrato, como ocorre num contrato de Direito Civil ou de Direito Comer
dal. No Direito do Trabalho é representada pelo contrato de trabalho, tendo aplicação 
entre empregado e empregador.

Prevê o art. 444 da CLT que as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de 
livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições 
de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões 
das autoridades competentes. Isso significa que existem limites à autonomia privada in
dividual na contratação, isto é, os ajustes entre empregado e empregador estão limitados 
pela norma coletiva, pela autonomia privada coletiva.

Na autonomia privada coletiva, há a possibilidade da criação de nòrmas jurídicas 
trabalhistas pelos sindicatos, que serão aplicáveis às relações de trabalho. É manifestada 
pelos contratos, convenções e acordos coletivos, que terão inddênda sobre os contratos 
de trabalho, como se fosse a lei das partes.

A autonomia privada coletiva buscará o interesse do grupo. Os interesses envolvidos 
não são considerados uti singuli, mas uti universi. Há uma prevalênda do interesse cole
tivo sobre o individual.

O interesse é o do grupo profissional. Esse interesse fica situado numa linha interme
diária entre o interesse coletivo, representado pelo Estado, e o dos indivíduos.12 O titular 
da autonomia é o sindicato ou o grupo.

Afirma Luigi Ferri que à autonomia privada deve corresponder uma função sodal, 
enquanto a atividade negodal deve perseguir finalidades sodalmente apredáveis.13

Na autonomia privada coletiva, o sindicato não vai criar direito estatal, mas normas 
jurídicas decorrentes de sua autonomia, que dirão respeito, por exemplo, a condições de 
trabalho aplicáveis à categoria de empregados e empregadores envolvida, a normas pre

12 PALERMO, Antonio. Interessi coUetávi e diritto sindaccãe: il diritto dei lavoro. Roma: Diritto dei Lavoro, 1964. 
v. 38, p. 110.
13 FERRI, Luigi. La autonomia privada. Madri: Revista de Derecho Privado, 1969. p. 11.
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vistas no estatuto regulando o funcionamento do sindicato e a conduta dos associados. 
Na maioria das vezes são criadas normas não previstas em lei, que acabam complemen
tando as segundas.

Tem a autonomia privada coletiva dois aspectos: o objetivo e o subjetivo. Do ponto 
de vista subjetivo, a autonomia privada coletiva diz respeito a uma coletividade de pes
soas, que têm um mesmo interesse a ser defendido. O aspecto objetivo da autonomia pri
vada coletiva é o próprio ordenamento sindical ou a particularidade desse ordenamento, 
que começa com o estatuto do sindicato, que é um ordenamento diferenciado em relação 
a outras entidades de fato, em que são fixadas as normas para a vida associativa.14

7 Divisão

A autonomia privada coletiva é dividida na auto-organização, na autonomia; nego
cial, na autotutela e na representação de interesses.15

Giuliano Mazzoni faz uma divisão um pouco diferente, mas chegando praticamente 
ao mesmo resultado em relação à autonomia sindical: (a) autonomia de organização;
(b) autonomia negocial; (c) autonomia administrativa; (d) atividade de autotutela.16

A auto-organização decorre da liberdade sindical, de as pessoas constituírem quan
tos sindicatos desejarem, podendo neles ingressar, pennanecer ou sair livremente. O sin- 
dicato segue as determinações previstas no estatuto, determinando as regras básicas para 
seu funcionamento. Compreende a autonomia administrativa a eleição dos dirigentes sin
dicais, de expedir atos administrativos internos, de filiar-se a federações, a confederações 
e até mesmo a organizações intemadonais. O art. 3E da Convenção 87 da OIT bem indica 
a auto-organização do sindicato: “1. As organizações de trabalhadores e de empregado
res têm o direito de redigir seus estatutos e regulamentos administrativos, o de escolher 
livremente seus representantes, o de organizar sua administração e suas atividades e o 
de formular seu programa de ação. 3. As autoridades públicas deverão abster-se de toda 
intervenção que tenda a limitar esse direito ou entorpecer seu exerddo.” O sindicato vai, 
ainda, definir sua área de atuação, sua base territorial.

Autonomia negodal é a possibilidade de o sindicato participar das negodações 
coletivas, em que o resultado é o estabelecimento da norma coletiva. A convenção e o 
acordo coletivo são instrumentos, por excelência, da autonomia negocial (art. 611 da 
CLT e seu § l s).

Na autotutela, o ordenamento autônomo coletivo é autossufídente, não necessitan
do recorrer ao ordenamento estatal para resolver os conflitos entre as partes. O exerddo 
da autotutela não pode, porém, afastar a jurisdição do Estado, de dizer o direito no caso 
concreto a ele submetido. O grupo aplica sanções a quem viola suas normas, como ocorre, 
por exemplo, em relação às penalidades impostas ao assodado, na exdusão do filiado dos

14 MAZZONI, Giuliano. Relações coleüvas de trabalho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. p. 66.
m PEDREIRA, Luiz de Pinho. Os princípios do direito coletivo do trabalho. Revista LTr 63-02/154.
16 MAZZONI, Giuliano. Op. d t  p. 69.
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quadros sindicais quando infringir o estatuto da associação, na multa pela violação da 
norma coletiva. Muitas vezes, há também uma ação direta do grupo a indicar a autotute- 
la, como o lock out, a greve, o boicote etc.

A representação de interesses ocorre quando o sindicato representa a categoria em 
questões judiciais ou administrativas (art. 8a, III, da Constituição, e art. 513, a, da CLT). 
Assegura o art. 10 da Lei Maior a participkção dos trabalhadores e empregadores nos 
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdendários 
sejam objeto de discussão e deliberação. Havia também a composição da Justiça do Tra
balho com os juizes dassistas até sua extinção com a Emenda Constitudonal na 24/99.

8 Sujeitos

Os sujeitos da autonomia privada coletiva são, geralmente, os sindicatos, de traba
lhadores e de empregadores. Os empregados de uma ou mais empresas que deddirem 
celebrar acordo coletivo com as respectivas empresas darão dênda de sua resolução, por 
escrito, ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de oito dias 
para assumir a direção da negodação, devendo igual procedimento ser observado pelas 
empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica (art. 
617 da CLT). Expirado o prazo de oito dias sem que o sindicato tenha-se desincumbido do 
encargo, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vin
culado o sindicato e, na falta desta, à correspondente confederação, para que, nò mesmo 
prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessa
dos prosseguir diretamente ná negodação coletiva até o final (§ I a do art. 617 da CLT).

Na Europa, começa a surgir o neocoiporativismo. É a regulação das relações sodais 
por meio de um procedimento negocial, no qual o Èstâdo é parte, inserindo-se em um 
contexto dé concessões redprocas. Existe uma relação triangular qüe compreende o Es
tado, o sindicato de trabalhadores e o sindicato de empregadores, havendo troca política 
entre eles. Há um consenso sobre as decisões político-econômicas do Estado que compen
sa a perda de sua autoridade com a adesão dos membros dos grupos organizados à linha 
de atuação aprovada.17 No neocorporativismo, os sindicatos não pertencem à estrutura 
do Estado, mas partidpam em um mesmo plano de igualdade das decisões políticas.

9 Limites

Em certos casos, a norma foi sendo estabeledda, mesmo contra a vontade do Estado. 
Mario de La Cueva assevera que o direito autônomo ou extraestatal é produzido pelos 
trabalhadores e empregadores ou suas organizações “sem intervenção e mesmo contra a 
vontade do Estado”.18 Há, porém, limites a observar.

Luigi Feni afirma que a fonte de validade da autonomia privada está nas normas 
estatais, que especificam e delimitam o espaço de sua atuação, O Estadõ determina ne

17 CESSARI, Aldo. Pluralismo, neocoiporativismo, neocontratti ai ismo. In: GESSARI, Àldo; TM1AJO, Raffaele de 
Luca. DáL garantismo cã. controllo. Milão: Giufirè, 1987. p. 2X0.
18 CUEVA, Mario de la. El nueva derecho mexicano dei trabajo. México: Porrúa, 1977. p. 29.
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gativamente o conteúdo das normas extxaestatais, deixando certas matérias reservadas 
para sua própria atividade normativa.19 Deve haver boa-fé (art. 422 do Código Civil) na 
negociação.

Só não será observada a autonomia privada coletiva quando incide norma de ordem 
pública e de ordem geral, pois nesse caso não há campo de atuação para a autonomia 
privada. E o que ocorre com regras relativas a salário-mínimo, férias, repouso semanal 
remunerado, intervalos, segurança e medicina do trabalho. A maioria das hipóteses é 
de regras pertinentes ao Direito Tutelar do Trabalho. É o que ocorreria com disposição 
de convenção coletiva que determinasse a inobservância da hora notuma reduzida, pois 
nenhum valor teria. Nesses casos, há limitações à autonomia privada coletiva, que são 
impostas pelo Estado, como direito mínimo a ser observado.

Nos sistemas em que há uma determinação rígida da norma estatal, pouco espaço é 
deixado para a autonomia privada coletiva, que apenas poderá operar no vazio deixado 
pela regra estatal.

Nos países em que vigora a plena liberdade sindical, o Estado não limita a autonomia 
privada coletiva. É o que ocorre no Uruguai, em que a Convenção 87 da OIT foi ratificada 
e não há interferênda ou intervenção do Estado nas atividades do sindicato.

Na Itália, a autonomia privada coletiva desenvolveu-se de acordo com o prindpio 
da liberdade e da democrada, em oposição às determinações corporativas, na qual havia 
excessiva interferênda do Estado nas relações coletivas de trabalho. É uma função típica 
da organização sindical, porém não é exdusiva. Entende Giuliano Mazzoni que não pode
ria ser feita limitação por meio de lei, salvo em casos excepdonais de falta de sindicatos, 
em que a autonomia sindical não fundóna.20 Esdarece o art. 2.068 do Código Civil que 
“não podem ser reguladas, por contrato coletivo, as relações de trabalho desde que dis- 
dplinadas pda autoridade pública de conformidade com a lei. São também exduídas da 
disdplina do contrato coletivo as rdações de trabalho rdativas a prestações de caráter 
pessoal ou doméstico”.

Nos Estados Unidos não existém normas sobre contratação coletiva, apenas a “obri
gação de contratar”, nada mais.

A autonomia é originária do grupo e não uma delegação do Estado.

19 FERRI, Luigi. Eautcmomia privata. Milão: Giuffrè, 1959. p. 7.
20 MAZZONI, Giuliano. Rdações coletivas de trabalho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. p. 77-78.
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1 Conceito

A Convenção 154 da OIT esdarece que a negociação coletiva compreende todas as 
negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo de empre
gadores ou uma organização ou várias organizações de empregadores e, de outra parte, 
uma ou várias organizações de trabalhadores, visando: (a) fixar as condições de trabalho 
e emprego; (b) regular as relações entre empregadores e trabalhadores; (c) disciplinar 
ás relações entre empregadores ou suas organizações e uma ou várias organizações de 
trabalhadores ou alcançar todos esses objetivos de uma só vez.

A negociação coletiva é uma forma de ajuste de interesses entre as partes, que acer
tam os diferentes entendimentos existentes, visando encontrar uma solução capaz de 
compor suas posições.

Envolve a negociação coletiva um processo que objetiva a realização da convenção 
ou do acordo coletivo de trabalho. Qualifica-se, assim, pelo resultado. As partes acabam 
conciliando seus interesses, de modo a resolver o conflito.

A Recomendação 91 da OIT, de 1951, define a convenção coletiva como “todo acordo 
escrito relativo a condições de trabalho e de emprego, celebrado entre um empregado^ 
um grupo de empregadores ou uma ou várias organizações de empregadores, de um 
lado, e, de outro lado, uma ou várias organizações representativas de trabalhadores ou, 
na ausência de tais organizações, por representantes dos trabalhadores interessados, de
vidamente eleitos e autorizados pelos últimos, de acordo com a legislação nacional”.

É mais difundida a negociação nos sistemas políticos liberais do que naqueles em que 
há um sistema centralizado no Estado, sendo mais encontrada nos modelos abstendonis- 
tas (desregulamentados) do que nos regulamentados.

2 Distinção

Distingue-se a negodação coletiva da convenção e do acordo coletivo. A negodação 
é um procedimento que visa superar as divergêndas entre as partes. O resultado desse 
procedimento é a convenção ou o acordo coletivo. Caso a negodação coletiva resulte 
frustrada, não haverá a produção da norma coletiva. A negodação coletiva é obrigatória
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no sistema brasileiro. A convenção e o acordo coletivo são facultativos. Frustrada a nego
ciação coletiva ou a arbitragem, é facultado às partes ajuizar o dissídio coletivo (§ 2S do 
art. 114 da Lei Magna).

3 Espécies

Há várias espécies de negociação coletiva. A primeira ocorre em relação a qualquer 
direito trabalhista, porém depende da existência de sindicatos fortes para sua implemen
tação, pois, do contrário, o empregado é prejudicado. A segunda só permite a negociação 
coletiva com a existência de uma legislação mínima, como ocorre na França. A terceira só 
admite negociação coletiva para certos direitos e não para todos, como para redução de 
salários e da jomada de trabalho.

É mais disseminada a negociação coletiva nos sistemas políticos liberais do que na
queles em que há um sistema centralizado no Estado. É mais encontrada nos modelos 
abstencionistas (desregulamentados) do que nos regulamentados.

4 Causas

Os trabalhadores passaram a organizar-se. A partir do momento em que o direito 
de coalizão foi permitido, são negociadas condições de trabalho. Como o Estado inicial
mente não cuidava de estabelecer um sistema de proteção aos trabalhadores, os próprios 
interessados passaram a reunir-se e a criar as normas de trabalho.

Desde que o Estado passou a intervir na relação laboral, a negociação coletiva aca
bou suprindo as lacunas da legislação estatal.

5 Funções

Possui várias funções a negociação coletiva: I-jurídicas: (a) normativa, criando nor
mas aplicáveis às relações individuais de trabalho, até mesmo para pior, como nas crises 
econômicas. São estabelecidas regras diversas das previstas em lei. Atua a negociação co
letiva no espaço em branco deixado pela lei; (b) òbrigacional, determinando obrigações 
e direitos para as partes, como, por exemplo, penalidades pelo descumprimento de suas 
cláusulas; (c) compositiva, como forma de superação dos conflitos entre as partes, em vir
tude dos interesses antagônicos delas, visando ao equilíbrio e à paz social entre o capital 
e o trabalho, mediante um instrumento negociado; n  -  políticas, de incentivar o diálogo, 
devendo as partes resolver suas divergências entre si; III -  econômicas, de distribuição de 
riquezas. Luisa Riva Sanseverino entende que também existe função econômica nos casos 
em que o empregador disciplina a concorrência;1 IV -  ordenadora, quando ocorrem cri
ses, ou de recomposição de salários; V -  social, ao garantir aos trabalhadores participação 
nas decisões empresariais.

1 SANSEVEB1NO, Luisa Riva. Intervenção. M d dei ZZZ Congresso Nazionale di Diritto dei Lavoro. Milão: A. Giu- 
fírè, 1968. p. 125.
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O direito de negodar livremente constitui elemento essendal da liberdade sindical. A 
negodação deve ser feita não só pelos sindicatos, como pelas federações e confederações, 
ou, ainda, por entidades sindicais registradas ou não registradas. As autoridades públicas, 
entretanto, não poderão restringir o direito de negodação, assim como não se deve exigir 
a dependênda de homologação pela autoridade pública, pois a negodação concretizada 
se constitui em lei entre as partes.

A Constituição de 1988 adotou também a concentração da negodação em nível de 
categoria, permitida a negodação entre sindicatos e empresas, ampliando a eficáda geral 
das dáusulas das normas coletivas.

Algumas diferenças se fazem sentir entre a negodação e a convenção coletiva e o 
acordo coletivo.

A negodação visa a um procedimento de discussões sobre divergêndas entre as par
tes, procurando um resultado. A convenção e o acordo coletivo são o resultado desse 
procedimento. Se a negodação for frustrada, não haverá a norma coletiva. A negodação 
é, atualmente, obrigatória; já a convenção e o acordo coletivo são facultativos. A ne
godação é o meio que vai conduzir à norma coletiva, sendo uma das fases necessárias 
para a instauração do dissídio coletivo (art. 114 da Constituição), em que, se ela restar 
frustrada, as partes poderão eleger árbitros (art. 114, § I a). Recusando-se qualquer das 
partes à negodação coletiva ou à arbitragem, é facultado às partes (§ 2a do art. 114 da 
Lei Maior) ou empresas (§ 2a do art. 616 da CLT) ajuizar o dissídio coletivo. A tentativa 
de mediação da DRT não é obrigatória, o que é obrigatório é a negodação coletiva. Caso 
essa reste frustrada é que as partes poderão ajuizar dissídio coletivo. Dedara, ainda, o 
§ 4a do art. 616 da CLT que nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica 
será admitido sem antes se esgotarem as medidas tendentes à formalização de acordo ou 
convenção coletiva.

Os sindicatos devem partidpar obrigatoriamente das negodações coletivas de tra
balho (art. 8a, VI, da Lei Magna), prestigiando a autonomia privada coletiva. Haveria, 
assim, a partidpação obrigatória do sindicato patronal nos acordos coletivos. Entretan
to, a interpretação sistemática da Lei Maior leva o intérprete a verificar que o sindicato 
profissional é que deve partidpar obrigatoriamente das negodações coletivas, pois nos 
acordos coletivos só ele partidpa juntamente com as empresas e não o sindicato da cate
goria econômica.

A norma coletiva não é um contrato de execução, criando imediatamente um contra
to individual de trabalho. Ela prescreve condições gerais de trabalho, encerrando dáusu
las que irão regular os contratos individuais de trabalho em curso ou futuros.

Anteriormente, os acordos estabeleddos entre os grupos profissionais e empregado
res determinavam obrigações puramente morais, de vez que não existiam, então, agrupa
mentos permanentes ou reconheddos para lhes assegurar o cumprimento, além do que, 
agora, existe a estipulação de penalidades para as partes que descumprirem o acordado, 
com disposição expressa na lei.

A finalidade da negodação é a obtenção da paz sodal entre as partes.
As negodações devem ser fdtas com transparênda. O empregador deve exigir do

cumentos para que o sindicato de empregados possa deddir. É a garantia de acesso a 
informações.
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O fundamento da validade da negodação coletiva é a lei estatal ou então a tolerânda 
do Estado.

No Brasil, o inciso XXVI do art. 7® da Lei Magna reconhece as convenções ou acordos 
coletivos. Foi, assim, reconheddo indiretamente o conteúdo dessas normas.

A negodação coletiva só não terá validade se for expressamente proibida pela legis
lação estatal.

6 Validade

7 Condições

Para chegar ao resultado final da negodação, que culmina com a norma coletiva, é 
preciso o atendimento de certas regras: (a) de garantia de segurança aos negodadores, 
para que, com liberdade, possam expor suas ideias; (b) deve haver disdplina e respeito;
(c) as partes devem agir com lealdade e boa-fé, como se deve proceder em qualquer con
trato. Em Direito, mormente nos contratos, a boa-fé é um dever, que não pode ser mera 
enundação programática, mas autêntica obrigação jurídica.

Funda-se a negodação na teoria da autonomia privada coletiva, visando suprir a 
insufidênda do contrato individual do trabalho. Tem um procedimento mais simplifica
do, mais rápido, com trâmites mínimos se comparados com os da elaboração da lei. E 
descentralizada, atendendo a peculiaridades das partes envolvidas, passando a ser espe
cífica. Há uma periodiddade menor nas modificações e, em alguns países, é um processo 
contínuo e ininterrupto. Demonstra ser um instrumento ágil, adequado, maleável, flexí
vel, voluntário, sendo possível sua aceitação plena pelos interessados. O Brasil adota um 
método contratual de negodação e, condindo este, as partes somente voltam a negodar 
depois de decorrido certo período, que usualmente é de mn ano.

Os sindicatos das categorias econômicas ou profissionais e as empresas, mesmo as 
que não tenham representação sindical, não poderão se recusar à negodação coletiva 
(art. 616 da CLT).

A legitimidade para celebrar convenções e acordos coletivos é do sindicato ou da 
empresa, mas não da assodação, que não é sindicato.

Os interesses individuais da categoria são os interesses individuais homogêneos da 
categoria.

8 Obrigatoriedade

Na maioria dos países, a negodação coletiva é obrigatória por força de lei.
No Brasil, os sindicatos das categorias econômicas ou pirofissioriais e as empresas, 

mesmo as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recu
sar-se à negodação coletiva (art. 616 da CLT). Não há, porém, obrigação de eonduir o 
referido acordo.
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9 Níveis

Q nível de negodação geralmente é feito por categoria, pois a Constituição reconhe
ce a existênda das categorias (art. 8a, n, III é IV).

As federações podem negociar quando ás categorias não são organizadas em sin
dicato. \

Deve o conteúdo das normas coletivas sér livre, ficando a cargo dos interessados 
determinar suas regras.

10 Legitimação para negociar

É estabeleddo que o sindicato tem legitimidade para negodar.

11 Necessidade de homologação

Muitas vezes, a lei dispõe sobre a necessidade de homologação da norma coletiva 
para efeito de controlar sua legalidade e oportunidade.

A CLT não mais exige que as convenções e os acordos coletivos sejam homologados 
para terem validade; apenas é feito o arquivamento no Ministério do Trabalho para que 
a norma coletiva entre em vigor no prazo de três dias (§ I a do art. 614 da CLT).

12 Generalidades

Tem por base a negodação coletiva a teoria da autonomia privada coletiva, visan
do suprir a insufidênda do contrato individual do trabalho. Possui procedimento mais 
simplificado, mais rápido, com trâmites mínimos, se comparados com os da elaboração 
da lei. É descentralizada, atendendo a peculiaridades das partes envolvidas, passando a 
ser específica. Há uma periodiddade menor nas modificações, e, em alguns países, é um 
processo contínuo e ininterrupto. Demonstra ser um instrumento ágil, adequado, maleá
vel, flexível, voluntário, sendo possível sua aceitação plena pelos interessados. Utiliza o 
Brasil um método contratual de negodação, e, conduído este, as partes somente voltam 
a negodar depois de decorrido certo período, que geralmente é de um ano.

O direito de negodar livremente constitui elemento essendal da liberdade sindical. A 
negodação deve ser feita não só pelos sindicatos, como também pelas federações e confe
derações, ou, ainda, por entidades sindicais registradas ou não registradas. As autorida
des públicas, entretanto, não podem restringir o direito de negodação, assim como não 
se deve exigir a dependênda de homologação pela autoridade pública, pois a negodação 
concretizada representa lei entre as partes.

Estimula a OIT a prática da negodação coletiva, incentivando-a entusiasticamen
te, tal é sua importânda. Há duas convenções fundamentais sobre o tema. Assegura a 
Convenção 98 o direito de sindicalização e de negodação coletiva. Versa a Convenção
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154 sobre o fomento à negodação coletiva, prevendo que esta deve ser possibilitada a 
todos os empregadores e a todas as categorias de trabalhadores dos ramos de atividades 
(art. 5a, 2, a). O Comitê de Liberdade Sindical considera o direito de negociar elemento 
essencial ao exercício da plena liberdade sindical, cabendo às partes definir o nível de 
negociação. Nos casos em que o Estado é intervendonista, a autonomia privada coletiva 
não tem pleno desenvolvimento. Ao contrário, no Estado democrático pluralista reco
nhece-se a autonomia coletiva plenamente. Esclarece a Recomendação 163 da OIT que o 
direito de negodação deve ser amplo, assegurado a todas as organizações, em qualquer 
nível, compreendendo o da empresa, do estabelecimento, de atividade, do bairro, da 
região, do Estado.

Indica o art. 4a da Convenção 98 da OIT o fomento da negodação voluntária entre 
empregadores ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores com o 
objetivo de regular, por meio de convenções, os termos e condições de emprego.

Reza o inciso VI do art. 8a da Lei Maior que os sindicatos devem partidpar obri
gatoriamente das negodações coletivas de trabalho, prestigiando a autonomia privada 
coletiva. Haveria, assim, a partidpação obrigatória do sindicato patronal nos acordos co
letivos. A interpretação sistemática da Lei Magna leva, porém, o intérprete a verificar que. 
o sindicato dos trabalhadores é que deve partidpar obrigatoriamente das negodações 
coletivas, pois nos acordos coletivos só ele toma parte juntamente com as empresas, e 
não o sindicato da categoria econômica. Em alguns dispositivos, a Constituição reconhe
ce os acordos coletivos (art. 7a, VI e XXVI). Nos referidos acordos partidpa somente o 
sindicato da categoria dos trabalhadores, juntamente com tuna ou mais empresas (§ l fi 
do art. 611 da CLT), e não o sindicato da categoria econômica.

A negodação é o meio que vai conduzir à norma coletiva, sendo tuna das fases ne
cessárias para a instauração do dissídio coletivo, em que, se ela restar frustrada, as partes 
poderão eleger árbitros (§ l fi, art. 114). Recusando-se qualquer das partes à negodação 
coletiva ou à arbitragem, é facultado às partes (§ 2a do art. 114) ou empresas (§ 2a do art. 
616 da CLT) ajuizar o dissídio coletivo. A tentativa de mediação da DRT não é obrigatória. 
Obrigatória é a negodação coletiva. Na hipótese de esta restar frustrada é que as partes 
poderão ajuizar dissídio coletivo. Dispõe ainda o § 4S do art. 616 da CLT que nenhum pro
cesso de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem antes se esgotarem as 
medidas tendentes à formalização de acordo ou convenção coletiva.

A norma coletiva prescreve condições gerais de trabalho, com dáusulas que irão 
regular os contratos individuais de trabalho em curso ou futuros.

Inidalmente, os acordos celebrados entre os grupos profissionais e empregadores 
determinavam obrigações puramente morais, pelo fato de que inexistiam agrupamentos 
permanentes ou reconheddos para lhes assegurar o cumprimento. Hoje, são estipuladas 
penalidades para as partes que descumprirem o acordado, com disposição expressa na lei 
(art. 613, Vm, da CLT).

As normas oriundas do sindicato são de coordenação, pois não podem contrariar o 
ordenamento do Estado. Apesar da existênda de tuna pluralidade de normas trabalhis
tas, elas estão inseridas num sistema, cuja validade deriva do reconhecimento do Estado, 
estando a ele subordinadas.
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Contrato  co letiv o  

de  Trabalho

1 Introdução

Já disse Amauri Mascaro Nascimento (LTr 57-02/194) que o contrato coletivo é um 
corpo sem rosto, postó que já  previsto na lei salarial e na lei dos portuários, contudo ain
da não definido, nem mesmo se sabendo sua finalidade.

Seria possível dizer que o contrato coletivo de trabalho estaria ligado aos mecanismos 
de autocomposição, que prevaleceriam sobre os de tutela, na solução dos conflitos cole
tivos de trabalho, ou que seria uma forma de contratação em âmbito nacional, que iria 
passando aos níveis inferiores visando à solução das controvérsias coletivas de trabalho.

2 História

O contrato coletivo de trabalho começa a surgir após a Segunda Guerra Mundial. 
Não deixa o contrato coletivo de trabalho de restringir a autonomia de empresários e 
trabalhadores no tocante às relações de trabalho, pois os empregadores passaram a ter 
certas restrições previstas na norma coletiva para o ato do despedimento, além de terem 
que obedecer a certas regras quanto à remuneração.

A partir da segunda metade do século XX, verifica-se que o contrato coletivo passa a 
ser mais aplicado em países que tiveram crescimento acelerado e inflação e desemprego 
reduzidos. A contratação muitas vezes é centralizada e articulada, passando de um nível 
nacional e renegociada em níveis inferiores.

Num primeiro momento, a contratação coletiva era mais rígida e de prazos mais lon
gos. Hoje, há uma tendência de contratos mais flexíveis e de curta duração.

Com a revolução tecnológica e o aumento da competição, os contratos coletivos 
passaram a ter por base muito mais os resultados do que o tempo trabálhado. Além 
disso, a contratação passou a ser descentralizada e no âmbito de empresa. Verifica-se, 
nos dias atuais, que o contrato coletivo é praticado como forma de flexibilização das 
condições de trabalho para se enfrentar a competitividade intemadonal e a necessida
de de maior produção.
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3 Âmbito intemadonal

Antes de analisar o contrato coletivo de trabalho no Brasil, mister se faz a verificação 
de como os outros países vêm tratando o tema.

Nos países que ádotam sistema de Direito germano-românico, há predomínio da lei. 
Já nos países anglo-saxônicos, predomina a convenção coletiva, em que o Estado apenas 
proíbe as práticas desleais (unfair làbourpractices).

Na maioria dos países, o contrato coletivo começou a ser regulado no Código Civil, 
como ocorreu na Holanda, em 1909. A contratação coletiva foi ganhando força tanto na 
Europa como nos Estados Unidos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, onde 
a economia estava em fase de crescimento. Utilizou-se da expressão contrato coletivo de 
trabalho para designar pactos interprofissionais ou profissionais, tendo os mais variados 
alcances: de observância riációnal, regional, municipal ou até mesmo empresarial.

A declaração III da Carta dei Lavoro, da Itália, previa a possibilidade de as associa
ções sindicais ou profissionais reconhecidas pelo Estado, que representavam a categoria 
de empregadores e trabalhadores, estipularem contratos coletivos de trabalho obrigató
rios para todos os pertencentes à categoria. Como se verifica, o contrato coletivo já  era 
obrigatório para toda a categoria, não apenas para os associados.

A Lei italiana na 563, de l a-7-1926, em seu art. 10, definiu o contrato coletivo de 
trabalho. Mesmo no Código Civil de 1942 continuou sendo adotada a expressão “contra
to coletivo de. trabalho” (arts. 2.067 a 2.077), estando inserido na categoria de “normas 
corporativas” (art. 5a das “Disposições Preliminares” do CC), sendo considerado como 
fonte de Direito (art. I a das “Disposições Preliminares” do CC). É colocado em posição 
hierarquicamente subordinada à lei e aos regulamentos, não podendo anular as disposi
ções imperativas das leis e dos regulamentos (art. 7a das “Disposições Preliminares” do 
CC). Os contratos coletivos, nessa época, eram, em sua maioria, corporativos e de âmbito 
nacional, determinados para um setor produtivo específico. Mesmo após o término do 
período corporativo o contrato coletivo continua a tér valor de norma mínima. '

O art. 39 da Constituição italiana passou a prever o contrato coletivo, sendo que o 
§ 4B desse artigo estabeleceu que os sindicatos registrados e dotados de personalidade 
jurídica podem “estipular contratos coletivos de trabalho com eficácia obrigatória a todos 
da categoria à qual o contrato se refere”.

O sistema do contrato coletivo foi, entretanto, se desenvolvendo independentemente 
de qualquer procedimento legislativo, porém a contratação poderia ser feita em todos os 
níveis, normalmente sendo realizada por ramo de atividade/categoria, com prazo de vi
gência de três anos, até que outro contrato substituísse o anterior. As centrais sindicais têm 
grande participação nas negociações, principalmente a Confederação dos Trabalhadores 
Italianos, a Confederação Italiana dos Sindicatos de Trabalhadores e a União Italiana dos 
Trabalhadores, sendo organizadas por categoria e interçategoria, de âmbito nacional. O 
conteúdo do contrato coletivo é bastante amplo, incluindo questões salariais, segurança, 
produtividade, organização do trabalho, qualidade, novas tecnologias. As questões mais 
amplas são negociadas pelas centrais interconfederais. As próprias partes é que fiscali
zam a aplicação do contrato coletivo, cabendo ao Estado o papel de apenas organizar e
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estimular a negociação. Nos serviços públicos o acordo é submetido ao Parlamento. Os 
conflitos coletivos são resolvidos mediante greve, conciliação, mediação, com pequena 
aplicação da arbitragem privada e grande mediação dos Poderes Públicos. Os conflitos 
individuais são resolvidos no próprio local de trabalho, por meio de comissão de fábrica.

Havia a contratação articulada, de âmbito nacional, em que o instrumento normati
vo de maior hierarquia abrangia o de menor hierarquia, indusivè por ramo de atividade 
ou compreendendo todas as atividades econômicas existentes no país. São tratadas con
dições gerais de trabalho, podendo em níveis inferiores ser tratadas outras questões, pri
meiro em âmbito de categoria, depois em âmbito de empresa. De acordo com a situação, 
as condições poderiam ser renegodadas em níveis inferiores, descentralizando o processo 
de contratação. Pode-se dizer que havia, de certa forma, a adoção de um sistema de con
tratação permanente.

A negodação articulada, todavia, não produzia os resultados desejados, pois era 
comum haver uma renegodação em níveis inferiores, mesmo de dáusulas que já haviam 
sido estabeleddas nos níveis superiores. O processo infladonário foi agravado por esse 
motivo, levando as partes e o govemo italiano a celebrar um pacto sodal para reverter a 
situação (22-1-83), em que ficou acordado que não seria possível a renegodação do que 
já havia sido negodado em nível superior.

Na Itália, tem-se utilizado ultimamente um contrato individual de trabalho flexível.
Em 22-7-93, foi firmado o Protocolo sobre política de renda e de ocupação, sistema 

contratual, política de trabalho e sustento do sistema produtivo. Trata-se de um acordo 
tripartite, firmado por govemo, empresários e trabalhadores. Houve a substituição da 
escala móvel, que previa diversos componentes da remuneração e a repartição do que 
poderia ser contratado em outros níveis, pela contratação coletiva atrelada à taxa de in
flação programada. A contratação passou a ser praticada em diversos níveis. O contrato 
nadonal de categoria passa a ter duração de quatro anos em relação às dáusulas norma
tivas. Em relação às dáusulas econômicas o período de vigênda passa a ser de dois anos. 
Os níveis regionais e de empresa nãò poderão tratar de matéria já  veiculada no contrato 
nadonal, sendo que os aumentos salariais serão fixados de acordo com produtividade e 
qualidade, acertados pelas partes convenientes.

Observa-se que o contrato coletivo na Itália mais se aproxima da nossa convenção 
coletiva, pois tem âmbito de categoria profissional e econômica. Como relatam E dei 
Giudice e E Mariani (1991:174), o contrato coletivo na Itália teve diversas fases: acordos 
interconfederativos, contratação por categoria, contratação articulada, contratação não 
vinculada, contratação triangular, contrato coletivo de empresa. Nota-se que o contrato 
coletivo italiano trata de questões ligadas à empresa, mas sem atingir interesses gerais 
do trabalhador.

No âmbito da OIT, a Convenção n® 154, aprovada pelo Decreto Legislativo na 22, de 
12-5-92, trata da negodação coletiva. Explidta que a negodação coletiva compreende to
das as negodações que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo de 
empregadores ou uma organização ou várias organizações de empregadores è, de oútra 
parte, uma ou várias organizações de trabalhadores, com o objetivo dé fixar condições de 
trabalho e de emprego, regular as relações entre empregadores e trabalhadores, regular 
as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou várias organizações 
de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez (art. 2a). O art. 4a dá a
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entender que a negociação coletiva deve ser feita por meio de contratos coletivos ou de 
laudos arbitrais, sendo que, na hipótese de não haver uma solução negociada, pode-se 
aplicar a referida Convenção mediante determinações da legislação nacional.

4 Evolução no Brasil

No Brasil, a primeira denominação dada ao pacto coletivo de trabalho foi convenção 
coletiva, surgindo com o Decreto na 21.761, de 23-8-32, baseado na lei francesa de 1919. 
Era definido no art. I a como “o ajuste relativo às condições de trabalho, concluído entre 
um ou vários empregadores e seus empregados, ou entre sindicatos ou qualquer outro 
agrupamento de empregadores e sindicatos ou qualquer outro agrupamento de empre
gados”. Esses pactos já tinham efeitos normativos (art. 5a), valendo para toda a categoria 
profissional e econômica. Estavam legitimados a participar da norma coletiva os sindica
tos, federações ou associações (§ l s do art. I 2).

A primeira Constituição a reconhecer as convenções coletivas foi a de 1934 (art. 121, 
I) § 1B,])- Utilizava-se do termo convenção coletiva para evidenciar o ajuste coletivo, dan
do respaldo a futuros contratos individuais de trabalho. A convenção coletiva tinha por 
escopo estabelecer condições mínimas de trabalho para os contratos de trabalho.

A Carta Magna de 1937 passou a adotar a expressão contrato coletivo (art. 137, a e
b). Somente as associações legalmente reconhecidas pelo Estado é que poderiam nego
ciar. Sua aplicação seria para empregadores, trabalhadores, artistas e especialistas. Essas 
associações profissionais tinham o poder de estipular contratos coletivos de trabalho obri
gatórios para todos seus associados (art. 138). Tal orientação é baseada na Declaração 
m  da Carta dei Lavoro, que é copiada quase literalmente pelo art. 138 da Carta Magna 
de 1937. Como se verifica, inicialmente a Lei Maior especificava que o contrato coletivo 
era obrigatório apenas para os associados do sindicato, e não para toda a categoria, ao 
contrário da Carta deZ lavoro, que já  dizia que os contratos coletivos tinham aplicação a 
toda a categoria. Poderiam ser éstipuladas cláusulas de duração, modalidades de salário, 
disciplina interior e horário de trabalho. Os pactòs tinham caráter obrigatório. Ao se apro
var a CLT (Decreto-lei n° 5.452/43) foi mantido o nome contrato coletivo (art. 611). En- 
tendia-se por contrato coletivo de trabalho o convênio de caráter normativo em que dois 
ou mais sindicatos representantes das categorias econômicas e profissionais estabeleciam 
condições para reger as relações individuais de trabalho, no âmbito de suas representa
ções. Os efeitos do contrato coletivo davam-se entre os associados dos sindicatos conve- 
nentes, podendo ser estendido a todos os membros das respectivas categorias por ato do 
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio (art. 612). Esse sistema foi adotado no go
vemo de Getúlio Vargas, inspirado no regime fascista italiano, de cunho eminentemente 
corporativista. Ao se utilizar da expressão “contrato”, já se notava a natureza contratual 
do instituto, daí se falar, num primeiro plano, da sua aplicação apenas aos associados, 
nada impedindo que, por ato do Ministério do Trabalho, houvesse a extensão a toda a 
categoria, incluindo os não associados do sindicato. Posteriormente é que se adotou o 
termo “convenção”, justamente para retirar a característica dvilista da obrigação, o que 
só ocorreu em 1967.

A Constituição de 1946 repete a Constituição de 1934, reconhecendo novamente as 
convenções coletivas de trabalho (art. 157, XIII). Com a edição do Decreto-lei na 229, de 
28-2-67, foi dada nova redação aos arts. 611 a 625 da CLT, eliminando a expressão con
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trato coletivo. O caput do art. 611 da CLT estabelece que convenção é o acordo de caráter 
normativo entre sindicatos de empregados e empregadores a respeito de condições de 
trabalho. O § I a do art. 611 da CLT criou o acordo coletivo, que é o pacto firmado entre 
o sindicato de categoria profissional e tuna ou mais empresas, a respeito de condições 
de trabalho. Não havia mais necessidade de. extensão das cláusulas das normas coleti
vas pelo Ministério do Trabalho, pois seus efeitos eram erga omnes: valiam para toda a 
categoria. Esse ainda é o sistema vigente. Ocorre que alguns artigos da CLT não foram 
atualizados pelo Decreto-lei na 229/67. É o que se observa no § I a do art. 59, que trata 
de jomada de trabalho e a forma de compensá-la ou prorrogá-la, que pode ser feita me
diante acordo ou contrato coletivo (leia-se convenção coletiva); no § I a do art. 61, que 
permite que a jomada de trabalho exceda o limite legal, que poderia ser exigido inde
pendentemente de acordo ou contrato coletivo;. no art. 71, que permite que o intervalo 
intrajornada seja superior a duas horas, mediante acordo escrito ou contrato coletivo; 
no art. 235, que trata dos operadores cinematográficos, prevendo que poderá ser feito 
trabalho diumo extraordinário, para quem trabalhe à noite, mediante contrato coletivo; 
no art. 239, segundo o qual a prorrogação do trabalho do ferroviário pertencente à ca
tegoria independe de acordo ou contrato coletivo; no art. 295, em que os mineiros po
derão trabalhar oito horas diárias ou 48 horas semanais, por meio de contrato coletivo; 
no parágrafo único do art. 391, quando menciona que não é possível ser feita restrição 
ao direito da mulher no emprego por meio de contrato coletivo; no art. 444, que versa 
sobre as relações contratuais de trabalho que podem ser objeto de livre estipulação entre 
as partes, desde que não contrariem, entre outros, o contrato coletivo; no art. 462, que 
especifica a impossibilidade de desconto no salário do empregado, a não ser diante de 
adiantamentos (vales), da lei ou de contrato coletivo; na alínea b do art. 513, em que 
se estabelece que é prerrogativa dos sindicatos celebrar contratos coletivos de trabalho. 
Quando se verifica em tais dispositivos legais a expressão “contrato coletivo”, deve-se 
entender acordo óu convenção coletiva, por força da modificação efetuada pelo Decreto- 
-lei ns 229/67, que, porém, não corrigiu os citados preceitos.

O art. 158, XRÍ da Constituição de 1967, e o art. 165, XI\£ da EC ns 1, de 1969, men
cionam novamente o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho. Em fevereiro 
de 1988 surge, no âmbito da CUT, a apresentação à Fiesp de uma pauta de reivindicações, 
estabelecendo novas regras a respeito da negociação, com a possibilidade de ajustes por 
níveis, tanto no setor econômico, regional ou da instalação fabril, assim como as fôrmas 
de composição dos conflitos coletivos, prazos de vigência, conteúdo e renúncia bilateral 
do poder normativo da Justiça do Trabalho. A essas regras deu-se o nome de contrato 
coletivo de trabalho.

As leis salariais passaram a fazer menção ao contrato coletivo a partir da Lei na 
8.222, de 5-5-91 (art. 6a). O mesmo se verificou no parágrafo único do art. I a da Lei na 
8.419, de 7-5-92, e no § 2a do art. I a da Lei na 8.542, de 23-12-92. A Lei na 8.630, de 25- 
2-93, que regula as atividades nos portos, também passou a se referir ao contrato coletivo 
(arts. 18, parágrafo único, 19 ,1,22, 28,49 e 57, § I a). A Lei na 8.880/94, estabelece, no 
§ 5a do art. 27, a possibilidade de os contratos coletivos tratarem de reajustes superiores 
aos assegurados pela antiga Lei na 8.700/93, já na vigência da URY O art. 41 da mesma 
lei dava nova redação ao art. 872 da CLT, prevendo a possibilidade de que a ação de 
cumprimento pudesse cobrar determinações estipuladas em contrato coletivo; porém,
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tal comando legal foi vetado pelo Presidente da República. O indso IV do art. 83 da Lei 
Complementar na 75/93 permite ao Ministério Público do Trabalho propor ação para 
dedaração de nulidade de contrato coletivo.

5 Denominação

Comumente usa-se a denominação “contrato coletivo”, embora algumas legislações 
estrangeiras utilizem também as expressões “convenção coletiva”, “contratação coletiva” 
ou “convênio coletivo” (Espanha). O convênio coletivo, entretanto, está mais próximo da 
nossa convenção coletiva.

O contrato seria, coletivo e não individual, pois seria aplicável a uma série de pessoas, 
geralmente certa categoria. Distingue-se do contrato comum ou de direito privado, pois 
neste são reguladas situações apenas dos interessados, e não da categoria.

No âmbito intemadonal verifica-se o uso da expressão Tarijvertrag, pela lei alemã 
de 1969. Tarif tem o significado de tarifa, sendo considerada o salário fixado pela nego
dação coletiva,: não se podendo dizer que sè trata de tarifa no sentido de preço público, 
como é empregado no Brasil.

No Direito inglês ou americano usa-se a expressão collective bargaining, no sentido 
de barganha, de negodação coletiva.

A crítica que se poderia fazer à expressão contrato coletivo é que ela tem um cunho 
dvilista aó falar em contrato, sendo que voltaria ao uso da expressão que foi empregada 
na Constituição de 1937, podendo dar ensejo à natureza estritamente contratual do ins
tituto, como se dizia ha épocà. Na verdade, o contrato coletivo não vai ter um conteúdo 
estritamente contratual, mas normativo è obrigadonal, assim comó ocorre com o acordo 
e a convenção coletiva, tratando de regras gerais, obrigatórias para certa categoria, em 
certo período, a respeito de condições de trabalho.

6 Conceito

No Direito romanó havia a distinção entre contrato, convenção e pacto. O contrato 
era o gênero, sendo suas espécies o pactp e a convenção, que, de certa forma, não tinham 
força vinculante. Oriávio Bueno Magano (1992:80) define o contrato como o “negódo ju
rídico celebrado para o fim de adquiri^ resguardar, modificar ou extinguir direitos”. Pelo 
fato de as próprias partes poderem regular seus interesses é que se Maria na autonomia 
privada dos pactuantes, que induiria o negódo jurídico.

No âmbito intemadonal, contrato coletivo de trabalho é o gênero.
Dispõe a Recomendação na 31, de 1951, da OIT que contrato coletivo é “todo acòrdo 

escrito relativo às condições de trabalho e de emprego, celebrado entre um empregador, 
um grupo de empregadores ou uma ou várias organizações de empregadores, de um 
lado, e, de outro, uma ou várias organizações, representativas de trabalhadores, ou, na 
falta dessas organizações, representantes dos trabalhadores interessados, por eles devida
mente eleitos e credendados, de acordo com a legislação nadonal”.
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Estabelece a Recomendação nfi 91 da OIT que contrato coletivo é todo acordo escrito 
relativo a condições de trabalho e emprego, celebrado entre um empregador; um grupo 
de empregadores ou uma ou várias organizações de empregadores, por uma parte, e uma 
ou várias organizações representativas de trabalhadores.

O Ministério do Trabalho tem orientação no sentido de que o contrato coletivo de 
trabalho, “é resultado da negociação coletiva direta e voluntária entre empregados e 
empregadores, com força de lei, sobre todos os aspectos da relação de trabalho, dos 
mais simples aos mais complexos. Para que isso possa ocorrer, toma-se necessário criar 
um novo modelo de relações, que patrocine e estimule a negociação coletiva, assegure 
proteção para o empregado e proporcione às empresas a flexibilidade que lhes permita 
responder aos desafios da produtividade e da competitividade. E que conduza ao redi
mensionamento do papel do Estado nas relações do trabalho, transformando-o de re- 
pressor e mtervendonista num organizador e articulador do processo, além de viabilizar 
efetivamente a liberdade e a autonomia sindical” (Ministério do Trabalho. Trabalho e 
Cidadania, 1, p. 1, fev./93).

O contrato coletivo seria, portanto, “um documento negodado entre representantes 
das entidades de empregados e empregadores estabelecendo direitos e deveres de lado a 
lado, abrangendo o maior número possível de aspectos em tomo das relações trabalhis
tas” (Ministério do Trabalho. Op. dt., p. 3). Não se pode entendei; entretanto, o contrato 
coletivo como documento, mas como resultado da concretização da negodação coletiva, 
como um negódo jurídico.

Teria o contrato coletivo por objetivo, o estabelecimento de novas condições de tra
balho. Seria, portanto, o negódo jurídico que tem por objeto estabelecer condições de 
trabalho, criando, modificando e extinguindo condições de trabalho.

Sendo o contrato coletivo todo negódo jurídico de caráter normativo a respeito de 
condições de trabalho, não haveria necessidade de subdivisão de conceitos para justificá- 
-lo em outros níveis, comò o realizado entre sindicatos ou entre o sindicato profissional 
e uma ou mais empresas. O contrato coletivo compreenderia toda a negodação coletiva. 
Alguns países adotam essa denominação genérica, sem distinguir os últimos pactos.

Em nosso sistema, o contrato coletivo seria mais um nível de negodação coletiva, 
além dos já  existentes, pois não se confundiria com a convenção e o acordo coletivo (art. 
611 e seu § I a da CLT), que são coisas distintas. O § 2a do art. l fi da Lei na 8.542/92 
mostrava a existênda distinta de três normas coletivas que são negodadas: o acordo co
letivo, a convenção coletiva e o contrato coletivo. Logo, havendo três nomes diferentes, 
condui-se que são três institutos distintos, embora um deles possa ter um nível maior de 
hierarquia que os demais ou uma abrangênda para todo o território nadonal. Assim, o 
contrato coletivo não se confunde com a convenção e o acordo coletivo, possuindo cada 
um conceitos distintos. Poder-se-ia entender o contrato, coletivo como a negodação de 
âmbito nacional ou interprofissiònal, que daria regras básicas para os demais pactos co
letivos, ou uma forma de rompimento com o sistema corporativo para se adotar um novo 
regime sindical, prestigiando a autonomia privada coletiva; porém seria necessária a mu
dança, indusive, da Constituição.. O contrato coletivo iria substituir a lei, que prevaleceria 
apenas em questões de ordem pública ou de natureza constitudonal.

Assim, o contrato coletivo é o negódo jurídico de caráter normativo e natureza cole
tiva, de modo a regulamentai; criar ou estipular condições de trabalho. O contrato coleti
vo irá regulamentar temporariamente o conflito coletivo entre as partes, sob a forma de
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resolução pacífica do conflito pelas próprias pessoas interessadas, mas não deixa de ser 
um instrumento destinado a auto-organizar a autonomia coletiva sindical.

O contrato coletivo, porém, não deixa de ser fonte do Direito do Trabalho, pois nele 
são criadas normas e condições de trabalho aplicáveis ao contrato de trabalho.

7 Distinção

Distingue-se o contrato coletivo da contratação coletiva. Esta é o conjunto de pro
cedimentos que ocorrem nas negociações, mostrando a intensidade das negociações que 
foram realizadas. Às medidas tomadas durante as tratativas é que correspondem à con
tratação coletiva. A contratação coletiva vai compreender não só as tratativas iniciais, 
antes da formalização do contrato coletivo, como as posteriores, ao término da redação 
do contrato coletivo. Seria Uma forma de negociação permanente, que abrangeria as dis
cussões iniciais, da redação da norma coletiva e da manutenção das negociações, mesmo 
após ter sido redigido o contrato coletivo.

O contrato coletivo não se confunde com o pacto social, que também é chamado de 
concertação social em países de língua espanhola. Concertação social é o procedimento 
para se chegar ao pacto. O pacto social é o resultado, o instrumento. No pacto social não 
se estipulam condições de trabalho, mas apenas se estabelecem regras para o combate à 
inflação e ao desemprego em épocas de crises econômicas, sendo, que entre essas poderá 
haver matéria trabalhista, como política salarial, indusivè quanto ao incentivo à nego- 
dação coletiva. Nele existem regras de caráter tributário, previdendário, visando à ado
ção de uma política econômica e sodal, enquanto que no contrato coletivo pretende-se 
estabelecer novas condições de trabalho. O objetiyo do pacto sodal é regular condições 
gerais a serem aplicadas no âmbito da sodedade. As partes no pacto sodal não são ape
nas empregados e empregadores, mas existe a intervenção do govemo e até mesmo dos 
partidos políticos. Os pactos são dotados apenas de sanção política, mas não jurídica, não 
tendo efeitos normativos. Pode, entretanto, o pacto sodal conter diretrizes que poderão 
ser pormenorizadas mediante acordos, convenções ou contratos coletivos. O contrato 
coletivo, entretanto, apesar de ter efeito normativo, visa regular condições de trabalho, 
mas não interesses gerais da sodedade como um todo.

Diferenda-se também o contrato coletivo da convenção e do acordo coletivo. O con
trato coletivo poderia ser considerado como de âmbito nadonal ou de natureza inter- 
profissional. A convenção coletiva, porém, é intersindical, ou seja, a relação forma-se 
entre sindicatos dos empregados e empregadores. Já o acordo é realizado para o âmbito 
da empresa, com a partidpação desta e do sindicato da categoria profissional. Trata-se, 
portanto, de tuna terceira modalidade de norma coletiva, negodada pelas próprias partes 
envolvidas no litígio.

8 Legitimidade para a negociação

Nossa legislação não dispõe quem seria parte para as negodações visando à edição 
do contrato coletivo de trabalho.

De acordo com nosso atuál sistema sindical, estariam aptos à negodação p.ara fu
tura determinação pelo contrato coletivo de trabalho os sindicatos, as federações, num
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segundo grau ou em âmbito estadual, e as confederações, num terceiro grau ou em 
âmbito nacional.

Não há previsão para que as centrais sindicais façam parte das negociações, pois elas 
não fazem parte do nosso sistema confederativo, como se verifica do art. 8a da Constitui
ção e da legislação ordinária prevista ha CLT. O paralelismo simétrico, porém, imporia no 
decorrer dos tempos a criação natural de centrais sindicais de empregadores, já  que para 
os sindicatos de empregados existem os de empregadores, para as federações ou confede
rações de empregados foram criadas as de empregadores, para as reivindicações por meio 
de imposição de uma pàrte a outra os empregados fazem greve e os empregadores fazem 
lockout, que é proibido pelo art. 17 da Lei na 7.783/89. Hoje, caso as centrais sindicais 
assinassem um contrato coletivo, este não teria qualquer validade jurídica, pois elas são 
partes ilegítimas para firmá-lo. Não há dúvida, porém, de que as centrais sindicais repre
sentam interesses coletivos de certas classes de trabalhadores. Daí a advertência de Arion 
Sayão Romita de que “deve entender-se que a mera filiação de um sindicato a dada cen
tral configura automática credencial, para que esta negocie em nome daquele” (Contrato 
coletivo de trabalho. Revista de Direito do Trabalho, 82/31). As centrais sindicais pode
riam negociar desde que credenciadas para tanto pelos sindicatos, porém seria necessário 
saber quais os sindicatos que a elas iriam se filiar, para se saber sobre a aplicabilidade do 
contrato coletivo. A central mais representativa estaria apta a negocial; demonstrando ter 
mais filiados ou associados, ou maior número de sindicatos a ela filiados.

Deveria, entretanto, haver a possibilidade da negociação coletiva em todos os ní
veis, inclusive pelas' céntrais sindicais que poderiam ser consideradas como órgãos da 
cúpula sindical. Paia tanto, necessário seria modificar nosso sistema sindical previsto na 
Constituição, adotando de vez a pluralidade sindical e ratificando a Convenção na 87 da 
OIT. Haveria, portanto, a necessidade de se estabelecer que as negociações fossem feitas 
inclusive em níveis, maiores, mais amplos. A Recomendação na 163 da OIT, que comple
menta a Convenção na 154 sobre negociação coletiva, dispõe que as negociações devem 
ser desenvolvidas em todos os níveis, não apenas nas bases, inclusive na empresa (IÍ, 4, 
1). Como se verifica do sistema atual, a negociação coletiva é feita praticamente nas bases 
pelos sindicatos, por meio dos acordos e convenções coletivas atuais. Tal fato abriria a 
possibilidade de a negociação se desenvolver também nas cúpulas, até mesmo nas cen
trais sindicais, que desenvolveriam uma negociação mais geral inclusive de âmbito nacio
nal. A negociação do contrato coletivo seria feita entre entidades representativas de grau 
superior, como ás federações, as confederações e até mesmo as centrais sindicais. Há, 
portanto, necessidade de se ampliar os sujeitos que podem participar das negociações, já 
que, hoje, há uma limitação dessa legitimidade.

Os níveis de negociação poderiam ser intersetoriais, mas em âmbito nacional; nacio
nais, porém específicos para determinado setor; estaduais; regionais; municipais; distri
tais; por regiões dentro do município; por empresa; articulados, em que seriam estabe
lecidas garantias gerais em âmbito nacional, descendo a detalhes nos níveis inferiores.

9 Escopo

Visa o contrato coletivo criar novas e melhores condições de trabalho, regulamen- 
tando-as. O objetivo é, portanto, aperfeiçoar a relação de trabalho. O contrato coletivo,
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assim como outras normas coletivas, tem por Mero aumentar, ou melhorar as condições 
de trabalho, que muitas vezes são estabelecidas de maneira mínima na legislação: aviso- 
-prévio de pelo menos 30 dias (art. 7a, XXI, da Constituição), adicional de horas extras 
de pelo menos 50% (art. 7°, XVI, da Lei Maior) etc. As negociações do contrato coletivo, 
como de qualquer norma coletiva, são feitas pelos sindicatos, evitando o desgaste que o 
trabalhador ou trabalhadores teriam de negociar diretamente com o empregadoi; que 
poderia dispensá-los. Além disso o sindicato, no conjunto, tem maior poder de barganha 
e pressão nas negociações, quando o operário, individualmente, ou um grupo de ope
rários, não o teria. Há, também, a possibilidade de mudanças mais rápidas no contrato 
coletivo, em virtude de modificações de situações conjunturais, econômicas, tecnológicas, 
que ocorrem no transcurso do pacto, o que não é possível de se fazer muitas vezes pela 
modificação das leis, que "têm um processo de elaboração mais rígido a ser observado, 
como quórum de votações etc.

Pode-se dizer que, se malogradas as negociações coletivas que visavam à edição de 
um contrato coletivo, há a possibilidade de as partes ajuizarem o competente dissídio 
coletivo, tal qual se observa do § 2a do art. 114 da Constituição. A exigência da Cons
tituição é a de que a negociação coletiva fique malograda; aí, poderão as partes pedir 
a intervenção da Justiça do Trabalho para solucionar sua contenda. O impasse se daria 
quando houvesse necessidade de ser regulada uma situação de nível superior ao da 
competência do Tribunal Regional do Trabalho da respectiva Região e não fosse de com
petência do Tribunal Superior do Trabalho. A solução talvez seria o dissídio coletivo de 
âmbito nacional proposto pela confederação de trabalhadores em face da confederação 
de empregadores.

10 Conteúdo

O contrato coletivo não é inconstitucional, apesar de não ser reconhecido no inciso 
XXVI do art. 7a da Constituição. Nem o poderia ser, pois na época da Assembleia Nacional 
Constituinte não se cogitava de contrato coletivo. E daro que aquilo que não é proibido, 
é permitido. Assim, é possível que a legislação ordinária ou as próprias partes tratem do 
contrato coletivo.

Deverá o contrato coletivo ter necessariamente uma parte normativa, em que se 
estabeleçam as condições de trabalho, e uma parte obrigadonal. Nesta são previstas, 
prindpalmente, regras em caso dó descumprimento do que foi estipulado. São previstas 
regras na maioria das vezes mais favoráveis aos trabalhadores, indusive do que aquelas 
estabeleddas pela lei. O que ocorre é que condições estabeleddas em normas coletivas 
posteriormente são objeto de disposições legais, confirmando o bom resultado que obti
veram no âmbito negodal. Há melhor adaptação das determinações do contrato coletivo 
em relação aos próprios interessados, pois foram objeto de consenso entre as partes, que 
se amoldam melhor à realidade fática laboral e à mudança das estruturas sodais, indusi- 
ve quanto ao sistema de produção da empresa.

As leis salariais passaram a tratar do contrato coletivo. O art. 6a da Lei na 8.222, de 
5-9-91, estabeleceu o conteúdo do que haveria de estar no contrato coletivo de trabalho: 
‘As cláusulas salariais, indusive os aumentos reais, ganhos de produtividade do trabalho 
e pisos salariais propordonais à extensão e à complexidade do trabalho, assim como as
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demais condições de trabalho serão fixados em contratos, convenções e acordos coletivos 
de trabalho, laudos arbitrais e sentenças normativas, observadas, entre outros fatores, a 
produtividade e a lucratividade do setor ou da empresa.”

Verifica-se, assim, que o conteúdo do contrato coletivo de trabalho passa a ser de au
mentos reais, ganhos de produtividadè do trabalho, pisos salariais proporcionais à exten
são e à complexidade do trabalho, assim como outras condições. A disposição da Lei na 
8.222/91 foi repetida no parágrafo único do art. I a da Lei na 8.419, de 7-5-92, com uma 
redação um pouco diferente, mas com conteúdo semelhante: ‘As condições de trabalho, 
bem como as dáusulas salariais, indusivè os aumentos reais, ganhos de produtividade 
do trabalho e pisos salariais propordonais à extensão e à complexidade do trabalho, 
serão fixados em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, laudo arbitral ou 
sentença normativa, observadas, dentre outros fatores, a produtividade e a lucratividade 
do setor ou da empresa.”

O § 2a do art. I a da Lei na 8.542, de 23-12-92, dispunha da mesma forma que a lei 
anterior: “As condições de trabalho, bem como as dáusulas salariais, indusivè os aumen
tos reais, ganhos de produtividade do trabalho e pisos salariais propordonais à extensão 
e à complexidade do trabalho, serão fixados em contrato, convenção ou acordo coletivo 
do trabalho, laudo arbitral ou sentença normativa, observadas, entre outros fatores, a 
produtividade e a lucratividade do setor ou da empresa.”

Pelo menos a partir da edição das referidas leis já  é possível saber qual seria o con
teúdo do contrato coletivo de trabalho, apesar de não se saber ao certo o que vem a ser 
tal negódo jurídico.

A Lei na 8.630, de 25-2-93, estabelece alguns procedimentos que estarão contidos no 
contrato coletivo nos portos. De maneira geral, o art. 22 especifica que a gestão de mão 
de obra do trabalho portuário deve observar as normas do contrato coletivo^ O parágrafo 
único do art. 18 especifica que o contrato, o acordo e a convenção coletiva precederão 
o órgão gestor de mão de obra, dispensada sua intervenção nas relações entre capital e 
trabalho no porto. O inciso I do art. 19 determina que as penalidades disdplinares esta- 
beleddas no contrato coletivo serão aplicadas pelo órgão gestor de mão de obra. O art. 28 
observa que a gestão da mão de obra deve seledonar e registrar o trabalhador portuário 
de acordo com as regras do contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Na falta 
do contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho é que o órgão gestor de mão de 
obra portuário deveria ser criado no 90a dia a contar da publicação da Lei na 8.630/93. 
A prestação de serviços nos portos deverá buscar progressivamente, num prazo de cinco 
anos, a multifundonalidade do trabalho, visando a adequá-lo à modernização dos portos 
(art. 57). O § I a do art. 57 indica que a implantação progressiva da multifímdonalidade 
deve ser estabeledda mediante contrato, convenção ou acordo coletivo.

O § 5a do art. 27 da Lei na 8.880/94, estabelece que os trabalhadores que forem 
amparados por contratos coletivos que prevejam reajustes superiores aos da antiga Lei 
na 8.700/93 terão seus salários corrigidos de acordo com as dáusulas do respectivo ins
trumento na respectiva data-base de cada categoria, após I a de julho de 1994, indusivè, 
quanto às reposições de perdas salariais.

Lembra Amauri Mascaro Nascimento que o contrato coletivo poderia ter conteúdo 
organizativo, “como base jurídica de normas de organização, podendo criar comissões 
numa empresa ou numa categoria, com vistas a necessidade contínua de discussão dos
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problemas e forma de integração entre o capital e o trabalho. Lembro-me do contrato co
letivo da Toyota de 1993, que instituiu diversas comissões: comissão de direito individual, 
de relações coletivas, de segurança, de medicina etc., e que funcionam seguidamente de 
modo a discutir e solucionar os problemas da empresa” (O Direito Coletivo no atual mo
mento brasileiro. LTr 57-12/1.429).

Se entender-se que o contrato coletivo teria âmbito nacional, poderia substituir à  lei 
em certos aspectos, ou regular situações para certas profissões que hoje são reguladas 
pela lei. Assim, o contrato coletivo teria um conteúdo genérico, de interesse interprofis- 
sional ou intercategorial, não se limitando a certa categoria ou a certos trabalhadores dè 
determinados setores. Poder-se-ia dizer que seria uma regra mínima a ser observada em 
âmbito nacional pelas demais normas coletivas, substituindo a lei. Ao contrato coletivo 
poderia ser determinada certa e específica matéria, reservando-se outras matérias mais 
regionalizadas ou particularizadas para as convenções e os acordos coletivos.

O conteúdo das situações de trabalho a serem reguladas poderia ser de âmbito nacio
nal, como já ocorreu em relação aos bancários, ou poderia ocorrer em relação à regulação 
de condições uniformes ao nível da indústria automobilística nacional.

Poderia, também, haver previsão da mediação, arbitragem ou de comissões de conci
liação, com o objetivo de dirimir eventuais controvérsias decorrentes de seu cumprimen
to. O contrato coletivo poderia ser uma forma de implantar efetivamente as comissões 
de fábrica. Ter-se-ia como objetivo uma forma de contratação permanente, de modo que 
houvesse negociações sucessivas, mesmo antes do advento do seu termo de vigência.

No contrato coletivo não deveria haver cláusulas sobre política social, saúde, previ
dência social e tributos, que deveriam ser incluídas no âmbito de um pacto social. A ma: 
téria veiculada no contrato coletivo deveria ser, portanto, apenas de natureza trabalhista.

Não se pode negar, porém, que o conteúdo do contrato coletivo de trabalho serve 
para demonstrar a modernização das negociações coletivas e também a flexibilização das 
relações de trabalho.

11 Âmbito

O âmbito do contrato coletivo de trabalho ainda não está perfeitamente delineado. O 
que se observa é que sua aplicação deveria ser para o âmbito nacional, interprofissional 
ou supracategorial.

O contrato coletivo não é exatamente nacional. Pode ser nacional. Pode abranger 
negociação entre várias categorias.

Não poderia ser observado no âmbito de sindicato profissional e empresa, pois para 
tal fato já  existe o acordo coletivo. De certa forma, não poderia ser realizado entre sindi
catos da categoria profissional e econômica, pois já  há a convenção coletiva, que cumpre 
esse papel.

Não se pode dizer exatamente que contrato coletivo é o gênero e convenção e acor
do coletivo são espédes. São usadas palavras diferendadas, indicando que o conteúdo é 
diferente entre cada um deles.
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Assim, seu âmbito pode ser nadonal, ditando regras gerais, que irão ser particulari- 
zadas por região ou por empresas, ou interprofissional, aplicávd a mais de uma profissão. 
A crítica que se íaz a um dispositivo coletivo de âmbito nadonal é que d e  se equipararia 
à lei, porém a vantagem é que teria sido obtida mediante negodação, prestigiando a au
tonomia privada coletiva das partes envolvidas e a autocomposição, sem a necessidade 
de interveniênda da Justiça do Trabalho. ;

Sua abrangênda poderia também ser supracategorial, pois para serem aplicadas nas 
categorias já  há as convenções coletivas de trabalho. Daí, se poderia falar até mesmo num 
ajuste interprofissional ou abrangendo mais de um setor econômico, que seria pactuado 
até mesmo com relação a várias profissões.

12 Hierarquia

No momento não seria possível dizer qual a hierarquia que haveria entre o contrato 
coletivo e outras normas, pela inexistênda de disposição a respeito. Contudo, poder-se-ia 
dizer que a norma que tivesse conteúdo mais amplo iria ter maior hierarquia do que a 
que tivesse conteúdo mais restrito, sendo que a de menor hierarquia iria complementar 
a primeira. Na verdade, a norma inferior iria ser mais favorável do que a hierarquicamen
te superior, trazendo condições mais favoráveis aos empregados.

O contrato coletivo poderia estabelecer condições de trabalho mais benéficas, que 
seriam observadas em relação à lei, pois são distintas as fontes de elaboração: â Constitui
ção ou a lei são elaboradas pelo Congresso Nadonal e o contrato coletivo seria elaborado 
pelas próprias partes interessadas. Não se pode dizei; porém, que o contrato coletivo 
seria superior hierarquicamente à lei. A lei ou a Constituição só seriam observadas quan
do houvesse conflito com o contrato coletivo na hipótese de o dispositivo ser de ordem 
pública absoluta, que não poderia ser derrogado ou deixado de cumprir pelas partes. 
Não se tratando desse caso, o contrato coletivo teria prevalênda sobre a ld , não por ser 
hierarquicamente superior a esta última, mas em razão de criar regras mais benéficas ao 
empregado, ou seja, da aplicação do prindpio da norma mais favorável ao trabalhador. 
Poderiam até mesmo ser criadas condições de trabalho in peius, como já se verifica na 
Constituição (art. 7a, VI, XEH e XIV), decorrentes da flexibilização das condições de tra
balho estabeleddas no contrato coletivo, e que poderiam ser aplicadas num momento 
de transição, logicamente que mediante a negodação com o sindicato (art. 8a, VI, da Lei 
Fundamental). É daro que, se a norma legal viesse a prever regras de Direito Econômico 
ou de política salarial do govemo, o contrato coletivo não poderia contrariá-las, como se 
verifica da determinação do art. 623 da CLT. A lei deveria assegurar apenas condições mí
nimas e tutelares do trabalhador; o mais seria objeto de negodação coletiva. Na verdade, 
a norma coletiva não poderia se sobrepor à lei, pois, caso contrário, as pártes estariam 
legislando em causa própria com interesse geral, esquecendo que o Poder Legislativo é 
que tem o poder de legislar sobre questões gerais. O contrato coletivo iria ocupar o espaço 
que a lei não previu ou substituí-la, regulando certas situações individuais ou gerais que 
não são passíveis de regulação uniforme.

Talvez o maior problema seria da hierarquia entre o contrato coletivo e outras nor
mas coletivas, prindpalmente em relação ao acordo e à convenção coletiva. O art. 620 
da CLT dispõe que “as condições estabdeddas em convenção, quando mais favoráveis,
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prevalecerão sobre as estipuladas em acordo”. Ao contrário, quando houvesse melhores 
condições de trabalho no acordo, este prevaleceria sobre a convenção.

Não haveria hierarquia entre o contrato, a convenção e o acordo coletivo. Todos 
estão no mesmo nível de hierarquia. Ocorreria hierarquia entre as referidas normas se 
o processo de criação de uma norma dependesse do de outra, o que não é o caso. O que 
ocorre é que cada um tem campo distinto de atuação, ou são elaborados por sujeitos di
versos, a não ser que se entenda que o acordo e a convenção coletiva devam respeitar as 
disposições do contrato coletivo de trabalho, que teria âmbito nacional. No mais, poder- 
-se-ia dizer que o conflito de normas coletivas seria resolvido pela preponderância da 
aplicação da regra mais favorável ao empregado, como se nota do art. 620 da CLT.

13 Forma

A forma do contrato coletivo deverá ser necessariamente por escrito (aplicando-se 
por analogia o parágrafo único do art. 613 da CLT), porque não se poderia admitir contra
to coletivo verbal, diante da dificuldade de saber o que realmente teria sido contratado. 
Deverão os contratos coletivos ser elaborados sem emendas ou rasuras, em tantas vias 
quantas forem as partes, além de uma destinada a registro e publicidade no órgão do 
Ministério do Trabalho.

No mais, deveria ser seguido o art. 613 da CLT, devendo o contrato coletivo conter 
designação das partes contratantes, prazo de vigência, categorias ou classes envolvidas, 
condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência, 
normas para a conciliação das divergências surgidas entre os convenentes por motivo da 
aplicação de seus dispositivos, disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revi
são total ou parcial de seus dispositivos, direitos e deveres dos convenentes, penalidades 
para as partes que não cumprirem seus dispositivos.

Deveria, ainda, o contrato coletivo conter cláusula de paz social e, se possível, as par
tes deveriam determinar uma forma de negociação permanente, de modo a manter o espí
rito de negociação, e que a solução do conflito possa ser conseguida de maneira pacífica.

14 Vigência

A vigência do contrato coletivo poderia ser fixada por prazo determinado ou até 
mesmo indeterminado, sendo que algumas cláusulas poderiam ter certo prazo e outras, 
outro. Poder-se-ia seguir a regra das convenções e acordos coletivos de trabálho, em que 
se estabelece um prazo máximo de vigência de dois anos (§ 3E do art. 614 da CLT), sen
do que, na prática, têm sido esses pactos celebrados por prazo de um ano, em razão das 
constantes modificações econômicas e sociais, que trazem um critério de flexibilização 
ao sistema.

Seria possível também estabelecer um prazo máximo de vigência de quatro anos, 
como se observa em relação aos dissídios coletivos (parágrafo único do art. 868 da CLT). 
No entanto, esse prazo não é ideal, diante da constante modificação das estruturas sociais



8 5 0  Direito do Trabalho • Martins

e econômicas de nosso país, a não ser que se estabelecesse um sistema de revisão perió
dica em períodos de um ano ou inferiores a esse prazo.

O ideal seria que os contratos coletivos tivessem um prazo de vigência de aproxi
madamente vim ano, de modo a verificar ás modificações da conjuntura econômica que 
ocorressem no período, que nem seria um período muito curto, nem muito longo.

15 Incorporação das dáusulas normativas aos 
contratos de trabalho

Finda a vigência da norma coletiva, deveriam cessar seus efeitos, salvo havendo esti
pulação em sentido contrário. Discutir-se-ia, assim, a respeito da incorporação das regras 
das normas coletivas aos contratos individuais do trabalho. Não havia um dispositivo 
legal tratando do tema, apenas a Súmula 277 do TST adotou o entendimento de que as 
regras previstas nos dissídios coletivos não se incorporavam aos contratos de trabalho: 
“As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo 
assinado, não integrando, de forma definitiva, os contratos”.

Posteriormente, a lei passou a dizer sobre a incorporação das regras dos acordos e 
das convenções coletivas nos contratos de trabalho. O parágrafo único do art. I a da Lei na 
7.788, de 3-7-89, estabeleceu pela primeira vez que “as vantagens salariais asseguradas 
aos trabalhadores nas convenções ou nos acordos coletivos só poderão ser reduzidas ou 
suprimidas por convenções ou acordos coletivos posteriores”. Essa regra, porém, nada fa
lava sobre o contrato coletivo, mas apenas da incorporação das regras das convenções ou 
dos acordos coletivos nos contratos de trabalho. Tal norma foi revogada expressamente 
pelo art. 14 da Lei n2 8.030, de 12-4-90, que era o chamado Plano Collor.

O § I a do art. I a da Lei n2 8.542/92 determinava que “as dáusulas dos acordos, con
venções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho 
e somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou con
trato coletivo de trabalho”. Q § I a do art. I a da Lei n2 8.542/92 foi revogado pelo art. 18 
da Lei n210.192 (v. Incorporação das dáusulas normativas nos contratos de trabalho, no 
capítulo seguinte, Convenções e acordos coletivos de trabalho).

16 Fatores inibidores

Vários fatores poderiam ser indicados como inibidores do contrato coletivo de traba
lho: a uniddade sindical, as datas-bases, o poder normativo da Justiça do Trabalho etc.

A uniddade sindical é um dos empecilhos ao contrato coletivo, pois não permite a 
contratação totalmente ampla, indusive estábelecendo-se sindicatos em nível de empresa.

As datas-bases também prejudicam a contratação, visto que apenas, os sindicatos 
mais fortes têm o poder de conseguir novas regras de trabalho fora da negodação anual; 
muitas vezes só se consegue a negodação fora da data-base em razão de mudanças subs- 
tandais das condições que anteriormente foram pactuadas ou quando os sindicatos mais 
fortes conseguem discutir seus interesses por meio de greve, para posteriormente se obter
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a solução negociada ou imposta pelo poder normativo da Justiça do Trabalho. Nos sindi
catos mais fracos é impossível a negociação fora da data-base.

Em grandes empresas é muito mais fácil justificar perante a Assembleia Geral ou a 
Diretoria que houve imposição da Justiça do Trabalho, por meio de seu poder normativo, 
que determinou as regras a serem observadas, do que por intermédio dá negodação co
letiva, que pode trazer prejuízos que poderiam ser evitados.

Não se pode dizer, porém, que a arbitragem seria um dos fatores impeditivos da 
negociação coletiva, pois, segundo o § l 2 do art. 114 da Constituição, a arbitragem é 
uma forma autocompositiva, em que as próprias partes resolvem seus problemas traba
lhistas. De acordo com o citado dispositivo constitucional e com o § 2a do mesmo artigo, 
a arbitragem é uma forma alternativa- de se resolver o conflito coletivo de trabalho. Não 
se trata, portanto, de forma inibidora da negociação coletiva. Quando as partes decidem 
pela arbitragem há um consenso nesse sentido, pois irão estabelecer os limites em que o 
árbitro deverá decidir, devendo posteriormente acatar sua decisão.

No momento, o contrato coletivo depende de como o legislador ordinário ou consti
tucional irá defini-lo, inclusive quanto a seu conteúdo. O que deveria ser feito realmente 
é a reformulação do atual sistema sindical, acabando com o sistema corporativo, oriundo 
de Getúlio Vargas, proporcionando menor interferênda do Estado nas relações trabalhis
tas, mormente sindicais. Assim, o objetivo seria valorizar a negodação coletiva, cabendo 
ao Estado apenas a fiscalização e o incentivo à negodação, diminuindo o número de leis 
sobre o tema, prindpalmente quanto a profissões.

O contrato coletivo também poderia ser uma forma de piso mínimo de direitos ou de 
recomendação em nível nacional, que seria particularizado em cada Estado ou empresa. 
O objetivo seria, assim, a flexibilização das regras trabalhistas, já que cada região tem 
características próprias relativas ao desenvolvimento, clima, situações geográficas, ocu
pação populadonal etc.

No âmbito empresarial, não se pode esquecer também a dificuldade de grandes em
presas, que tendo filiais em várias localidades, têm que administrar salários e condições 
de trabalho diferentes em cada tuna delas. Se adotasse uma única norma coletiva, haveria 
simplificação desses procedimentos e até mesmo uniformização.

17 Conclusões

O estabelecimento do contrato coletivo em âmbito nadonal não trará resultados, 
como ocorreu na Itália, mormente num país continental como o nosso, heterogêneo, 
onde existem regiões desigualmente desenvolvidas e condições climáticas diversas, além 
de inibir a flexibilização das relações de trabalho, que podem ser particularizadas em 
níveis menores ou de empresa. O melhor séria falar numa contratação regional, setorial 
ou até mesmo em nível de empresa, pois cada empresa tem suas peculiaridades, que 
variam em função de seu tamanho, setor etc., o que valorizaria também a flexibilização 
das regras trabalhistas. Só se poderia falar de contrato coletivo nadonal se fosse para 
estabelecer regras gerais para serem observadas em níveis inferiores pelas convenções e 
acordos coletivos.
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O que é preciso fazer é acabar com o sistema corporativo, com regulações minuciosas 
e excessivas, deixando que as próprias partes passem a resolver seus problemas, inclusive 
por meio da arbitragem privada. Deveria ser ratificada a Convenção na 87 da OIT, estabe- 
lecendo-se ampla liberdade sindical, acabando com a unicidade sindical, a contribuição 
sindical compulsória e o poder normativo da Justiça do Trabalho. Esta apenas resolveria 
as controvérsias coletivas quando as partes  ̂não chegassem a um consenso, porém não 
para estabelecer normas e condições de trabalho, que ficariam a cargo das próprias partes 
interessadas, abandonando, assim, o sistema tutelai; de imposição pelo Estado de normas 
e condições de trabalho nos dissídios coletivos. Deveria haver a livre criação de sindicatos, 
de acordo com os interesses das partes, principalmente verificando-se aquele que é mais 
representativo, independentemente de categoria. O sindicato deve sobreviver mediante 
a arrecadação das cotizações entre seus associados, para tanto prestando bons serviços a 
eles e, por consequência, conseguindo novos filiados.

O contrato coletivo também não poderia implicar a ditadura dos órgãos de cúpula, 
como as centrais sindicais, pois, caso contrário, os sindicatos poderiam desaparecer. Deve 
haver, portanto, um sistema de harmonia entre os vários atores sindicais para a conse
cução do processo de negociação coletiva. O ideal seria que o contrato coletivo viesse 
resolver questões passíveis de soluções uniformes ou de se estabelecer regras gerais. As 
questões diferenciadas seriam dirimidas pelos acordos e convenções coletivas de traba
lho, conforme as peculiaridades de cada região ou da empresa.

É mister encontrar uma forma equilibrada para estabelecer o contrato coletivo, pos
sibilitando que não só os sindicatos, federações e confederações negociem, mas também 
as centrais sindicais, de modo a que essas entidades convivam e estabeleçam regras de 
maneira harmônica para a solução dos conflitos coletivos de trabalho.

O contrato coletivo de trabalho também deveria visar à flexibilização das condições 
de trabalho, estabelecendo tanto normas mais benéficas, como até mesmo a reformatio in 
peius, dependendo da conjuntura econômica, como se observa dos incisos VI (redução de 
salários), XDI (redução e compensação da jomada de trabalho) e XIV (aumento da jor
nada nos turnos ininterruptos de revezamento) do art. 7° da Constituição, em que se ad
mitem modificações no contrato de trabalho por meio de acordo ou convenção coletiva.

Visaria o contrato coletivo resolver questões insuscetíveis de regulação uniforme, 
permitindo, justamente, a flexibilização de direitos, de acordo com cada região, municí
pio ou empresa, adaptável aos problemas sociais existentes em certo setor.

A hierarquia entre o contrato coletivo e a lei dependeria da aplicação de condições 
mais benéficas, a não ser em se tratando de normas legais de ordem pública, ou de garan
tia de direitos mínimos ou da observância de dispositivos constitucionais.

Não deixa o contrato coletivo de ser um meio para se obter a reforma da legislação 
sindical, eliminando também o sistema corporativista existente atualmente, prestigiando 
a negociação e a autonomia privada coletiva, com maior espaço para os próprios interes
sados discutirem seus interesses.

O contrato coletivo não vai, porém, resolver todos os problemas dos trabalhadores, 
principalmente no Brasil, em que se prefere muitas vezes o sistema tutelai; de imposição 
da solução pelo Estado, do que o sistema negociado.
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É certo que precisamos de um sistema menos intervencionista por parte do Estado, 
prestigiando muito mais a negociação coletiva para resolver os problemas das partes, que 
conhecem melhor suas próprias situações.

O exame do Direito comparado revela que o contrato coletivo tem-se amoldado ao 
sistema de flexibilização das relações de trabalho, da possibilidade de adaptação às novas 
tecnologias e como forma de obter maior produtividade e competitividade em relação a 
outros países. A melhor forma de se obter esse resultado é por meio da contratação em ní
vel de empresa, que se adapta a essas circunstâncias, prestigiando a descentralização das 
negociações. Os contratos coletivos de prazo determinado têm sido considerados como 
os ideais, de modo a que possam ser utilizados nos momentos de recessão e desemprego, 
trazendo a possibilidade de negociação de concessões em seu próprio bojo. Não poderiam 
os contratos coletivos tratar apenas de mecanismos de estabilidade no emprego, pois a 
dificuldade que é posta na saída do emprego implica também a dificuldade na contrata
ção de novos empregados.



49
CONVENÇÕES E ACORDOS 
COLETIVOS DE TRABALHO

1 Introdução

As convenções coletivas de trabalho nasceram e desenvolveram-se, principalmente, 
na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, difundindo-se pelos países industrializados.

Desde sua origem já  existiam vantagens para os convenentes: (a) para o empre
gador, era uma forma de negociação pacífica, sem perigo da ocorrência de greves; (b) 
para o empregado, era o. reconhecimento, pelo empregador, da legitimidade e represen
tatividade do sindicato has negodações, com a conseqüente conquista de novos direitos 
para os trabalhadores; (c) para o Estado, era uma forma de não interferênda, em que as 
próprias partes buscavam a solução de seus conflitos, culminando com um instrumento 
de paz sodal.

Nas nações industrializadas as convenções coletivas foram surgindo dos fatos para as 
normas, ou seja, de baixo para cima, ao passo que nos países subdesenvolvidos o fenôme
no foi inverso. As normas foram elaboradas pelo legislador e impostas aos sindicatos, com 
as conseqüentes sanções pelo descumprimento. Nestes países as convenções coletivas não 
chegaram a ter grande importânda, a não ser a partir do momento do início da indus
trialização. Nas nações totalitárias o sindicato é comandado pelo Estado, sob o controle 
do partido governamental, sendo, na verdade, o instrumento das vontades estatais, mas 
existem convenções coletivas, que são aplicadas aos seus pactuantes.

2 História

Na Inglaterra, em 1824, com a revogação da lei sobre delito de coalisão, as assoda
ções de trabalhadores passaram a convendonar com os empregados condições de traba
lho a serem obervadas na relação de emprego.

No Brasil, a expressão convenção coletiva surgiu com o Decreto na 21.761, de 23-8- 
1932, tendo por base a Lei francesa de 1919.0  seu a r t  l s a definia como “o ajuste relativo 
às condições de trabalho, conduído entre um ou vários empregadores e seus emprega
dos, ou entre sindicatos ou qualquer outro agrupamento de empregadores e sindicatos ou 
qualquer outro agrupamento de empregadores e sindicatos”. Estabeleceu que a convenção 
coletiva de trabalho tinha um ano de vigênda, admitindo-se sua prorrogação tádta.
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Tinha efeito normativo (art. 52), valendo para toda a categoria profissional e eco
nômica.

A Constituição de 1934 reconheceu pela primeira vez em âmbito constitucional as 
convenções coletivas de trabalho (art. 121, § I a, j ) .

A Constituição de 1937 passou a adotar a expressão contrato coletivo (art. 137, a e f>).
A CLT (Decreto-lei n2 5.452/43), quando aprovada, utüizou-se do nome contrato 

coletivo (art. 611). O art. 612 explicitava que as normas coletivas eram aplicáveis apenas 
aos sócios do sindicato, podendo ser estendidas a todos os membros da categoria por 
meio de decisão do Ministro do Trabalho.

A Constituição de 1946 volta novamente a reconhecer as convenções coletivas de 
trabalho (art. 157, XM), porém a legislação ordinária (CLT) ainda se utilizava da deno
minação contrato coletivo.

O Decreto-lei na 229, de 28-2-67, deu nova redação aos arts. 611 a 625 da CLT, eli
minando â expressão contrato coletivo e utilizando a expressão convenção coletiva (caput) 
e acordo coletivo (§ l 2). Tais pactos têm efeito normativo, aplicados a todos os membros 
da categoria.

O art. 158, XIX da Constituição de 1967 e o art. 165, XIX da EC na 1, de 1969, men
cionam novamente o reconhecimento das convenções coletivas de trabalho.

A Constituição de 1988 reconhece não apenas as convenções coletivas, mas também 
os acordos coletivos de trabalho (art. 7a, XXVI) - Nos sistemas constitucionais anteriores 
reconhedam-se apenas as convenções coletivas, só que, na prática, o acordo coletivo já 
existia desde a edição do Decreto-lei n2 229/67. A Constituição de 1988 apenas corrigiu 
o referido defeito, reconhecendo também os acordos coletivos de trabalho.

Em outras três passagens a Lei Maior se refere à convenção ou a acordo coletivo. 
O inciso VI do art. 7a prevê a irredutibilidade salarial, porém os salários poderão ser re
duzidos por convenção ou acordo coletivo. O inciso Xm do art. 7a estabelece a duração 
da jomada de oito horas diárias e 44 semanais, entretanto possibilita a compensação de 
horários e a redução da jomada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho; O 
inciso XIV do art. 7a disdplina a jomada de seis horas nos tumos ininterruptos de reve
zamento, permitindo tumos superiores mediante negodação coletiva (acordo ou conven
ção coletiva).

3 Direito intemadonal e estrangeiro

No âmbito da OIT, a Recomendação na 91, de 1951, define os contratos coletivos 
como “todo acordo escrito relativo às condições de trabalho ou emprego, celebrado entre 
um empregador, um grupo de empregadores ou uma ou várias organizações de emprega
dores, por um lado, e, por outro, uma ou várias organizações representativas de trabalhaT 
dores ou, na falta delas, por representantes dos trabalhadores interessados, devidamente 
eleitos e autorizados por eles, de acordo com a legislação do respectivo país”.

Estabelece, ainda, normas para as negodações coletivas, não disdplinando, no en
tanto, sanções pelo descumprimento das convenções coletivas, que ficarão a critério de 
cada país que a adotar. O item HI da referida Recomendação trata dos efeitos das normas
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coletivas. Os signatários deveriam estar obrigados às normas coletivas, não podendo es
tipular nos contratos de trabalho disposições diversas. As determinações contrárias às 
normas coletivas deveriam ser consideradas nulas. As regras dos contratos individuais 
não deveriam ser consideradas nulas em relação às normas coletivas, em razão de serem 
mais benéficas. As determinações coletivas seriam aplicadas a todos os trabalhadores das 
categorias interessadas que fossem abrangidas pelas normas coletivas, a menos que a 
norma coletiva tratasse de modo contrário. O controle de aplicação das normas coletivas 
deveria ser garantido pelos sindicatos de empregados e de empregadores. A legislação 
de cada país poderia obrigar os empregados à divulgação das normas coletivas aplicáveis 
em suas empresas.

A Convenção nfi 154 da OIT propõe a existência de negociação em todos os ramos da 
atividade econômica, até mesmo no setor público. Define a negociação como um proce
dimento destinado à elaboração de contratos coletivos de trabalho. A Recomendação na 
163 esclarece que o direito de negociação deve ser amplo, livre e independente, devendo 
as soluções dos conflitos ser encontradas pelas próprias partes. O Informe na 614 da OIT 
menciona que o govemo não poderá impor obrigatoriamente um sistema de negociações 
coletivas. O Informe n2 615 impede o govemo de obrigar às negociações coletivas.

Nos Estados Unidos, o processo comum de determinação das relações de trabalho 
é feito pelas convenções coletivas. A convenção é geralmente realizada para o âmbito 
da empresa, sendo raras as de aplicação nacional. Na convenção já  estão estatuídas to
das as regras que serão observadas pelos contratos individuais, restando ao empregador 
apenas o ato de contratação. Não existe processo de extensão das convenções coletivas; 
os empregados é que elegem o sindicato que irá representá-los na negociação, que pode 
ser qualquer um, até mesmo diverso do da categoria profissional, ficando o empregador 
obrigado a aceitar a representação. Ensina Amauri Mascaro Nascimento (1989:267) que 
“o cumprimento (enforcement ofthe agreement) resulta de um sistema não contido em lei, 
como no Brasil, mas decorrente de mecanismos previstos no próprio acordo; a solução se 
fez pelo procedimento denominado grievance. Trata-se de uma sequênda de níveis de en
tendimento na empresa visando a tuna solução, inidalmente em esferas menores, depois 
em esferas maiores, variando em cada acordo. Geralmente, o entendimento inicial se faz 
entre o empregado e seu chefe imediato; depois entre o steward (representante sindical) 
e, pela empresa, o superior ao chefe do empregado; não resolvida a questão passa ao 
chefe dos stewards, ou um conselho e o diretor da empresa”. O Estado não interfere em 
qualquer hipótese, indusivè quando há o descumprimento da norma coletiva. Apenas 
encoraja as negodações e dá cumprimento à observânda do ajustamento espontâneo 
entre as partes, consubstandado geralmente num contrato, embora nem sempre o seja.

Na generalidade das nações, a inobservânda de dáusula normativa acarreta o se
guinte: (a) há uma sobreposição das dáusulas da convenção sobre as do contrato indivi
dual. Na hipótese de divergênda entre elas, dedara-se a nulidade da dáusula do contrato 
individual. A inobservânda da convenção implica o descumprimento da lei. A nulidadé 
pressupõe como não escrita a dtada dáusula, orientação que prevalece no Direito odden- 
tal e até ocorria no soviético; (b) se o descumprimento é feito pelo empregador, aplicam- 
-se sanções administrativas; (c) a ação judidal da párte que se julgar prejudicada não 
fica exduída pela aplicação de sanções administrativas. A convenção coletiva preenche o 
vazio que ocorre com a dedaração da nulidade da dáusula do contrato individual de tra
balho. O legislador poderia estipular as sanções que seriam aplicáveis ao inadimplente;



Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho 8 5 7

todavia, dando-se maior amplitude à negociação, não há essa interferência, ajustando-se 
melhor a sanção ao fato. As próprias partes avaliam qual a sanção mais conveniente e 
qual o grau de sua intensidade (Russomano, 1975:186/7).

4 Denominação

A expressão convenção coletiva é hoje a mais utilizada nas legislações. Na França 
emprega-se o termo convenção coletiva, porém as expressões mais usuais são acordo ou 
protocolo de acordo, sendo uma forma de negociação à margem da legislação. Na Bélgica 
e em Luxemburgo, o termo utilizado é convenção coletiva de trabalho. Na Argentina tam
bém se usa da expressão convenção coletiva. A Itália utiliza a expressão contrato coletivo, 
embora também sejam encontrados os termos concordata di tarifa, regolamento corpora
tivo e trattato intersindacale. A Alemanha emprega a denominação Tarifvertrag (contrato 
de salários), que é utilizada nos países de língua alemã. Utiliza-se, ainda, a expressão 
Betriébsvereibarung, traduzida por acordo de estabelecimento, que é pactuado entre o em
presário e o pessoal da empresa. Nos países de língua inglesa, utiliza-se o termo coüective 
bargaining, que foi usado pela primeira vez em 1891, por Sydney Webb. Na Espanha, 
utiliza-se o termo convênio coletivo. Outras legislações empregam as expressões contratos 
de tarifa, acordo intersindical, pacto sodal, acordo-marco etc.

5 Definições

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” (art. 611 da CLT). É o que efeito erga omnes.

Convenção coletiva de trabalho é o negócio jurídico entre sindicato de empregados 
e sindicato de empregadores sobre condições de trabalho.

“É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acor
dos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que 
estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas acor- 
dantes às respectivas relações do trabalho” (§ l fi do art. 611 da CLT).

Acordo coletivo de trabalho é o negócio jurídico entre o sindicato da categoria pro
fissional e uma ou mais empresas pertencentes à categoria econômica sobre condições 
de trabalho.

O ponto em comum da convenção e do acordo coletivo é que neles são estipuladas 
condições de trabalho que serão aplicadas aos contratos individuais dos trabalhadores, 
tendo, portanto, efeito normativo. A diferença entre as figuras em comentário parte dos 
sujeitos envolvidos, consistindo em que o acordo coletivo é feito entre uma ou mais em
presas e o sindicato da categoria profissional, sendo que na convenção coletiva o pacto é 
realizado entre sindicato da categoria profissional, de um lado, e sindicato da catégoria 
econômica, de outro. A convenção coletiva é aplicável à categoria. O acordo coletivo é 
aplicável aos empregados da empresa ou empresas acordantes.

O acordo coletivo é uma espécie de convenção coletiva de trabalho.
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O acordo coletivo atende a peculiaridades e situações particulares da empresa. Atin
ge a paz social entre as partes. Tem maior flexibilidade, pois pode ser modificada ou 
atualizada mais facilmente do que a lei.

Na verdade, existe apenas uma convenção coletiva, porém nossa legislação procurou 
diferenciar a convenção coletiva, que é pactuada entre sindicatos, do acordo coletivo, que 
é realizado entre sindicato profissional e empresa ou empresas. Outras legislações não 
fazem essa distinção.

As federações ou as confederações, na falta das primeiras, poderão celebrar conven
ções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas, desde 
que inorganizadas em sindicatos, no âmbito de suas representações.

Os pactos são trilaterais (Estados, empregados e empregadores). A convenção cole
tiva é büateral. Concertação sodal é o procedimento. Pacto sodal é o instrumento-resul- 
tado da negodação.

Distingue-se a convenção coletiva dos pactos sodais.

6 Acordo dos trabalhadores e empregadores

O art. 617 da CLT permite que os empregados de uma ou mais empresas que de- 
ddirem celebrar acordo coletivo de trabalho com suas empresas darão dênda de sua 
resolução, por escrito, ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o 
prazo de oito dias para assumir a direção das negodações. O mesmo procedimento de
verá ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva 
categoria econômica. Terminado o prazo de oito dias sem que o sindicato tenha inidado 
a negodação, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver 
vinculado o sindicato e, na falta daquela, à correspondente confederação, para que, no 
mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado o referido prazo, poderão 
os interessados prosseguir diretamente na negodação coletiva até o final.

O acordo mendonado supra dependerá de assembleia geral, convocada pela entidade 
sindical ou pelos trabalhadores, se aquda não assumir a negodação, em que poderão vo
tar tanto os empregados sindicalizados como os não assodados, observando-se o quorum 
previsto no art. 612 da CLT. A assembleia poderá ser realizada em qualquer local, se a 
entidade sindical não assumir a negodação, indusive no próprio local de trabalho.

Apesar de a partidpação do sindicato dos empregados ser obrigatória nas negoda
ções coletivas de trabalho (art. 8S, VI, da Constituição), os dispositivos elencados não fo
ram revogados pela Constituição, pois se o sindicato não tem interesse na negodação, os 
interessados não poderão ficar esperando indefinidamente, daí por que podem promover 
diretamente as negodações.

As empresas e instituições que não estiverem induídas no enquadramento sindical 
do art. 577 da CLT poderão celebrar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos re
presentativos dos respectivos empregados (art. 618 da CLT).

7 Natureza jurídica

A natureza jurídica da convenção coletiva é controvertida. Camelutti afirmava que o 
contrato coletivo era “um híbrido, que tem corpo de contrato e alma de lei” (Teoria dei re-
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golamento colletivo dei rapporü di lavoro. Pádua: Cedam, 1936, p. 117). É possível dividir 
as teorias que tratam do tema em três: (a) teorias contratualistas ou civilistas; (b) teorias 
normativas ou regulamentares; (c) teorias mistas.

A teoria contratualista ou dvilista procura justificar a natureza jurídica da convenção 
coletiva de acordo com certos contratos dvis: (a) do mandato; (b) da estipulação em fa
vor de terceiros; (c) da gestão de negódos; (d) do contrato inominado.

A teoria do mandato prescreve que o sindicato é o mandatário dos associados, re
presentando seus interesses individuais. Mais tarde, a mesma teoria entendeu que o sin
dicato representava também os interesses coletivos, podendo fazê-lo em juízo. Entendia- 
-se que o mandante podia estipular condições diversas da norma coletiva no contrato 
de trabalho, revogando a primeira. A referida .teoria entrava em choque, porém, com 
a liberdade sindical, decorrente da autonomia privada coletiva do sindicato, de repre
sentar não só os assodados, mas também os não-assodados, e com a possibilidade de 
serem estabelecidas normas coletivas mais favoráveis ab empregado, indusivè no con
trato individual de trabalho. Ressalte-se que o contrato de mandato só seria aplicável ao 
mandante e ao mandatário, o não assodado ao sindicato não outorga a este qualquer 
poder. A convenção coletiva, porém, por ter efeito normativo, vai se aplicar não só aos 
sódos do sindicato, mas também aos não sócios.

A teoria da estipulação em favor de terceiros dá a ideia de que o sindicato estipularia 
as condições de trabalho em favor de terceiros, que seriam os representados. Verifica-se, 
entretanto, que os assodados do sindicato não poderiam ser considerados como tercei
ros, pois eram a própria coletividade para quem se estipulavam as condições de trabalho. 
A convenção coletiva criava, todavia, direitos e obrigações para as partes convenentes, 
enquanto a estipulação era apenas a favor de um terceiro. Na estipulação, os terceiros 
deveriam dedarar que tinham interesse em se benefidar do pacto, enquanto a convenção 
coletiva, por ter efeito normativo, irá vincular os sódos e não sódos do sindicato, valendo 
para toda a categoria.

A teoria da gestão de negódos demonstra que uma pessoa (gerente) vâi gerü; tomar 
conta dos negódos de outra (gerido). O gestor, contudo, deve assumir o negódo de ma
neira voluntária e espontânea, enquanto na convenção coletiva já existe uma delegação 
expressa ou tádta para o sindicato agir em nome da categoria. O negódo não diz respeito 
a outrem, mas à categoria como um todo. Na gestão ainda haveria a possibilidade de os 
donos do negódo não ratificarem certo ato praticado pélo gerente, quando contrário a 
seus interesses, enquanto na convenção coletiva o sindicato já tem, com a assembleia ge
ral, o poder de negodar as condições, que podém ser boas ou más e que, posteriormente, 
não predsarão ser ratificadas pela categoria. Na convenção coletiva não existe empreen
dimento a ser gerido.

Por último, poder-se-ia enumerar, ainda, á teoria do contfato inominado, tíü seja, 
a convenção coletiva seria um contrato ainda não devidamente nominado. Essa téoria 
seria incorreta, pois fala apenas em contrato, esqüecendo-se do aspecto normativo qtie é 
encontrado na convenção coletiva.

Verifica-se que as teorias contratualistas procuram explicar a natureza jurídica da 
convenção coletiva como um contrato, decorrente de ajuste entre ãs partes. São teorias 
de direito privado, retratando a autonomia privada das partes nos ajustes, o que revela 
um negódo jurídico.
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A teoria normativa procura explicar a natureza jurídica da convenção coletiva não 
como um contrato, mas de acordo com seu efeito, que será normativo, valendo para toda 
a categoria e não apenas para os associados do sindicato, sendo extensível imediatamente 
a todas as pessoas que estejam representadas pelo sindicato. Tal teoria tem um aspecto 
publicístico, proveniente do corporativismo italiano. Seriam exemplos da teoria normati
va: a teoria regulamentar, da instituição corporativa e da lei delegada.

Consiste a teoria da instituição corporativa na expressão da vontade corporativa do 
sindicato, que era por ele promulgada. A convenção não deveria depender de homo
logação da autoridade administrativa. No caso do Brasil, o art. 614 da CLT reza que a 
convenção coletiva deve ser depositada no órgão do Ministério do Trabalho para efeito 
de sua vigência.

Importa a teoria regulamentar em disciplinar, pela convenção coletiva, as condições 
de trabalho. Isso quer dizer que a convenção coletiva seria um regulamento interno da 
profissão, de direito público, como ocorre com a lei, que é feita para a sociedade. Entre
tanto, não se pode dizer que a convenção coletiva esteja no âmbito do direito público, 
pois é feita para e pelos particulares, estando compreendida no direito privado.

A teoria da lei delegada tem por base o fato de o Estado delegar a associações por ele 
reconhecidas, como representantes das categorias profissionais e econômicas, o direito 
de promulgar leis a serem aplicáveis a suas profissões. Hoje, o sindicato não mais exerce 
função delegada de poder público, como oconia nas Constituições anteriores à de 1988.

O sindicato é, atualmente, uma entidade privada, não pertencendo ao Estado, não 
sendo órgão deste. A convenção coletiva, porém, nasceu no âmbito do direito privado, 
tratando de relações entre particulares, não se podendo falar também em delegação pelo 
Estado. A convenção coletiva não é tuna lei delegada pelo Estado, pois o sindicato não 
pode elaborar leis, que são de competência do Poder Legislativo. Ressalte-se que as leis 
delegadas são elaboradas pelo Presidente da República, mediante delegação do Congres
so Nacional (art. 68 da Constituição).

É claro que, na teoria jurídica moderna, não é a norma décorrente apenas de um 
ato jurídico estatal. O contrato particular também contém normas, assim como ocorre 
com a convenção coletiva, mostrando que a elaboração das normas também pode ter um 
conteúdo não estatal.

A teoria mista procura mesclar as teorias contratualistas com as teorias normativas, 
mostrando que a convenção coletiva tem dupla natureza. A convenção coletiva seria con
tratual, quando de sua elaboração, pois há um acordo de vontades entre os pactuantes 
decorrente de negociação, mas também seus efeitos são normativos, valendo para toda a 
categoria, tanto para os sódos como para os não sódos do sindicato.

Há também um duplo efdto: contratual e normativo. Contratual porque existem dáu
sulas obrigadonais que só vinculam os pactuantes; normativo, pois as dáusulas normati
vas irão ser aplicadas a toda a categoria nos contratos individuais dos trabalhadores.

A teoria mista parece que é a que melhor explica a natureza jurídica da convenção 
coletiva, sem se ater apenas ao caráter contratual ou normativo, mas misturando as 
duas características. Como já  se disse: teria a convenção coletiva corpo de contrato e 
alma de lei.
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A lei é hierarquicamente superior à convenção coletiva, salvo se esta for mais bené
fica para o empregado, quando, então, será aplicada.

Não existe hierarquia entre convenção e acordo coletivo, que estão num mesmo pla
no. Há campos de atuação distintos. A convenção coletiva vale para a categoria, enquanto 
o acordo coletivo diz respeito à empresa ou empresas acordantes.

Sob o ponto de vista de sua aplicação, a convenção coletiva poderia ser dividida em: 
de eficácia limitada, aplicável unicamente aos convenentes e, portanto, aos associados 
do sindicato; e de eficácia geral, observada em relação a toda categoria, que é o modelo 
vigente no Brasil.

As cláusulas das normas coletivas são aplicáveis no âmbito das categorias (profis
sional e econômica) convenentes, sendo observadas em relação a todos seus membros, 
sócios ou não dos sindicatos. O efeito normativo atribuído às convenções e acordos coleti
vos implica, portanto, a aplicação a todos os empregados da empresa, indistintamente. Os 
trabalhadores, mesmo que não filiados ao sindicato, serão beneficiários das disposições 
coletivas. As empresas, igualmente, estarão obrigadas a cumprir o pactuado. Aí, portanto, 
se verifica o efeito erga omnes, que não se restringe apenas aos sócios do sindicato, mas 
também aos não sócios.

Inicialmente, deve-se, colocar o princípio ontológico regente da interpretação das 
convenções coletivas: sempre se aplicará a  condição mais favorável ao trabalhador. O 
partícula^ por ser específico, deve primar sobre o geral, a não ser que se trate de norma 
de ordem pública.

O art. 620 da CLT retrata a aplicação da norma mais favorável ao empregado, no 
sentido de que as condições estabelecidas em convenção, quando mais favoráveis ao tra
balhador, prevalecerão sobre as estipuladas em acordo. A contrario sensu, as condições 
previstas em acordo, se mais favoráveis que as disciplinadas em convenção, prevalecerão 
sobre estas.

A aplicação das normas coletivas compreende duas teorias: da acumulação e do con- 
globamento. A teoria da acumulação compreende a aplicação de cláusulas de convenções 
coletivas diferentes ao mesmo tempo, ou seja, é possível aplicar a cláusula primeira da 
convenção A ou a cláusula segunda da convenção B, utilizando-se da norma mais favorável 
ao trabalhador. A teoria do conglobamento diz respeito a se utilizar da convenção coletiva 
em seu conjunto, globalmente. Assim, havendo duas normas coletivas, aplica-se a que for 
mais favorável ao trabalhador em seu conjunto, e não cláusula por cláusula, isoladamente. 
De acordo com as circunstâncias, poder-se-á optar pela aplicação global de determina
da convenção ou pela acumulação de cláusulas mais favoráveis oriundas de convenções 
diversas, quando em cada caso concreto, esta ou aquela condiçãó-for mais favorável ao 
trabalhador. O mais correto e a aplicação da norma coletiva que, em sua globalidade, seja 
mais favorável ao empregado, pois é impossível que se fique pinçando cláusulas de várias 
normas coletivas ao mesmo tempo; daí por que se falar nà aplicação.da noima coletiva que 
for mais favorável em sua globalidade em relação a outra norma coletiva.

A interpretação deve ser feita com base na vontade das partes à época da elaboração 
da norma coletiva. Nas declarações de vontade se atenderá mais a sua intenção que ao

8 Aplicação
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sentido literal da linguagem (art. 112 do Código Civil). As dáusulas benéficas devem ser 
interpretadas restritivamente (art. 114 do Código Civil).

9 Eficácia

Para a eficáda da convenção coletiva é mister que haja legitimidade, aplicabilidade 
efetiva, além da correta interpretação de suas normas.

A legitimidade da convenção coletiva depende da observânda dos requisitos formais 
e essendais exigidos pela lei, como a capaddade do sindicato de celebrá-la. Todas as 
dáusulas da convenção coietiva devem inddir sobre fatos, pessoas ou relações jurídicas, 
de maneira a tomar efetiva sua aplicação. Sua interpretação deve ser feita de acordo com 
a vontade dos convenentes na época em que a celebraram.

As dáusulas podem ter eficáda limitada, obrigando apenas os sujeitos convenentes 
e seus respectivos assodados, ou eficáda geral, erga omnes, que obrigam não apenas os 
estipulantes, mas também pessoas estranhas aos quadros de assodados. No Brasil este é 
o modelo adotado.

A vigênda de dáusula de aumento ou reajuste salarial, que importe elevação de 
tarifas ou preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental, 
dependerá de prévia audiênda dessa autoridade ou repartição e sua expressa dedaração 
no que diz respeito à possibilidade de elevação da tarifa ou do preço e quanto ao valor 
dessa elevação (art. 624 da CLT).

A convenção coletiva não é nula se exceder de dois anos, apenas não tem mais vi
gênda.

10 Conteúdo

O conteúdo das convenções e dos acordos coletivos está disdplinado no art. 613 da 
CLT. Nos pactos em comentário deverão constar obrigatoriamente: (a) designação dos 
sindicatos convenentes ou dos sindicatos e empresas acordantes; (b) prazo de vigênda;
(c) categorias ou dasses de trabalhadores abrangidas pdas suas normas; (d) condições 
ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigênda; (e) normas 
para a contiliação das divergêndas surgidas entre os convenentes por motivos da aplica
ção de seus dispositivos; (f) disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão 
total oü pardal de seus precdtos; (g) direitos e deveres dos empregados e empresas; (h) 
penalidades para os sindicatos convenentes, os empregados e as empresas em caso de 
violação de suas prescrições.

As convenções e os acordos coletivos poderão induir nas suas dáusulas disposição 
sobre a constituição e fundonamento de comissões mistas de consulta e colaboração no 
plano da èmpresa. As determinações daquelas normas coletivas deverão mendonar a for
ma de constituição, o modo de fundonamento e as atribuições das comissões, assim como 
o plano de partidpação. Seria uma forma bastante válida de aproximação do capital e do 
trabalho, mas na prática tem sido pouco utilizada essa orientação. Há também a possibi
lidade de que seja induída naquelas normas a partidpação nos lucros (art. 621 da CLT).
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A norma coletiva estabelece melhores condições de trabalho, suprindo as deficiên
cias do contrato de trabalho.

11 Cláusulas obrigacionais e de conteúdo normativo

. As cláusulas das normas coletivas podem ser divididas em: Ca) obrigacionais; (b) 
normativas.

O conteúdo obrigadonal é constituído das cláusulas que tratam de matérias que com
preendem os sindicatos pactuantes. Versa o conteúdo normativo sobre matéria que atinge 
os representados, pelos sindicatos e que irá ter reflexos em seus contratos de trabalho. São 
as condições de trabalho a serem observadas aos trabalhadores.

Conforme Hueck e Nipperdey (1963:301-302) “a parte normativa é a soma das re
gras que determinam e afetam diretamente, de acordo com a vontade dos convenentes, 
o conteúdo, célebração e extinção de relações privadas de trabalho dependente, assim 
como regulam qúèstões da empresa, de sua organização social, questões que têm por 
objeto instituições conjuntas das partes do convênio”.

Constituem parcelas obrigadonais do convênio coletivo as disposições criadoras de 
direitos e devères laborais entre as partes. A regulação das relações jurídicas normativas 
só pode resultar em estatuir deveres e direitos correspondentes aos estipulantes do con
vênio coletivo (Hueck e Nipperdey, 1963:315).

Uma cláusula prevendo multa para o sindicato que descumprir a convenção tem 
caráter obrigadonal, pois possui a característica de uma obrigação assumida pelo sindi
cato como pessoa jurídica. Já uma dáusula que assegura aumento salarial para toda a 
categoria tem natureza normativa. Não há a criação de uma obrigação para o sindicato 
como pessoa jurídica, mas para os empregadores do setor, e um benefído correlato para 
os empregados.

12 Classificação das cláusulas

As dáusulas obrigadonais podem ser divididas em típicas e atípicas. As primeiras 
correspondem aos deveres de paz e de influênda. As atípicas tratam de mecanismos de 
administração da convenção coletiva, como a instituição de comissão encarregada de diri
mir controvérsias dela emergentes.

Nas dáusulas típicas instituidoras de dever de paz, uma infração dara seria a infiin- 
gênda desta por meio de greve desencadeada por instigação do sindicato.

Existem, ainda, deveres próprios, que são os que somente pelas convenções podem 
ser executados, incumbindo às próprias partes e não a terceiros. Há também deveres de 
influênda, que são aqueles que devem ser exerddos junto aos membros do sindicato, 
para que levem a cabo uma conduta conforme o convênio, buscando sempre um dever de 
paz (Hueck e Nipperdey, 1963:315).

O dever de paz é a renúnda do sindicato de fazer novas exigêndas durante a vigên
d a  da norma coletiva, como seria de não fazer greve estando em vigor a norma coletiva.
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O dever de influência corresponde ao esforço feito pelo sindicato visando convencer seus 
representados a não descumprir o dever de paz.

13 Incorporação das cláusulas normativas nos contratos de trabalho

Os autores empregam as seguintes denominações: teoria da incorporação, tese da 
incorporação, incorporação das cláusulas normativas, princípio da aderência contratual, 
sobrevigência das cláusulas normativas, ultravigênda, sobrevivência das normas coleti
vas, prindpio de manutenção das regalias adquiridas, ultra-atividade.

Mostra o Código do Trabalho português que vigênda tem o sentido de delimitar, o 
tempo de duração da convenção coletiva (art; 499). Sobrevigênda diz respeito às hi
póteses de prorrogação de vigênda e de eficáda ultratemporal (art. 501). Sucessão de 
convenções coletivas compreende a ultra-atividade das dáusulas da norma coletiva, no 
que diz respeito à incorporação ou não das vantagens previstas em norma coletiva ante
rior (art. 503). Antonio Menezes Cordeiro afirma que concurso temporal é a sucessão de 
normas coletivas no tempo.1

Ultra-atividade parece denominação mais apropriada. Ultra quer dizer excesso, 
além de, acima de, fora de. Atividade significa a soma de ações, de atribuições, de en
cargos ou de serviços desempenhados.2

Ultra-atividade e a aderênda de forma definitiva das dáusulas normativas da norma 
coletiva nos contratos individuais de trabalho por período superior à sua vigênda.

A sentença normativa vigorará: (a) a partir da data de sua publicação, quando ajui
zado o dissídio após o prazo do § 3a do art. 616 (60 dias anteriores ao termo final), ou, 
quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor, da data do ajui- 
zamento; (b) a partir do dia imediato ao termo final de vigênda do acordo, convenção ou 
sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do § 3a do art. 616 (parágrafo 
único do art. 867 da CLT).

O prazo de vigênda da sentença normativa nunca poderá ser superior a quatro anos 
(parágrafo único do art. 868 da CLT). A revisão poderá ser pedida depois de um ano de 
vigênda.

As condições de trabalho estabeleddas na sentença normativa têm validade no seu 
prazo de vigênda não se incorporando ao contrato de trabalho.

A redação original do § 22 do art. 114 da Lei Maior de 1988 mandava observar nos 
dissídios coletivos as disposições convendonais e legais mínimas de proteção ao trabalho.

O § 2a do art. 114 da Constituição, de acordo com a Emenda Constitudonal na 45/03, 
determina que nos dissídios coletivos devem-se observar as disposições mínimas legais de 
proteção ao trabalho, bem como as convendonadas anteriormente, mas não as previstas 
anteriormente em dissídios coletivos.

A incorporação das condições de trabalho previstas em normas coletivas implica 
inibir novas negodações coletivas e fazer com que o empregador dispense trabalhadores

1 CORDEIRO, Antonio Menezes. Manual de direito do trabalho. Coimbra: Almedina, 1991. p. 298.
2 SILVA, De Pláddo e. Vocabulário jurídico. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 1440.
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que têm cláusulas incorporadas em seus contratos de trabalho, visando adm itir novos 
trabalhadores com benefícios inferiores.

As cláusulas obrigacionais extinguem-se com o término da vigência da norma coleti
va. A dúvida ocorre justamente quanto às cláusulas normativas. Questiona-se se estas têm 
ultra-atividade e se ficam incorporadas aos contratos de trabalho, mesmo após o térmi
no do prazo de vigência. Havendo condições resolutivas previstas nas normas coletivas, 
mesmo que normativas, elas se extinguirão no termo prefixado, cessando seus efeitos 
jurídicos nesta oportunidade, pois, realizada a condição, inexiste sobrevivência daquelas 
determinações.

Na doutrina .existem duas correntes a analisar o tema: uma justificando a incorpo
ração das cláusulas normativas no contrato de trabalho e a outra ponderando pela não 
incorporação.

A primeira corrente é defendida por vários ilustres juristas, como: Délio Maranhão, 
Orlando Teixeira da Costa, Mozart Victor Russomano, José Segadas Víanna, José Martins 
Catharino, entre outros. Alegam que as novas condições de trabalho não podem vir a pre
judicar o empregado, tendo respaldo no art. 468 da CLT; que a convenção coletiva tem 
caráter normativo (caput do art. 611 da CLT); que as disposições do contrato individual de 
trabalho não podem contrariar convenção ou acordo coletivo de trabalho (art. 619 da CLT). 
Considera-se que as vantagens habitualmente concedidas ao empregado não são suscetíveis 
de supressão, pois os ajustes tácitos, derivados da habitualidade, devem integrar o contrato 
de trabalho do empregado (Súmulas 45, 60, 63,172, 241 do TST)- Obtemperam que as 
normas coletivas findas produzem direito adquirido para os trabalhadores (art. 5S, XXXVI, 
da Constituição), com a imediata incorporação das vantagens ali deferidas aos contratos de 
trabalho, porque as cláusulas normativas incrustam-se nos contratos de trabalho dos em
pregados antigos. Consubstancia-se tal entendimento ao se utilizar por analogia da Súmuia 
51 do TST, dispondo que “as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vanta
gens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação 
ou alteração do regulamento” (I). Assim, para os empregados admitidos após o término de 
vigênda da norma coletiva não haveria incorporação, aplicando-se a nova norma coletiva 
aos recém-contratados. Quanto aos empregados antigos, haveria a incorporação das dáu
sulas normativas em seus contratos de trabalho.

A segunda corrente é esposada por não menos insignes juristas: Wilson de Souza Cam
pos Batalha, Antonio Álvares da Silva. Sustentam os partidários da referida corrente que as 
normas coletivas têm prazo certo de vigênda (art 613, II, e art. 614, § 3fi), sendo que 
as condições ajustadas valem para o respectivo prazo de vigênda (art 613, IV da CLT).

A Súmula 277, I, do TST prestigia a segunda corrente, assim ementada: “as con
dições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, convenção ou acordos 
coletivos vigoram no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os contratos 
individuais do trabalho”.

O art. 86.1 do Estatuto dos Trabalhadores da Espanha prescreve que cabe às par
tes negodadoras fixar a duração dos convênios coletivos. Eles se prorrogam de ano em 
ano, se não houver denúnda expressa de qualquer das partes, salvo disposição em con
trário (art. 86, 2). Denundado o convênio, perdem vigênda as dáusulas obrigadonais, 
mantendo-se em vigor as dáusulas normativas, até que seja celebrado novo convênio que 
substitua o denundado (art. 86, 3).
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Na França, a Lei Auroux, de 13-11-82 (Código do Trabalho, art. Lei na 132-8, alínea 
6), estabelece que, tratando-se de vantagem individual adquirida por força de aplicação 
de cláusula normativa, há a incorporação no contrato individual do trabalho. Ensina 
Gérard Couturier (1993:476-477) que as vantagens individuais são as que. estão dire
tamente relacionadas ao empregado, distinguindo-se das vantagens coletivas, dirigidas 
à representação eleita dos trabalhadores na .empresa. Ledona Javillier que “em caso de 
nova convenção, não há juridicamente a manutenção das vantagens adquiridas pela con
venção coletiva de trabalho anterior. O assalariado não pode se beneficiar das normas da 
antiga convenção, que poderiam lhe ser mais favoráveis, sem que exista uma cláusula de 
manutenção das vantagens adquiridas. Na falta de tal dáusula, as disposições da antiga 
convenção são inaplicáveis.3

Na Itália, a jurisprudência entende que, na sucessão de normas coletivas, a mais re
cente substitui por inteiro a anterior, mesmo que suas cláusulas não sejam mais favoráveis 
ao trabalhador.4 Gino Giugni afirma que “a cláusula contratual individual, conformada 
segundo a norma coletiva, segue naturalmente a sorte desta última, ficando permanente
mente exposta ao efeito integrativo da parte dela: é por isso inevitável que uma modifica
ção surgida na esfera da autonomia coletiva reflita-se nos conteúdos dos contratos ante
riormente disciplinados por ela”.5 Ghezzi e Romagnoli afirmam que a jurisprudência tem 
entendido que, na sucessão de diversas regulamentações coletivas, a nova substitui por 
inteiro a anterior, mesmo que suas cláusulas não sejam mais favoráveis ao trabalhador.6

Em Portugal, a convenção coletiva posterior revoga integralmente a convenção an- 
terior, salvo nas matérias expressamente ressalvadas pelas partes (art. 503,1, do Código 
do Trabalho). Os direitos decorrentes de convenção coletiva só podem ser reduzidos por 
nova convenção de cujo texto conste, em termos expressos, o seu caráter globalmente 
mais favorável (art. 503,3, do Código do Trabalho). A nova convenção prejudica os direi
tos de convenção anterior, salvo se, na nova convenção, forem expressamente ressalvados 
pelas partes (art. 503,4, do Código do Trabalho). Monteiro Fernandes afirma que “um di
reito conferido pela l 3 convenção e, como tal recebido nos contratos de trabalho que ela 
abranja, passando assim à titularidade de cada trabalhador sujeito de um desses contra
tos, pode ser retirado do conteúdo dos mesmos contratos e da aludida titularidade, pela 
recepção de uma cláusula revogatória constante da 2a convenção. Ou seja: consagração 
do mecanismo da recepção automática também para cláusulas convencionais coletivas de 
conteúdo menos favorável do que a dos contratos individuais”.7

Com a promulgação da Lei na 7.788/89 houve pelo menos uma luz no fim do túnel, 
em virtude do surgimento de norma regendo o tema. O parágrafo único do art. I a do 
referido mandamento legal deixou daro que “as vantagens salariais asseguradas aos tra
balhadores nas convenções ou acordos coletivos só poderão ser reduzidas ou suprimidas 
por convenções ou acordos posteriores”. Dessa forma, estava patente que as vantàgèns 
salariais asseguradas aos trabalhadores por normas coletivas findas somente poderiam

3 JAVILLIER, Jean Claude. Manual de direito do trabalho. São Paulo: LU; 1988. p. 243.
4 GHEZZI, Giorgio; ROMAGNOII, Umberto. II diritto sindicale. Bolonha: Zanichelli, 1982. p. 200-201.
5 GIUGNI, Gino. Diritto sindicale. Bari: Caccucd, 1980. p. 173.
6 GHEZZI, Giorgio; ROMAGNOLI, Umberto. R diritto sindicale. Bolonha: Zanichelli, 1982. p. 200-201.
7 FERNANDES, Antonio de Lemos Monteiro. Noções fundamentais do direito do trabalho. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 1985. v. 2. p. 171.
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ser reduzidas ou suprimidas por convenções ou acordos posteriores. Não existindo acor
dos ou convenções coletivas modificando as condições anteriores asseguradas, haveria 
incorporação destas ao contrato de trabalho.

A Lei na 7.788/89, contudo, foi revogada pela Lei n2 8.030/90 (Plano Collor), em seu 
art. 14. O parágrafo único do art.. I 2 da Lei n2 8.222/91, que tratava do tema, foi vetado 
pelo Presidente da República. Volta-se, então, à estaca zero, ao continuar a não ter um 
dispositivo legal regulando a matéria.

Algumas observações devem ser feitas quanto ao que foi exposto. O art. 468 da CLT 
não serve como argumento sobre a inalterabilidade das disposições previstas na norma 
coletiva finda, pqis tal artigo está no capítulo da CLT que versa sobre Direito Individual do 
Trabalho e não no concernente ao Direito Coletivo do Trabalho. Este não possui manda
mento semelhante ao art. 468 da CLT. Não é o empregador que está alterando o contrato 
de trabalho, mas não mais existe norma coletiva a respaldar o direito estabelecido. A 
aplicação analógica da Súmula 51 do TST também não é válida para a hipótese vertente, 
visto que o regulamento, ao contrário da norma coletiva, normalmente não tem prazo de 
validade. Alinho um último argumento, o de que as propostas para a celebração das nor
mas coletivas são feitas em assembleia sindical (art. 612 da CLT), na qual os interessados 
devem comparecer para a discussão de seus interesses. Lá não comparecendo, não terão 
como debatê-los, nada impedindo que em outra convenção coletiva sejam declaradas 
novas e melhores condições de trabalho ao empregado.

Há alegação da alteração violar direito adquirido. Não se pode dizer que há direito 
adquirido à manutenção da condição do contrato dé trabalho estabelecida pela norma 
coletiva anterior, pois o inciso XXXV do art. 5a da Lei Maior estabelece que “a lei não 
prejudicará o direito adquirido”. Não é a convenção ou o acordo coletivo que não preju
dicarão o direito adquirido, mas a lei. Ademais, em decorrência do prazo determinado 
de vigência de norma coletiva, não se pode falar em incorporação de suas cláusulas no 
contrato de trabalho.

Examinando as determinações do Estatuto Supremo de 1988, percebe-se que este 
consagrou algumas regras de flexibilização de condições de trabalho, principalmente por 
meio de convenção ou acordo coletivo. O salário pode ser reduzido por convenção ou 
acordo coletivo (art. 7a, VI); a jomada de trabalho pode ser compensada ou reduzida, me
diante acordo ou convenção coletiva de trabalho (art. 72, Xm); a jomada em tumos inin
terruptos de revezamento pode ser superior a seis horas, por intermédio de negociação 
coletiva (art. 7a, XIV). Logo, está evidenciado que a Lei Maior prevê a alteração in peius 
das condições de trabalho, com fulcro na negociação coletiva entre as partes interessadas, 
mormente pelo reconhecimento do conteúdo das convenções e acordos coletivos (art. 7-, 
XXVI), prestigiando a autonomia privada coletiva dos convenentes.

A convenção coletiva pode, portanto, ter tanto regras para melhorar as condições de 
trabalho como condições in peius. Assim, se as partes não quiseram a incorporação, esta 
não ocorrerá, pois há barganha para obtenção de novas condições de trabalho, implican
do concessões recíprocas. A negociação entre as partes é feita no sentido de estabelecer 
concessões recíprocas para a outorga de outros benefícios. Se foi suprimido determinado 
benefício, pode ter ocorrido de, no conjunto, terem atribuído melhores benefícios aos 
trabalhadores.

Prevê o inciso II do art. 613 da CLT que as convenções e os acordos coletivos terão 
obrigatoriamente prazo de vigência. Isso quer dizer indiretamente que as normas cole-
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tívas têm validade apenas no período de vigência, pois não se incorporam ao contrato 
de trabalho.

Poder-se-ia estabelecer a sobrevigência do conteúdo normativo da norma coletiva 
até que suga outra norma, substituindo a anterior, como ocorre na Alemanha e na Espa
nha. Na convenção coletiva também poderia ser prevista uma cláusula mantendo-se as 
vantagens adquiridas, como ocorre na Françá (Javillier, 1988:243).

A função principal da norma coletiva deve ser a de flexibilizar as normas de Direito 
do Trabalho, indusivè adaptá-las para pior, se for o caso, e se as partes assim pactua
rem. Nesse sentido, temos os indsos VI e XIV do art. 7a da Constituição. Essa é a posição 
adotada na França (Lyon-Caen, 1987:339), utilizada prindpalmente nas épocas de crise 
econômica.

O § l s do art. I a da Lei na 8.542/92 disdplinou que as dáusulas dos acordos, con
tratos e convenções coletivas de trabalho integram os contratos individuais de trabalho 
e somente poderão ser reduzidas ou suprimidas em posterior acordo, convenção ou con
trato coletivo de trabalho. Não se diga que tal dispositivo, por estar contido numa lei de 
política salarial, não se aplica ao contrato de trabalho, pois ele mesmo dispõe que há a 
integração das dáusulas da norma coletiva no contrato individual de trabalho. Pouco im
porta que tal lei seja norma de política salarial, pois as leis podem tratar de vários temas 
ao mesmo tempo, e não de um único.

A tese da incorporação das dáusulas da norma coletiva traz desestímulo à negoda
ção coletiva, em razão de que o empregador não irá querer a integração no contrato de 
trabalho de algo que será permanente e não mais poderá ser negodado.

A Lei na 10.192 estabelece que os salários e demais condições referentes ao trabalho 
continuam a ser fixados e revistos na respectiva data-base anual, por intermédio de livre 
negodação coletiva (art. 10). Isso mostra que as dáusulas das normas coletivas passam 
a não mais se incorporar ao contrato de trabalho depois da perda de sua vigênda, pois 
podem também ser modificadas na data-base anual.

O art. 18 da Lei na 10.192 revoga o § I a do art. I a da Lei n2 8.542/92. Assim, pode-se 
dizer, agora, que as dáusulas da norma coletiva não se incorporam ao contrato de traba
lho, pois o único dispositivo que assim dispunha expressamente foi revogado.

As dáusulas das normas coletivas incorporam-se ao contrato de trabalho desde 24 
de dezembro de 1992, quando foi publicada a Lei na 8.542, até 30 de junho de 1995, pois 
em I a de julho de 1995 entrou em vigor a Medida Provisória na 1.053, que foi reeditada 
várias vezes. A Medida Provisória n2 2.074-72, de 27 de dezembro de 2000, foi converti
da na Lei na 10.192.

Incorreta, portanto, é a afirmação do inciso ü  da Súmula 277 do TST de que a in
corporação ocorre no período “compreendido entre 23-12-1992 e 28-7-1995, em que 
vigorou a Lei nH 8.542, revogada pela Medida Provisória ns 1.709, convertida na Lei na 
10.192, de 14-2-2001”.

O § 2a do art. 114 da Constituição leva o intérprete a entender que a Justiça do 
Trabalho pode estabelecer normas e condições em dissídios coletivos de naturezá eco
nômica, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como 
as convendonadas anteriormente. O TST entende que norma mínima indui também 
acordo homologado em dissídio coletivo. As condições legais mínimas são as previstas
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na Constituição e na legislação ordinária, como, por exemplo, adicional de horas extras 
de 50%, aviso-prévio de 30 dias etc. Já que as disposições convencionais não podem 
ser modificadas pela Justiça Obreira, há a incorporação das convenções ou acordos co
letivos aos contratos de trabalho, havendo, assim, o entendimento de que as cláusulas 
da convenção ou acordo anteriores ao julgamento, por serem garantias m ín im as dos 
trabalhadores, irão se incorporar ao contrato de trabalho. O Poder Judiciário não pode 
eliminá-las, o que ficará a cargo das próprias partes interessadas, em razão da autono
mia privada coletiva que possuem, o que poderá ser feito em novo acordo ou convenção 
coletiva, mas não por meio de dissídio coletivo. Ao contrário, as disposições dos dissídios 
coletivos não integrariam o contrato de trabalho, pois a Lei Maior não se refere a tal pon
to, o que atrairia a aplicação da Súmula 277 ,1, do TST. As cláusulas se incorporam no 
contrato de trabalho até que sejam revogadas por outra norma convencional. A conven
ção coletiva pode tanto prever as mesmas condições da norma coletiva que se expirou 
(como acontece na prática), como disciplinar novas condições globais que se mostrem 
mais favoráveis do que as previstas anteriormente, nada impedindo a existência de con
dições menos favoráveis aos trabalhadores.

Haverá, contudo, a possibilidade de redução ou supressão em posterior acordo, con
venção ou contrato coletivo de trabalho, mas não por dissídio coletivo.

As cláusulas de piso salarial ou reajuste salarial se incorporam ao contrato de traba
lho, pois, uma vez recebido o salário, não poderia ser reduzido.

Esclarece a Orientação Jurisprudendal nB 41 da SBDI-1 do TST que, preenchidos 
todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de addente ou doença 
profissional, ainda durante a vigênda do instrumento normativo, goza o empregado de 
estabilidade mesmo após o término da vigênda do referido instrumento.

A incorporação das condições previstas na norma coletiva no contrato de trabalho 
irá ocorrer se assim for a vontade das partes, pela incorporação tádta, pois o empregador 
continua cumprindo as condições ou porque a norma coletiva assim determinou.

O posidonamento final que prevaleceu foi o do inciso I da Súmula 277 do TST, no 
sentido de que as condições de trabalho estabeleddas na norma coletiva não se incorpo
ram ao contrato de trabalho.

14 Condições de validade

A convenção coletiva deve ser necessariamente escrita, sendo, portanto, impossível 
que venha a ser feita verbalmente, como ocorre com o contrato de trabalho, o que difi
cultaria sua aplicação e seu entendimento. Não sendo a norma coletiva estabeledda por 
escrito será nula. Trata-se a convenção coletiva, portanto, de um ato formal e não mera
mente consensual como ocorre com o contrato de trabalho. Não deverá haver emendas 
nem rasuras. Será feita a norma coletiva em tantas vias quantas forem as partes conve
nentes, além de uma que será destinada a registro (parágrafo único do art. 613 da CLT). 
É, assim, a convenção coletiva um ato formal.

Para aplicação da convenção coletiva é mister que haja publiddade, de modo que 
toda a categoria dela possa tomar conhecimento. Não há, entretanto, necessidade de ho
mologação da convenção coletiva para que ela tenha validade, como ocorria no sistema
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anterior ao do Decreto-lei na 229/67. Os sindicatos convenentes ou as empresas acordan- 
tes deverão promover, dentro de oito dias da assinatura da convenção ou do acordo, o 
depósito de uma via, apenas para fins de registro e arquivo, na Delegacia do Trabalho. As 
convenções e os acordos coletivos entrarão em vigor três dias a contar da data da entrega 
na Delegacia do Trabalho (§ l s do art. 614 da CLT). A não observância do depósito na 
DRT implica que a convenção coletiva não entrará em vigor. Cópias autênticas das nor
mas coletivas deverão ser afixadas nas sedes dos sindicatos e nos estabelecimentos das 
empresas, dentro de cinco dias da data do depósito na Delegacia do Trabalho.

O § I a do art. 614 da CLT não foi revogado pela Constituição. O depósito representa 
apenas publicidade da norma coletiva. Não há intervenção ou interferência do Estado no 
sindicato (art. 8a, I, da Constituição). Trata-se-apenas da observância do princípio da le
galidade (art. 5a, n, da Lei Maior). A DRT não vai examinar o conteúdo da norma coletiva 
para lhe dar validade.

O prazo máximo de validade das convenções e dos acordos coletivos é de dois anos 
(§ 3a do art. 614 da CLT). Normalmente, as normas coletivas têm sido fixadas para viger 
no prazo de um ano. A constante mutação das condições econômicas exige um prazo 
mais curto, havendo a possibilidade da flexibilização dos direitos trabalhistas nas nor
mas coletivas.

É inválida, naquilo que ultrapassa o prazo total de dois anos, a cláusula de termo adi
tivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado 
(Orientação Jurisprudendal na 322 da SBDI-1 do TST).

A norma coletiva, entretanto, para ter validade, deve ser precedida de assembleia 
geral no sindicato, que será espedalmente convocada com essa finalidade, de acordo 
com as determinações de seus estatutos. O quorum para as deliberações da assembleia 
continua a ser o previsto na CLT e não o dos estatutos dos sindicatos, mesmo na vigênda 
da atual Constituição, pois o que é vedado é a interferênda e a intervenção do Poder 
Executivo no sindicato, e não a disdplina por lei sobre o quorum da assembleia. Na 
primeira convocação devem comparecer 2/3 dos assodados da entidade, se se tratar 
de convenção, e dos interessados, no caso de acordo. Na segunda convocação deverão 
comparecer 1/3 dos membros (art. 612 da CLT). O quorum de comparedmento e vo
tação será de 1/8 dos assodados em segunda convocação nas entidades sindicais que 
tenham mais de 5.000 assodados (parágrafo único do art. 612 da CLT). Na sistemática 
anterior à do Decreto-lei na 229/67 havia necessidade de uma assembleia geral para à 
deliberação do contrato coletivo e outra para o ratificar. Hoje é realizada apenas uma 
única assembleia, podendo o sindicato induir outros itens na negociação que não foram 
objeto da referida assembleia.

O processo de prorrogação, revisão, denúnda ou revogação total ou pardal de con
venção ou acordo coletivo dependerá de aprovação, em assembleia geral, dos sindicatos 
convenentes ou acordantes (art. 615 da CLT).

Consiste a prorrogação na manutenção das condições previstas na norma coletiva 
que está por se findar.

A revisão é a adaptação da norma coletiva às novas situações fáticas existentes num 
dado momento. De acordo com o parágrafo único do art. 14 da Lei na 7.783/89 (Lei de 
Greve) há a possibilidade de, na vigênda de acordo ou convenção coletiva, se postular
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novas condições de trabalho em razão da superveniênda de fato novo ou acontecimento 
imprevisto que modifique substandalmente as condições de trabalho.

A denúnda é o ato de uma parte contratante notificar a outra do término da norma 
coletiva existente entre ambas. Tem por objetivo prindpal a denúnda o fato de se evitar 
a prorrogação automática da norma coletiva finda, o que não ocorre em nossa legislação, 
pois a norma coletiva tem prazo determinado para viger

Chama-se revogação o ato das partes de terminarem a vigênda da norma coletiva 
antes do seu termo final.

O instrumento de prorrogação, revisão, denúnda ou revogação da norma coletiva 
será depositado,1 para fins de registro e arquivamento, na mesma repartição ònde a 
norma coletiva original foi arquivada. As modificações determinadas por convenção ou 
acordo três dias depois do coletivo em razão de revisão ou revogação pardal de suas 
dáusulas passarão a vigorar depósito na Delegada do Trabalho.

Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo 
deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, visando 
a que o novo instrumento possa ter vigênda no dia imediato a esse termo (§ 3a do art. 
616 da CLT) .

A convenção coletiva não pode limitar direitos indisponíveis dos trabalhadores, con
siderados individualmente.

15 Sanções pelo descumprimento das convenções coletivas

Camèlutti fala em sanções de restituição e de pena, que são as demais espédes 
fundamentais do gênero sanção. Havendo violação da norma coletiva, o valor desta se 
restitui automaticamente, daí a ideia de restituição. A pena é a multa que se aplica com- 
plementarmente.

Para Russomano (1975:187), as sanções sé dassificam em duas categorias: (a) legais, 
quando provêm da lei; (b) convendonais, quando estipuladas pelas partes convenentes. Já 
Charles Capeau (p. 32 e 35) as dassifica em penais, dvis e sindicais.

16 Descumprimento das normas coletivas

No Brasil, as dáusulas da convenção coletiva do trabalho são aplicáveis no âmbito 
das categorias convenentes, a profissional e a econômica, inddindo sobre todos seus 
membros, sódos ou não dos sindicatos estipulantes. É uma decorrênda do efeito norma
tivo atribuído pela lei às convenções coletivas (art. 611 da CLT). Assim, os trabalhadores, 
mesmo não filiados ao sindicato da categoria, serão benefidados, assim como as empre
sas serão obrigadas ao cumprimento do convendonado. Melhor explicando, o efeito das 
dáusulas é erga omnes, geral, abrangente, não restrito aòs sódos dos sindicatos.

Inidalmente, o Decreto-lei na 21.761/32, foi a única sanção existente para a inexecu- 
ção de convenções coletivas. A convenção deveria fixar multas por infração das dáusulas 
ajustadas. Normalmente, os empregadores pagavam as multas e não davam cumprimen
to ao pactuado, ficando a convenção coletiva sem qualquer eficáda.
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Com a edição do Decreto-lei ns 229, de 28-2-67, houve a alteração de todo o capítulo 
da CLT que tratava sobre a convenção coletiva. O art. 613, em seu inciso VHI, determinou 
as penalidades aplicáveis, que podem ser desde a multa ao empregador, ao sindicato e ao 
trabalhador, até mesmo a suspensão dos direitos sindicais deste.

A convenção coletiva pode contei; ainda, cláusulas condicionando o ingresso em juí
zo, para a solução de pendência entre empregado e empregador, à prévia apreciação de 
comissão paritária de conciliação, por ela instituída.

Além das cláusulas da convenção coletiva (art. 613 da CLT), “poderão ser incluídas 
outras atinentes às normas para a solução pacífica das divergências surgidas entre os 
convenentes ou a quaisquer outros assuntos de seu interesse”. No caso da imposição 
das condições de trabalho nas convenções coletivas e em suas cláusulas, _haveriajima 
transformação da convenção em regulamento legislativo, daí a preferência pelas próprias 
partes resolverem suas pendências (Gomes e Gottschalk, 1991:679-680).

O empregado, quando infringe uma norma convencional, o faz, geralmente, por ne
cessidade. Ao contrário, o empregador procede, normalmente, com dolo, visando ao não 
pagamento de salários ou de vantagens concedidas pelas convenções. No primeiro caso, 
a multa que for imposta ao empregado não pode exceder da metade daquela que, nas 
mesmas condições, seja estipulada para a empresa (parágrafo único do art. 622 da CLT).

Caso o empregador e o empregado celebrem contrato individual de trabalho contrá
rio às disposições de convenção coletiva ou acordo coletivo, estarão passíveis de multa 
nesta fixada (art. 622 da CLID. Esta é uma hipótese de sanção complementar. Quem vai 
se beneficiar da multa é a parte que puder imputar a infração à outra. “É preciso, porém, 
que haja prefíxação dessa multa no convênio violado através de contrato individual (até o 
limite máximo previsto no parágrafo único) e que o convênio violado seja, efetivamente, 
aplicável ao trabalhador” (Russomano, 1990:717).

O nosso ordenamento jurídico adotou a forma das nulidades para a parte que des- 
cumprir a convenção coletiva, em determinados casos. O art. 444 da CLT dispõe que as 
partes podem convencionar tudo o que não contravenha às normas do Direito Tutelar do 
Trabalho, às convenções coletivas e às decisões das autoridades competentes. O art. 468 
da CLT determina que não poderá haver alteração do contrato de trabalho que venha a 
causar prejuízo ao empregado, sendo nulos os atos praticados visando fraudar, impedir, 
desvirtuar as disposições consolidadas (art 9S da CLT).

Havendo infringência de fundo ou de forma da convenção coletiva ou dó acordo 
coletivo, existirá nulidade. Será nula a disposição de convenção ou acordo que, direta 
ou indiretamente, contrarie produção ou norma disdplinadora da política econômica- 
-financeira do govemo ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quais
quer efeitos perante autoridades e repartições públicas, indusivè para fins de revisão de 
preços e tarifas de mercadorias e serviços (art. 623 da CLT). Nesse caso, a nulidade será 
dedarada, de ofído ou mediante representação, pelo Ministro do Trabalho ou pela Justi
ça do Trabalho (parágrafo único do art. 623 da CLT). Da mesma forma, a determinação 
do contrato individual de trabalho que contrarie dáusula de convenção ou acordo coleti
vo será nula (art. 619 da CLT).

Algumas normas coletivas já dispunham sobre sanções pelo seu descumprimento, 
como a que dizia respeito a prazo para homologação do pagamento de verbas rescisórias, 
ficando obrigada a empresa ao pagamento de multa caso não observasse tal regra. Essa
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orientação passou a ser estabeledda no § 6a do art. 477 da CLT, que especifica os prazos 
para pagamento das verbas rescisórias, e no § 8S do mesmo artigo, que trata da multa 
pelo não pagamento na época apropriada.

Normalmente, não é possível que o Estado legisle sobre tudo reladonado ao contrato 
individual de trabalho, cabendo às partes, que melhor conhecem suas divergêndas, diri
mir suas próprias dúvidas. É o que se faz mediante as normas coletivas. O Direito é muito 
rígido. Devem as partes flexibilizá-lo, preenchendo as lacunas da lei e adaptando-o às 
necessidades dos convenentes, por meio das normas coletivas de trabalho, que são uma 
fonte de produção do Direito positivo.

Nossa legislação evoluiu no tocante às penas impostas pelo descumprimento das 
normas coletivas. Contudo, a melhor sanção continua sendo a aplicada e convendonada 
pelas próprias partes.

17 Limite da multa da norma coletiva

Em relação às multas previstas nas normas coletivas, deve-se verificar se, no caso 
de descumprimento de suas dáusulas, há um limite a ser observado, pois muitas vezes 
pode ocorrer de ser determinado o pagamento da mendonada multa na sentença e, até 
que esta transite em julgado, a multa continua sendo devida, diariamente, ò que importa 
suplantar o valor do prindpal pleiteado no dissídio individual.

A CLT não contém comando legal versando sobre a limitação da multa prevista na 
norma coletiva. Pergunta-se se poderia ser aplicado o art. 412 do Código Civil que reza 
que “o valor da cominação imposta na dáusula penal não pode exceder o da obrigação 
prindpal”. Há argumentos de que a multa tem natureza trabalhista e não dvil, e as comi- 
nações foram previstas por mútuo consentimento das partes no instrumento coletivo, não 
sendo o caso de se aplicar o dtado artigo do Código Civil.

Inexiste, entretanto, na CLT, disposição sobre a limitação da multa prevista na norma 
coletiva. O inciso Vm do art. 613 da CLT não prevê a limitação da penalidade estabele
dda pelas partes. Sendo omissa a CLT sobre o assunto, “o direito comum será fonte sub
sidiária do Direito do Trabalho, naquilo em que não for incompatível com os prindpios 
fundamentais deste”. Não há, contudo, incompatibilidade entré as normas e prindpios de 
Direito do Trabalho para aplicação do Código Civil, havendo, sim, lacuna na CLT.

Na verdade, a multa prevista no instrumento normativo não é um direito trabalhista, 
mas uma verdadeira dáusula penal. O madimplemento no decorrer do tempo de deter
minada dáusula da norma coletiva pode ensejar o pagamento de um valor até três vezes 
maior em relação ao prindpal, porque a multa geralmente é diária, excedendo o que 
seria devido a título de prindpal ao empregado. Toma, assim, extremamente injusta a 
compensação pelo madimplemento, causando um enriquecimento injusto do empregado 
em detrimento do empregador.

O limite do art. 412 do CC é ntna forma de restrição à liberdade das partes, não 
tutelando exageradamente o interesse dos particulares. No dizer autorizado de Clóvis 
Bevilácqua (1917, v. IV: 70), o preceito contido no art. 412 do CC “é tuna disposição de 
ordem pública”. Independentemente da solidtação da parte interessada, é dever do juiz
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reduzir a pena ao valor da obrigação, mesmo que o devedor não o requeira (Miranda Jr., 
1983:325; Santos 1937, v. XI:362; Lopes, 1989, v. 11:146).

Como adverte Carvalho Santos (1937:362), “se a dáusula penal excede o valor da 
obrigação, não há propriamente nulidade nem da obrigação prindpal, nem tampouco 
da dáusula penal. A nulidade é apenas do excesso, o que não prejudica a validade da 
convenção por isso que o juiz ex vi legis tem o dever de fazer a redução. A convenção em 
si, portanto, subsiste válida. Somente quando se trata de executá-la, quando se exige o 
pagamento da dáusula penal, é que a ordem pública, como interessada, reage por inter
médio do juiz, não consentindo o abuso”.

Caso assim não se proceda, estaria desvirtuada a finalidade da dáusula penal, que 
nada mais representa do que um reforço - daobrigaçãoprindpal. Logo, a dáusula penal 
não pode ser superior à obrigação prindpal e, se cumprida em parte a obrigação, poderá 
ser a pena reduzida propordonalmente pelo juiz, em caso de mora ou de inadimplemento 
(art. 413 do CC), porém o credor não necessitará alegar prejuízo para a exigênda da pena 
convendonal (art. 416 do CC).

Despidendo o argumento de que as penalidades contidas na norma coletiva hão de 
ser interpretadas sistematicamente em consonânda com o art. 8a do Decreto na 22.626, 
de 7-4-1933 (“Lei de usura”), porque, no caso, a multa ou dáusula penal, prevista na 
norma coletiva, não foi estábeledda para atender a despesas judidais e honorários de 
advogado (estes praticamente inexistentes na Justiça do Trabalho, visto que há necessi
dade de assistênda do sindicato ao obreiro, e que este perceba menos de dois salários, 
conforme o art. 14 e seus parágrafos da Lei na 5.584/70 e as Súmulas 219 e 329 do TST). 
A multa prevista na norma coletiva é pactuada visando justamente ao pleno cumprimento 
daquela norma e não outra coisa. Além disso o Supremo Tribunal Federal já deddiu que 
o Decreto na 22.626/33 só é aplicável a contratos de mútuo (RT157/311 e Súm. 596), 
não sendo o caso de se discutir o descumprimento de norma coletiva.

Ensina Silvio Rodrigues (1980, v. 2:97) que o intuito da dáusula penal “é indenizar 
danos resultantes do inadimplemento; como a indenização não deve ultrapassar o mon
tante do prejuízo; como, em tese, o prejuízo não excede o montante da prestação sonega
da, o preceito se inspira em preocupação justa”. Assim, deve também ser aplicado o art. 
412 do CC para limitar o valor da multa ao da obrigação prindpal decorrente da violação 
da norma coletiva, pois a multa nela prevista também tem natureza indenizatória e de 
dáusula penal. Mesmo a norma coletiva não impondo limitação à multa pela inobservân- 
d a  de suas disposições, deve ser utilizado o comando contido no art. 412 do CC, em ra
zão do preceito de ordem pública nele encerrado. Com efeito, a multa prevista na norma 
coletiva é uma indenização convendonada entre as partes convenentes. O mesmo ocorre 
quando locador e locatário fixam uma multa no contrato pelo atraso no pagamento dos 
aluguéis, que normalmente é estipulada em três vezes o valor do aluguel, sendo que os 
magistrados da Justiça Comum limitam tal multa ao valor de um aluguel, com base na 
regra do art. 412 do CC, em caso de descumprimento do acordo locatído. Nada impede, 
por conseguinte, a aplicação de tal preceito do Código Civil no Direito do Trabalho.

O argumento de que a limitação da multa não pode ser aplicada em ação de cum
primento não colhe, ao se afirmar que é vedado questionar sobre matéria de fato e de 
direito já apredada na decisão do dissídio coletivo (parágrafo único do art. 872 da CLT). 
Ao contrário, não sendo a limitação do valor da multa objeto da decisão, é possível, na 
ação de cumprimento, discutir seu limite em valor não superior ao do prindpal.
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InacolMvel também a ponderação de que se a multa não excedeu o previsto no 
art. 412 do Código Civil, na norma coletiva, não pode ser aplicada na ação de cumpri
mento. Acontece que na norma coletiva a previsão de multa é genérica e somente vai 
ser realmente observada na ação de cumprimento; nesta é que se irá limitá-la em valor 
não superior ao da obrigação principal, sob pena de infringir preceito de ordem pública 
(o valor do acessório (multa) não pode ser superior ao do principal), objeto da preten
são no dissídio individual.

Se a limitação da multa não foi estabelecida na sentença, em que o juiz cumpre e 
acaba seu oficio jurisdicional, e ocorrendo a coisa julgada, a decisão terá força de lei nos 
limites da lide e das questões decididas (art. 468 do CPC), não podendo, pois, ser aplica
da na execução do julgado. Nos embargos, o devedor não poderá invocar, pela primeira 
vez, o disposto no art. 412 do Código Civil para limitar o alcance da multa da norma 
coletiva, porque naqueles a matéria ventilada está restrita ao cumprimento da decisão ou 
acordo, quitação ou prescrição da dívida (§ I a do art. 884 da CLT). Logo, não pedida a 
aplicação do art. 412 do Código Civil na defesa, ou não aplicado tal dispositivo pelo juiz 
na sentença, é vedado discuti-lo na execução.

É, portanto, plenamente aplicável o art. 412 do Código Civil para limitar o valor da 
multa prevista na norma coletiva ao valor da obrigação principal, por ser o Direito Civil 
fonte subsidiária do Direito do Trabalho, mormente pela inexistência de qualquer incom
patibilidade com os princípios do último (parágrafo único do art. 8a da CLT). No mesmo 
sentido, o entendimento da Orientação Jurisprudendal ns 54 da SDI do TST.

18 Superveniêneia de acordo ou convenção coletiva 
normativa -  prevalência

A questão que irei examinar diz respeito, por exemplo, à existência de condições 
de trabalho previstas em sentença normativa. Posteriormente, surge a criação de novas 
determinações sobre condições de trabalho, na vigência do dissídio coletivo, por inter
médio de acordo ou convenção coletiva. Qual a norma coletiva a ser aplicada? O dissídio 
coletivo, que ainda está em vigor e vale para toda a categoria, ou a convenção coletiva 
ou o acordo coletivo, que trazem novas condições de trabalho para a categoria ou pára 
empregados de certa empresa? 1

O tema ora em exame revela a existência de uma série de argumentos qué podem 
ser lembrados, como da aplicação do princípio da norma mais favorável ao empregado, 
da dáusula rebus sic stantibus, da revogação ou não do dissídio coletivo pelo acordo ou 
convenção coletiva posterior etc.

É preciso dizer, inidalmente, que as normas coletivas são inferiores hierarquicamen
te à lei. A lei, que é editada pelo Poder Legislativo, é superior hierarquicamentè à norma 
coletiva, qué pode ser fruto da composição das partes ou de imposição pelo Poder Ju- 
didário nos dissídios coletivos. A norma coletiva também é inferior hierarquicamente à 
Constituição, não podendo contrariá-la, assim como à lei, mormente se o preceito encer
rado nestas últimas é de ordem pública. As normas coletivas, como o acordo coletivo, a 
convenção coletiva e o dissídio coletivo, têm a mesma hierarquia, sendó que a diferença 
entre elas diz respeito apenas à fonte de produção. Enquanto as duas primeiras são es-
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tabeleeidas pelos próprios interessados, na última há a intervenção do Poder Judidário 
trabalhista para soludonar o conflito coletivo.

São as normas coletivas editadas, porém, por tempo determinado, geralmente por 
um ano, justamente em razão de mudanças que podem ocorrer durante sua vigênda e 
que podem tomar parte de suas disposições inaplicável em razão de terem sido modifica
das as situações que lhes deram origem. '

Toda sentença normativa tem vigênda até que outra norma coletiva com a mesma 
abrangênda a modifique ou revogue, aplicando-se por analogia o art. 2a da Lei de Intro
dução ao Código Civil (Decreto-lei na 4.657/42), que estabelece que a lei terá vigênda 
até que outra norma a modifique ou revogue. Seria possível afirmar que a norma coletiva 
posterior altera a anterioi; por ser mais -recente, prindpalmente quando é contrária à 
anterior ou regule inteiramente a matéria, aplicándo-se por analogia o § I a do art. 2a do 
Decreto-lei na 4.657/42. É o caso do acordo coletivo ou convenção coletiva superveniente 
ao dissídio coletivo, que tem prevalênda sobre este último.

O dissídio coletivo importa uma situação jurídica continuativa. As mudanças sodais 
e econômicas alteram substandalmente os pressupostos daquela norma coletiva. E o caso 
de se aplicar a regra do inciso I do art. 471 do CPC, pois “se, tratando-se de relação jurídi
ca continuativa, sobreveio modificação de fato ou de direito, caso em que poderá a parte 
pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. O mesmo se dá no dissídio coletivo, em 
razão da natureza continuativa da relação jurídica deddida, sujeita a mutações decorren
tes da economia. A nova disposição de acordo ou convenção coletiva superveniente ao 
dissídio coletivo apenas ajusta os anseios da categoria ou de certa empresa à realidade 
das novas negodações, não havendo que se falar em coisa julgada.

A dáusula rébus sic stantibus, que pressupõe a teoria da imprevisão, quer dizer que o 
contrato será cumprido se as coisas (rébus) permanecerem desta maneira (sic), no estado 
preexistente (stantibus). em que foram estipuladas, desde que não haja mudanças subs- 
tandais. Ao contrário, havendo modificação na situação de fato, não há como observar 
a regra anterior, pois as coisas não mais estão como estavam. Há a superveniênda de 
condições imprevistas e imprevisíveis que não ocorreram na celebração do pacto coletivo, 
causando profundo desequilíbrio naquilo que foi ajustado, propordonando o enriqued- 
mento desmesurado de tuma parte em detrimento da parte contrária, o que demonstra a 
perda do sentido daquilo que houvera sido anteriormente contratado. A dáusula rebus 
sic stantibus tem de ser interpretada em razão das novas condições previstas no acordo 
coletivo, fruto da negodação das partes. Deve-se prestigiar as formas de autocomposi
ção sobre a tutela do Estado, quando este impõe regras em dissídio coletivo. O dissídio 
coletivo deve obedecer à dáusula rébus sic stantibus, sujeito a revisões periódicas, como 
ocorre em relação a qualquer norma coletiva. O acordo ou a convenção coletiva são 
formas de revisão periódica do dissídio, pois há tuna mutação das condições sodais e 
econômicas, que não podem ficar sob o manto da coisa julgada. A eficáda da sentença 
normativa em razão da coisa julgada é limitada no tempo: até que seja substituída por 
outra norma coletiva de igual nível e abrangênda ou pelo decurso do prazo de sua vi
gênda. A sentença normativa não tem prazo de vigênda indeterminado, justamente pela 
mudança das condições sodais que levaram a sua edição, determinando a periodiddade 
de sua revisão ou alteração.

A Lei n2 7.783/89 mostra que na vigênda de acordo, convenção ou sentença norma
tiva não constitui abuso dó exerddo do direito de greve a paralisação que seja motivada



Convenções e Acordos Coletivos de Trabalho 8 7 7

pela superveniência de fato novo ou acontecimento imprevisto que modifique substan
cialmente a relação de trabalho (art. 14, II). Tal fato evidencia a teoria da imprevisão, ou 
seja, as normas coletivas podem ser modificadas se houver a superveniência de fato novo 
ou acontecimento imprevisível que venha a modificar sobremaneira a regra de trabalho 
anteriormente prevista, o que confirma a possibilidade de serem reivindicadas novas con
dições de trabalho, não importando na abusividade do movimento paredista.

Não há que se falar em direito adquirido à incorporação das regras previstas em 
dissídio coletivo nos contratos individuais de trabalho, dada a possibilidade de serem 
alterados aqueles preceitos normativos, inclusive com efeitos derrogatórios de vantagens 
já concedidas (inpeius), por meio de convenção e acordo coletivo, de acordo com o que 
se depreende dos incisos VI, Xm e XIV do art. 72 da Lei Maior.

Poder-se-ia argumentar que haveria a incorporação da cláusula do dissídio coletivo 
no contrato individual de trabalho até que outra norma a modificasse. Entretanto, o § l s 
do art. I a da Lei na 8.542/92 não dispunha que as cláusulas de dissídio coletivo se incor
poravam ao contrato de trabalho, mas apenas “as cláusulas dos acordos, convenções ou 
contratos coletivos de trabalho”, que só podem “ser reduzidas ou suprimidas por poste
rior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho”. Logo, é possível haver a modi
ficação das condições de trabalho por meio de acordo ou convenção coletiva posterior a 
dissídio coletivo em vigor.

O § 2a do art. 114 da Constituição estabelece certas restrições à sentença normativa, 
do respeito às disposições legais mínimas de proteção ao trabalho, bem como as conven
cionadas anteriormente, mas não que o acordo e a convenção coletiva têm de respeitar 
as regras do dissídio coletivo anterior, pois as partes convenentes têm autonomia privada 
de modificar as condições anteriores, não só in mellius como também in peius, como se 
observa da possibilidade de redução de salários (art. 7a, VI, da Lei Maior), do aumento 
da jomada nos turnos ininterruptos de revezamento para mais de seis horas diárias (art. 
7a, XI\£ da Lei Fundamental).

A ideia de que o acordo ou a convenção coletiva podem modificar as condições de 
trabalho está em harmonia com a possibilidade de serem instituídas regras inclusive me
nos favoráveis aos trabalhadores. Na conformidade do art. 444 da CLT, é possível serem 
estabelecidas quaisquer condições de trabalho, desde que não contrariem norma de or
dem pública, os acordos e convenções coletivas e as decisões das autoridades competen
tes. O acordo ou a convenção coletiva não vão, entretanto, retroagir à data de vigência 
do dissídio coletivo, mas vão ter validade a partir da data em que foram pactuados, sendo 
que no período anterior vale o dissídio coletivo.

Pelo princípio da especialização, prevalece a norma particular sobre a geral, no caso 
do conflito entre normas coletivas de trabalho. O acordo coletivo deve ser observado se 
superveniente às determinações genéricas do dissídio coletivo, por conter normas espe
cíficas, que tomam por base as condições particulares existentes em cada empresa ou 
empresas acordantes.

A observância do prindpio da aplicação da norma mais favorável ao trabalhador 
depende, muitas vezes, de lei, como se observa do art. 620 da CLT, porém não poderá ser 
utilizado em colidênda com norma de ordem pública e somente pode ser aplicado em ca
sos de normas de igual hierarquia, como ocorreria entre a convenção e o acordo coletivo, 
do qual o art. 620 da CLT é exemplo.



8 7 8  Direito do Trabalho • Martins

Pode-se dizer que, no conjunto, há melhores condições de trabalho previstas no 
acordo coletivo ou convenção coletiva do que na sentença normativa, fruto da nego
ciação das partes que cederam mutuamente em certos aspectos, que é a melhor forma 
de solução para o conflito coletivo. Por esse motivo, pode-se dizer que há o trânsito em 
julgado da sentença normativa do dissídio coletivo até que exista uma situação que mo
difique a anterior, devendo prevalecer o entendimento direto das partes sobre a vontade 
imperativa do Estado.

Se é possível reduzir até mesmo o salário por meio de acordo ou convenção coletiva, 
será possível também modificar as determinações do dissídio coletivo por aquelas nor
mas, inclusive o será a redução ou exclusão de garantia de emprego prevista em dissídio 
coletivo por acordo ou convenção coletiva posterior. Deve-se, portanto, admitir a validade 
do acordo coletivo que disponha contrariamente à determinação de sentença normativa, 
restando esta norma revogada pelo acordo. Será válido o acordo coletivo que é celebrado 
supervenientemente a dissídio coletivo, ao estabelecer novas condições de trabalho a 
serem aplicadas no âmbito da empresa, tomando sem eficácia certa dáusula do dissídio 
coletivo, em razão da obtenção de novas ou de outras vantagens como um todo, pois 
as partes alcançaram o resultado que pretendiam com a nova norma coletiva. Por tuna 
questão de lógica, as partes tiveram que ceder em alguns pontos na negodação, alcan
çando melhor resultado decorrente do consenso, porém benefidando-se em seu conteúdo 
global, apesar de poderem existir regras menos favoráveis ao trabalhador. Â sentença 
normativa é uma fornia de imposição da tutela do Estado às partes, devendo, porém, pre
valecer os instrumentos autocompositivos sobre a decisão estatal, a via negodal. Há na 
nova norma coletiva a livre manifestação das partes, compatível com a realidade fática, 
indusive com a partidpação do sindicato nas negodações coletivas, como se verifica nos 
indsos III e VI do art. 8a da Constituição. A sentença normativa tem caráter geral e indis
criminado, ao contrário do acordo coletivo, que é particular e atenta às peculiaridades 
de cada empresa e às diferentes situações nelas encontradas, prestigiando a conciliação 
entre as partes, que deve prevalecer sobre a determinação judidal. As condições do acor
do ou da convenção coletiva não poderão ser apenas contra legem. Pode-se dizer que até 
mesmo a Constituição de 1988 indica este caminho de prevalênda do acordo ou da con
venção coletiva sobre a imposição estatal na solução do dissídio coletivo, como se verifica 
nos indsos VI, Xm e XIV do art. 7fi, indusive pelo próprio reconhecimento dos acordos e 
convenções coletivas no inciso XXVI do art. 7a.

O acordo ou convenção coletiva superveniente ao dissídio coletivo da categoria deve 
prevalecer sobre este último, por ser norma específica que se sobrepõe à norma genérica, 
além de privilegiar o sistema de autocomposição entre as partes, que tiveram què fazer 
concessões redprocas para alcançarem o resultado desejado, em detrimento do sistema 
de solução dos conflitos coletivos de trabalho por meio do Poder Judidário como órgão 
investido de jurisdição pelo Estado.

19 Convenção coletiva no setor público

A Convenção ns 98 da OIT não trata da situação dos fundonários públicos, como se 
verifica de seu art. 69. A Convenção na 151, de 1978, sobre negodação coletiva no serviço 
público, foi aprovada pelo Decreto Legislativo na 819, de outubro de 2009. Seu art. 7a,
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recomenda a utilização mais ampla possível da negodação sobre condições de emprego 
entre a administração pública e as organizações dos servidores públicos.

O art. 37, VI, da Constituição garante ao servidor público o direito a livre assodação 
sindical. Apenas o militar não tem direito a sindiealização (art. 142, § 3a, I\£ da Constitui
ção). O § 3a do art. 39 da Lei Fundamental, contudo, mendona uma série de dispositivos 
do art. 7a da mesma norma que seriam aplicáveis aos servidores públicos. Entre eles não 
está, porém, o inciso XXVI do art. 7S, que reconhece as convenções e os acordos coletivos 
de trabalho. A alínea a do inciso n  do § I a do art. 61 da Norma Ápice ainda mostra a 
impossibilidade da concessão de aumento salarial por negodação coletiva, pois “a criação 
de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou au
mento de sua remuneração” só podem ser feitos jnediante lei.deinidativa do Presidente 
da República. Tais determinações revelam, portanto, que o servidor público tem direito 
a sindiealização, mas não pode negodar mediante acordo ou convenção coletiva de tra
balho, em razão do prindpio da legalidade que norteia a Administração Pública (art. 37 
da Constituição).

Nada impede, porém, que a Administração Pública e o Sindicato dos Servidores Pú
blicos façam negodação coletiva. A Administração Pública não pode celebrar convenção 
ou acordo coletivo, pois só pode observar o previsto em lei (art. 37 da Constituição). 
Entretanto, para que o seu resultado da negodação coletiva tenha validade, é preciso que 
ele seja transformado em lei, pois a Administração Pública só pode observar o que for 
previsto em lei.

Esdarece a Súmula 679 do STF que a fixação de vencimentos dos servidores públicos 
não pode ser objeto de convenção coletiva.

No âmbito das empresas públicas, sodedades de economia mista e outras entidades 
que explorem atividade econômica há a possibilidade da utilização de acordos e de con
venções coletivas, pois tais empresas devem cumprir o regime das empresas privadas, 
indusivè quanto às obrigações trabalhistas.

O Decreto nB 908/93 fixa diretrizes para as negodações coletivas de trabalho de que 
partidpam as empresas públicas, as sodedades de economia mista e suas subsidiárias e 
controladas.

20 Controvérsias resultantes dos acordos e convenções coletivas

Dispõe o art. 625 da CLT que as controvérsias decorrentes da aplicação das conven
ções e dos acordos coletivos serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.

Estabelece o inciso in  do art. 114 da Constituição que a Justiça do Trabalho tem com
petênda para julgar as ações de representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos 
e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores.

A Lei na 8.984/95 dispõe que “compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os 
dissídios que tenham origem no cumprimento de convenções coletivas de trabalho ou 
acordos coletivos de trabalho, mesmo quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicato 
de trabalhadores e empregador” (art. l fi).
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Greve

1 História

1.1 Nos demais países

Havia uma praça em Paris onde os operários faziam suas reuniões quando estavam 
descontentes com as condições de trabalho ou na hipótese da paralisação dos serviços. Os 
empregadores também iam a esse local quando necessitavam de mão de obra. Naquela 
localidade acumulavam-se gravetos trazidos pelas enchentes do rio Sena (daí surgiu o 
nome greve, originário de graveto).

Na história mundial da greve verifica-se que ela foi cronologicamente considerada 
um delito, principalmente no sistema corporativo, depois passou a liberdade, no Estado 
liberal, e, posteriormente, a direito, nos regimes democráticos.

No Direito romano e na Antiguidade a greve era considerada como delito em relação 
aos trabalhadores livres, não se permitindo a reunião dos obreiros, nem sua associação.

A Lei Le Chapelliei; de 1791, vedava qualquer forma de agrupamento profissional 
para defesa de interesses coletivos. O Código Penal de Napoleão, de 1810, punia com 
prisão e multa a greve de trabalhadores.

Na Inglaterra, o CombirmtionAct, de 1799 e 1800, considerava crime de conspiração 
contra a Coroa a coalizão dos trabalhadores para, por meio de pressão coletiva, conseguir 
aumento de salários ou melhores condições de trabalho.

Em 1825, na Inglaterra, e em 1864, na França, a legislação descriminalizou a simples 
coalizão.

Na Itália, em 1947, passa-se a reconhecer a greve como um direito.

1.2 No Brasil

No Brasil, a greve não é encontrada numa sucessão cronológica de delito, liberdade 
e direito. Inicialmente, tivemos o conceito de greve como liberdade, depois delito e, pos
teriormente, direito.
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Em 1890, o Código Penal proibia a greve, até que houve a derrogação dessa orien
tação com o Decreto na 1.162, de 12-12-1890. A Lei nfi 38, de 4-4-1932, que tratava da 
segurança nacional, a conceituou como delito.

A greve de 1917 em São Paulo tinha por reivindicação jomada de 8.horas e proibição 
do trabalho notumo para mulheres e menores.

A Constituição de 1937 considerava a greve e o lockout recursos antissodais, nodvos 
ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da produção nado
nal (art. 139, 2a parte).

O Decreto-lei na 431, de 18-5-1938, que versava sobre segurança nadonal, também 
tipificou a greve cdmo crime, quanto a indtamento dos fundonários públicos à paralisa
ção coletiva dos serviços; induzimento de empregados à cessação ou suspensão do traba
lho e à paralisação coletiva por parte dos fundonários públicos.

O Decreto-lei na 1.237, de 2-5-1939, ao instituir a Justiça do Trabalho, esdareceu 
que a greve seria passível de punições, que variavam de suspensão e despedida até a 
prisão. O Código Penal, de 7-12-1940, nos arts. 200 e 201, considerava crime a parali
sação do trabalho, se houvesse perturbação da ordem pública ou se fosse contrária aos 
interesses públicos.

Em 1943, ao ser promulgada a CLT, estabeleda-se pena de suspensão ou dispensa do 
emprego, perda do cargo do representante profissional que estivesse em gozo de man
dato sindical, suspensão pdo prazo de dois a dnco anos do direito de ser eleito como re
presentante sindical, nos casos de suspensão coletiva do trabalho sem prévia autorização 
do tribunal trabalhista (art. 723). O art. 724 da CLT ainda previa multa para o sindicato 
que ordenasse a suspensão do serviço, além de cancelamento do registro da assodação 
ou perda do cargo, se o ato fosse exdusivo dos administradores do sindicato.

O Decreto-lei na 9.070, de 15-3-46, admitiu a greve nas atividades acessórias, ape
sar de ainda haver a proibição da Constituição de 1937, vedando-a nas atividades fun
damentais. Tal fato se deu em razão de que o Brasil subscreveu integralmente a Ata de 
Chapultec, de 8-3-1945, após o término da Segunda Guerra Mundial. O objetivo da 
norma era dificultar na prática a greve, em razão da exigênda de procedimentos que 
inviabilizam a greve.

A Constituição de 1946 muda radicalmente a orientação da Norma Ápice anterior, 
reconhecendo o direito de greve, que seria regulado em lei (art. 158). Já se verifica que a 
greve passava a ser um direito do trábalhadoi; pórém sua regulamentação ficaria a cargo 
da lei ordinária. O STF entendeu que não havia sido revogado o Decreto-lei na 9.070/46, 
pois não era incompatível com a Lei Fundamentai de 1946, que determinava que a greve 
deveria ser regulada por lei ordinária, indusive quanto às suas restrições.

A anterior Lei de Greve, Lei na 4.330, de l a-6-64, determinava que seria considerado 
ilegal o movimento paredista quando:

a) não atendidos os prazos e condições estabeleddos na referida lei;
b) tivesse por objeto reivindicações rejeitadas pela Justiça do Trabalho, em ded

são definitiva, há menos de um ano;
c) fosse deflagrado por motivos políticos, partidários, religiosos, morais, de soli

dariedade, sem quaisquer pretensões reladonadas com a própria categoria;
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d) tivesse por fim rever norma coletiva, salvo se as condições pactuadas tivessem 
sido substancialmente modificadas. Ela dificultava a greve.

Considerava, ainda, o parágrafo único do art. 20 da Lei ns 4.330/64 que “a greve 
suspende o contrato de trabalho, assegurando aos grevistas o pagamento dos salários 
durante o período da sua duração e o cômputo do tempo de paralisação como de traba
lho efetivo, se deferidas, pelo empregador oii pela Justiça do Trabalho, as reivindicações 
formuladas pelos empregados, total ou parcialmente”.

A greve lícita não rescindia o contrato de trabalho, nem eram extintos os direitos e 
obrigações dele resultantes (art. 20 da Lei na 4.330). Só se mandava pagar os salários 
dos dias parados e se computava o tempo de 'serviço se o empregador ou a Justiça do 
Trabalho deferissem, total ou parcialmente, as reivindicações formuladas pelos grevistas. 
Em caso contrário, não haveria pagamento de salários ou contagem do tempo de serviço 
durante ;a greve, considerando-se que o contrato de trabalho estava suspenso. Proibia- 
-se a greve política e selvagem aos trabalhadores autônomos e profissionais liberais, aos 
funcionários e servidores públicos.

A Constituição de 1967 outorgava o direito de greve aos trabalhadores (art. 158, 
XXI), não sendo permitida a greve nos serviços públicos e atividades essenciais, que se
riam definidas em lei (§ 7® do art. 157).

A EC na 1, de 1969, mantém a mesma orientação, assegurando o direito de greve 
aos trabalhadores (art. 165, XXI), exceto nos serviços públicos e atividades essenciais, 
definidas em lei (art. 162).

Para tratar da proibição da greve em serviços públicos e atividades essenciais, foi 
editado o Decreto-lei na 1.632, de 4-8-78. Houve a enumeração de quais seriam essas 
atividades, como serviços de água e esgoto, energia elétrica, petróleo, gás e outros com
bustíveis, bancos, transportes e comunicações, hospitais, ambulatórios, farmácias e dro
garias. O Ministério do Trabalho ficavá incumbido de declarar a ilegalidade da greve nas 
hipóteses mencionadas.

A Léi na 6.620, de 17-12-78, que definia os crimes contra a segurança nadonal, es
tabeleda punição ao indtamento à paralisação de serviços públicos e à cessação coletiva 
do trabalho pelos fundonários públicos.

A Constituição de 1988 assegura o direito de greve, devendo os trabalhadores de- 
ddir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele 
defender (art. 9a). A lei irá determinar as atividades essendais e disporá sobre o aten
dimento das necessidades inadiáveis da comunidade (§ I a) . Os abusos cometidos irão 
sujeitar os responsáveis às determinações da lei (§ 2a). Os servidores públicos podeni 
exercer o direito de greve, nos termos e nos limites definidos em lei específica (art.. 37, 
VII). O militar ficou afastado do direito de sindiealização e de greve (art. 142, § 3a, IV).

A Medida Provisória na 50, de 1989, regulou o direito dé greve em razão das cons
tantes paralisações que vinham ocorrendo em atividades essendais. A referida norma, 
entretanto, não foi convertida em lei. Editou-se nova Medida Provisória, de na 59, que 
veio a se converter na Lei na 7.783, de 28-6-89.

A Lei nfi 7.783/89 dipôs sobre o exerddo do direito de greve, definindo as atividades 
essendais e regulando o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. A atual 
lei não versa sobre o pagamento dos dias parados, nem sobre a contagem do tempo de
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serviço durante a greve. Não trata da legalidade ou ilegalidade da greve, mas usa o termo 
abuso de direito pelo não cumprimento de suas prescrições. O a r t  18 da Lei ns 7.783/89 
revogou a Lei ns 4.330 e o Decreto-lei nfi 1.632.

2 Direito estrangeiro e internacional

Na Argentina, o art. 14-bis da Constituição garante apenas o direito de greve aos 
sindicatos. O Decreto na 2.184/90 determina as atividades essenciais em que há limita
ção de greve. Há necessidade de comunicação da realização de greve com antecedência 
de dnco dias à autoridade do Ministério do Trabalho, devendo haver convenção entre as 
partes sobre a prestação de serviços mínimos à comunidade no transcorrer do movimento 
paredista.

Na Espanha, o art. 28 da Constituição assegura a greve como direito fundamental 
dos trabalhadores, visando à defesa dos seus interesses, cabendo à legislação ordinária 
regular seu exerddo e estabelecer garantias para a manutenção dos serviços essendais. 
Os fundonários públicos têm direito à greve, porém ela é proibida para os membros das 
Forças Armadas e dos corpos de segurança (Lei na 2, de 13-3-86).

Na França, a Constituição de 1946 faz menção ao direito de greve em seu preâm
bulo, devendo ser exerddo nos termos das leis e seus regulamentos. Seus contornos são 
estabeleddos pela jurisprudênda. No setor público a Lei de 31-7-63 limita o direito de 
greve ao pessoal dvil, empresas públicas ou privadas encarregadas de serviço público. 
Há necessidade de aviso-prévio de dnco dias. O govemo poderá requisitar trabalhadores 
para prestar serviços durante a greve. Proíbe-se a greve nas Forças Armadas, na magis
tratura e na polida.

Na Itália, a Constituição de 1948 estabelece o direito de greve, remetendo-o à legis
lação ordinária. A Lei na 146, de 14-6-90, trata da greve nos serviços públicos. Exige-se 
aviso-prévio de no mínimo 10 dias. .

No México, o art. 123 da Constituição de 1917 assegura o direito de greve e loekout, 
sendo que este depende de autorização prévia do Estado. Admite-se a greve no serviço 
público, necessitando-se de aviso-prévio de 10 dias à Junta de Conciliação e Arbitragem.

No Uruguai a greve é entendida como direito sindical. A Lei na 13.720 delega ao 
Ministério do Trabalho a possibilidade de determinar os serviços essendais que deverão 
ser assegurados durante a greve.

Nòs Estados Unidos, a Constituição não trata de greve, nem de nenhum direito dos 
trabalhadores. Os fundonários públicos são proibidos de fazer greve, pois caso contrário 
serão dispensados. O Wagner Act e a Lei Taft-Hartley (1947) traçam os contornos gerais 
da greve, sendo que a última define as responsabilidades dos sindicatos, indusive em 
greve em atividades essendais. A greve é exerdtada pelo sindicato que congregar o maior 
número de trabalhadores da empresa ou de sua atividade. Foram criadas as injunctions, 
que são ordens proibitivas de greves, por meio de pronundamentos judidais.

Em Portugal, o art. 58 de sua Constituição reconhece o direito de greve, competindo 
aos trabalhadores definir os interesses que serão defendidos e seu âmbito. Proíbe-se o 
loekout. A decretação da greve é prerrogativa dos sindicatos. Não se define a greve ou se



8 8 4  Direito do Trabalho • Martins

a restringe, não se proibindo, indusive, a greve de solidariedade. Admite-se a greve no 
serviço público. Nas atividades essenciais, há necessidade de se atender a certos serviços 
mínimos. Garante-se a manutenção e segurança de equipamentos e instalações.

No âmbito da OIT, não há nenhuma convenção ou recomendação tratando do tema. 
Existe apenas orientação no sentido de que as limitações ao exercício do direito de greve 
sejam razoáveis, relativamente a serviços essenciais e à função pública. A Convenção 
nfi 105 se refere, indiretamente, à greve, como na hipótese de que, de forma alguma, o 
trabalho forçado pode ser empregado como maneira de punição pela participação em 
greves. A Recomendação na 92, em seus arts. 4a e 6a, indica às partes para se absterem 
da utilização dos recursos da greve e do lockout, quando haja processo de negociação 
voluntária em curso e enquanto perdurar o referido processo.

3 Denominação

Grève em francês quer dizer cascalho, areai. Antes da canalização do rio Sena, em 
Paris, as cheias do rio depositavam pedras e gravetos numa praça, a qual se denominou 
de Place de Grève. Nesse lugar se reuniam os trabalhadores à procura de emprego. Com 
o surgimento das paralisações do trabalho, os trabalhadores passaram a reunir-se na 
mesma praça em que faziam greve. Daí passou-se a usar em francês o nome grève para 
denominar as paralisações dos trabalhadores.

Em português, emprega-se a palavra greve. Em italiano, sciopero. Em inglês, strike 
significa chocar, bater. Em espanhol, huelga; significa folga, descanso, é proveniente da 
palavra huelgo, que quer dizer fôlego. Em alemão, streik (litígio, conflito).

4 Conceito

A greve pode ser considerada antes de tudo um fato social, estudado também pela 
Sociologia. Seria um fato social que não estaria sujeito à regulamentação jurídica. A greve 
de fome é um comportamento individual que não tem relação com o trabalho. Ocorre que 
da greve resultam efeitos que vão ser irradiados nas relações jurídicas, havendo, assim, 
necessidade de estudo por parte do Direito.

Num conceito amplo, a greve é um risco a que o trabalhador se sujeita.
O conceito de greve, entretanto, dependerá de cada legislação, se a entender como 

direito ou liberdade, no caso de a admitii; ou como delito, na hipótese de a proibir.
A greve é considerada, em nossa legislação, como a suspensão coletiva, temporária 

e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador (art. 2a da Lei 
na 7.783/89).

O exercício do direito de greve é assegurado apenas ao trabalhador subordinado, não 
podendo ser exercido pelo trabalhador autônomo, mas poderá ser exercido pelo traba
lhador avulso, pois este tem igualdade de direitos em relação ao trabalhador com vínculo 
empregatício permanente (art. 7a, XXXIX da Constituição).

A greve deverá, contudo, ser feita em face do empregado^ que poderá atender às rei
vindicações, o que mostra a vedação da greve realizada contra terceiros que não aquele.
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Trata-se de suspensão coletiva, pois a suspensão do trabalho por apenas uma pes
soa não irá constituir greve, mas poderá dar ensejo a dispensa por justa causa. A greve 
é, portanto, um direito coletivo e não de uma única pessoa. Só o grupo, que é o titular 
do direito, é que irá fazer greve. Deve haver, portanto, paralisação dos serviços, pois, de 
acordo com a lei, se inexistir a suspensão do trabalho não há greve. Isso mostra que a 
greve de zelo, em que os empregados cumprem à risca as determinações e regulamentos 
da empresa, esmerando-se na prestação dos serviços para provocar demora na produção, 
ou a “operação tartaruga”, em que os trabalhadores fazem o serviço com extremo vagar 
não podem ser consideradas como greve diante de nossa legislação, pois não há a sus
pensão do trabalho.

A suspensão dò trabalho deve ser temporária e não definitiva, visto que se for por 
prazo indeterminado poderá acarretar a cessação do contrato de trabalho. A paralisação 
definitiva do trabalho dá ensejo ao abandono de emprego, que caracteriza ajusta causa 
(art. 482, i, da CLT).

A paralisação deverá ser feita de maneira pacífica, sendo vedado o emprego de vio
lência. As reivindicações deverão ser feitas com ordem, sem qualquer violência a pessoas 
ou coisas.

A paralisação do trabalho poderá ser de maneira total ou pardal, podendo abranger 
toda a empresa ou apenas alguns setores ou seções desta. É possível, portanto, que ape
nas os mensalistas na empresa venham a paralisar a prestação de serviços, continuando o 
trabalho os empregados horistas, não havendo, assim, a descaracterização da greve, que 
será pardal.

A greve, entretanto, não se confunde com o boicote. Este tem o significado de obstacu- 
lizar ou impedir o exerddo da atividade do empregador, deixando de haver a cooperação 
com ele, mas sem causar danos materiais ou pessoais. Àboicotagem remonta a 1880, quan
do o capitão James Boycott, administrador das propriedades de Lorde Mayo, enfrentou 
uma oposição dos trabalhadores irlandeses, que para ele não trabalhavam, não compravam 
seus produtos, nem os vendiam, tendo aquela pessoa que abandonar a ddade. Trata-se, 
portanto, de uma represália ou de uma guerra econômica por parte dos trabalhadores 
contra o patrão.

5 Natureza jurídica

Enquadra-se inidalmente a greve como liberdade, decorrente do exerddo de umã 
determinação lídta. Sob o ponto de vista da pessoa, do indivíduo, é possível considerá-la 
como uma liberdade pública, pois o Estado deve garantir seu exerddo. No que diz respeito 
à coletividade, seria um poder. Não pode ser liberdade pública porque não pode ser feita 
contra o Estado, mas contra o empregador.

Há entendimentos de que a greve seria um direito potestativo, de que ninguém a ele 
poderia se opor. A parte contrária terá de se sujeitar ao exerddo desse direito.

Alguns autores entendem que a greve poderia ser considerada como uma forma de 
autodefesa, em que uma parte imporia a solução do conflito à outra. Todavia, essa teoria 
sofre a crítica de que a autodefesa seria uma maneira de resposta a uma agressão.

Pode-se analisar a natureza jurídica da greve sob os efeitos que provoca no contrato 
de trabalho: suspensão ou interrupção. Há suspensão se não ocorre o pagamento de sa
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lários e nem a contagem do tempo de serviço, e interrupção quando computa-se normal
mente o tempo de serviço e há pagamento de salários.

Compreende a greve um fato jurídico. Não é uma dedaração de vontade, mas um 
comportamento do trabalhador. Compreende um direito subjetivo.

A greve é, assim, um direito de coerção visando à solução do conflito coletivo. Mos
tra o art. 9B da Constituição que a greve é um direito do trabalhador, um direito sodal, 
tratando-se de uma garantia fundamental, por estar no Título II, “Dos Direitos e Garan
tias Fundamentais”, da Lei Maior.

A lei de greve consagra o interesse da dasse reivindicante, mas também o da sode
dade, como, por exemplo, no aviso-prévio de greve.

6 Classificação das greves

Várias dassifícações podem ser feitas quanto à greve: greves lídtas, nas quais são aten
didas as determinações legais; greves ilídtas, em que as prescrições legais não são observa
das; greves abusivas, .durante as quais são cometidos abusos, indo além das determinações 
legais; greves não abusivas, exerddas dentro das previsões da legislação e quando não são 
cometidos excessos.

Existem greves que são consideradas quanto a sua extensão, em que temos: greves 
globais, atingindo várias empresas; greves pardais, que podem alcançar algumas empre
sas ou certos setores destas; e greves de empresa, que só ocorrem nas imediações desta.

A greve também pode ser considerada quanto ao seu exerddo: greve contínua, inter
mitente rotativa ou branca. Greve rotativa é à praticada por vários grupos, alternadamen
te. Greve intermitente é a que vai e volta. Às vezes os empregados trabalham, outras vezes, 
não. Às vezes chegam cedo, outras vezes chegam tarde etc. A greve branca é greve, pois 
apesar de os trabalhadores pararem de trabalhar e ficarem em seus postos de trabalho, há 
cessação da prestação dos serviços. Entretanto, a “operação tartaruga”, ou greve de rendi
mento, em que os empregados fazem seus serviços com extremo vagai; ou a greve de zelo, 
na qual os trabalhadores se esmeram na produção ou acabamento do serviço, não podem 
ser consideradas como greve, pois não há a paralisação da prestação de serviço. A greve de 
zelo pode ser comparada ao trabalho feito de forma negligente. Dentro désse quadro seria 
lembrada, ainda, a greve intermitente, de curta duração e que pode ser repetida várias 
vezes em várias etapas.

Há greves por objetivos, que podem ser políticos e de solidariedade. Políticas são as 
em que há reivindicações ligadas a um aspecto macroeconômico, dizendo respeito a soli- 
dtações feitas de maneira genérica, inerentes ao govemo. As greves de solidariedade são 
aquelas em que os trabalhadores se solidarizam com outros para fazer suas reivindicações.

7 Limitações ao direito de greve

A greve não é um direito absoluto. Só por se tratar de um direito já  existem limi
tações.
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O Estado deve regular o direito de greve, mas não no sentido de restringi-lo ou 
impedi-lo.

E possível dividir as limitações ao direito de greve sob o aspecto objetivo, da previsão 
da lei, e sob o aspecto subjetivo, dos abusos cometidos.

As limitações ao direito de greve estão previstas na própria Constituição.
Verifica-se de modo genérico que o inciso VII do art. 4a da Constituição adota nas 

relações intemadonais a solução pacífica dos conflitos. É claro que, indiretamente, essa 
regra deve ser empregada internamente, tanto que o próprio art. 2a da Lei na 7.783/89 
esdarece que a greve deve ser pacífica, vedando, portanto, greves violentas, inclusive por 
meios violentos, de tortura ou de tratamento desumano ou degradante (art.. 5a, EI, da 
Constituição).

O art. 5E, caput, da Lei Maior assegura o direito à vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade. Greves que venham a violar esses direitos já  estarão excedendo os limites 
constitudonais. O inciso XXII do art. 5a da mesma norma ainda determina o direito de 
propriedade, não sendo possível que a greve venha a danificar bens ou coisas. O § 3a do 
art. 6a da Lei na 7.783/89 é daro nesse sentido, ao determinar que os atos empregados 
pelos grevistas não poderão causar ameaça ou dano à propriedade ou pessoa.

O indso IV do art. 5a da Lei Magna prescreve o direito à livre manifestação do pen
samento, vedando apenas o anonimato. Haverá liberdade de pensamento quanto à greve 
em relação aos que são contrários a ela.

Ainda dentro da liberdade de pensamento, deve-se respeitar na greve as convicções 
políticas, filosóficas e as crenças religiosas das pessoas (art. 5a, Vm, da Lei Maior).

Os danos causados à moral, à imagem da pessoa ou danos de carátèr material terão 
que ser indenizados pelos responsáveis (art. 5B, X da Constituição). Com isso também 
se quer dizer que a greve deverá respeitar a moral e a imagem das pessoas e suas coisas 
materiais.

Assegura-se o direito à vida privada (art. 5a, X), bem como o direito de livre locomo
ção (art. 5a, XX da Constituição).

O § I a do art. 6a da Lei na 7.783/89 é daro no sentido de que em nenhuma hipótese 
os meios adotados por empregados e empregadores poderão violar ou constranger os 
direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição.

Existem limitações totais aó direito de greve, como em relação aos militares, que es
tão proibidos de fazer greve (art. 142, § 3a, IX da Constituição). Já os servidores públicos 
poderão fazê-la, porém nos termos e limites definidos em lei específica (art. 37, VII, da 
Lei Maior).

8 Legitimidade

Não há dúvida de que a titularidade do direito de greve é dos trabalhadores, pois a 
eles compete deddir sobre a oportunidade e os interesses a serem defendidos por meio 
da greve.
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A legitimidade, porém, para a instauração da greve pertence à organização sindical 
dos trabalhadores, visto que se trata de um direito coletivo. O inciso VI do art. 8a da Lei 
Fundamental estabelece que nas negociações coletivas deve haver a partidpação obri
gatória do sindicato profissional, levando ao entendimento de que a legitimidade para a 
instauração do movimento paredista é do sindicato de trabalhadores.

9 Oportunidade do exercido

Aos trabalhadores é que compete deddir sobre a oportunidade do exerddo do di
reito de greve (art. I a da Lei n9 7.783/89). Eles é que irão julgar qual o momento convé- 
niente em que a greve irá ser deflagrada.

A greve, contudo, não poderá ser deflagrada quando haja acordo, convenção coletiva 
ou sentença normativa em vigor (art. 14 da Lei ns 7.783/89), a não ser que tenham sido 
modificadas as condições que vigiam. Daí, a melhor orientação é de que o termo oportu
nidade quer dizer conveniênda, diante das situações concretas que forem encontradas.

10 Interesses a defender

Cabe, também, aos trabalhadores dizer quais os interesses que serão defendidos por 
meio da greve.

Num primeiro momento poder-se-ia dizer que o interesse a ser defendido por meio 
de greve seria ilimitado, porém não é isso que ocorre. Os limites desse interesse podem 
ser encontrados na própria Constituição, ao analisá-la sistematicamente. Se o direito de 
greve está inserido no Capítulo n, dos Direitos Sodais, do Título I, já  é possível dizer 
que os limites desse interesse são sodais, dizendo respeito às condições de trabalho, à 
melhoria das condições sodais, indusivè salariais. Esses interesses, entretanto, vão dizer 
respeito àqueles que possam ser atendidos pelo empregador, pois é ém face deste que a 
greve é deflagrada.

Se a greve é um direito, necessariamente ela terá limites na lei, que irá regulamentar 
esse direito. Não se trata, portanto, de direito absoluto, mas de direito limitado.

A Lei nfi 4.330/64 proibia a greve política e de solidariedade, o que não ocorre com a 
Lei na 7.783/89, que não trata expressamente do tema. Não será possível a greve política, 
pois nada poderá ser reivindicado do empregadoç apenas em relação ao govemo.

Quanto à greve de solidariedade, em que os trabalhadores passam a apoiar ou
tros trabalhadores, entendo que ela poderá ocorrer, desde que as reivindicações digam 
respeito a seus contratos de trabalho, podendo ser feitas em face do empregador. Nem 
sempre, porém, a greve depende da existênda de outra greve. É o caso da greve de soli
dariedade a um empregado dispensado pelo empregador. Quem irá deddir os interesses 
que devam ser defendidos na greve serão os trabalhadores. Assim, pode existir a greve 
de solidariedade.

A greve é uma forma de se estabelecer o equilíbrio na relação laboral em razão da 
força econômica do capital.
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11 Negodação coletiva

Antes de se deliberar sobre a greve, deverá haver negodação coletiva para a tentati
va de solução do conflito coletivo. É possível se afirmai; então, que a negodação coletiva 
é uma fase antecedente e necessária da greve, ou seja: é uma condição para o exerddo do 
direito de greve. As partes também poderão eleger árbitros para soludonar a pendênda 
entre elas. Frustrada a negodação coletiva ou verificada a impossibilidade da arbitragem, 
será facultada a cessação coletiva do trabalho (art. 3S da Lei nH 7.783/89). A exigênda da 
negodação ou da arbitragem Como procedimento obrigatório ou como etapa preliminar 
pode ser realçada (com o exame do § 2a do art. 114 da Lei Maior, ao mendonar que, se 
as partes se recusarem à negodação ou à arbitragem, será facultada a instauração do 
dissídio coletivo.

A arbitragem vem a ser, aqui, um procedimento alternativo de tentar soludonar o 
conflito coletivo. Frustrada a tentativa de arbitragem, em que já se verifica que a outra 
parte não tem interesse na negodação, já é possível a paralisação coletiva.

Poderá a Delegada Regional do Trabalho convocar as partes para mesa-redonda com 
o objetivo de resolver o conflito. A mesa-redonda convocada pela DRT não vem a se con
figurar numa interferênda ou intervenção do Estado no sindicato, apenas uma forma de 
cumprir as determinações da lei, que exige a negodação, tanto que a intervenção da DRT 
não é obrigatória para efeito de negodação (§ I a do art. 616 da CLT). O objetivo da DRT 
é apenas fazer mediação ou servir de mediador para soludonar a controvérsia coletiva, 
aproximando as partes. Não se trata, assim, de imposição. Inexistindo acordo, mesmo 
com a mediação da DRT, é faculdade das partes a instauração do dissídio coletivo.

O que precisa haver é a negodação frustrada para ser instaurado o dissídio coletivo, 
não importa onde ela seja realizada (§ 2a do art. 114 da Constituição).

12 Assembleia geral

A entidade sindical dos empregados deverá convocar assembleia geral que irá definir 
as reivindicações da categoria, deliberando sobre a paralisação coletiva (art. 4a da Lei 
na 7.783/89). A assembleia geral será convocada nos termos dos estatutos do sindicato.

O estatuto do sindicato deverá tratar das formalidades para a convocação da greve, 
como edital etc., assim como o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto 
da cessação da greve. A lei não indica o quorum de votação, que fica adstrito às especifi
cações do estatuto do sindicato.

Como já  foi dito, o titular do direito de greve é o trabalhador. A legitimação para a 
instauração da greve é, contudo, do sindicato. A este cabe a defesa dos direitos coletivos 
e individuais da categoria, indusive em questões judidais e administrativas (art. 8a, m, 
da Constituição). Cabe ao sindicato a partidpação obrigatória nas negodações coletivas 
(art. 8a, VI, da Constituição). Logo, não há nenhuma incompatibilidade entre a Constitui
ção e a Lei na 7.783/89, quando determina que a entidade sindical dos empregados irá 
convocar a assembleia geral para definir as reivindicações e a paralisação.
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O art. 6a da Lei na 4.330/64 estabelecia que a entidade sindical deveria publicar edi
tais com antecedência mínima de 10 dias, contendo local, dia e hora da realização da as
sembleia geral, designação da ordem do dia, em que se iriam verificar as reivindicações, 
além do que a votação era feita por cédulas ,em que se observavam as expressões sim e 
não. O quorum das deliberações era feito por 2/3 dos associados, em primeira convoca
ção, ou 1/3, em segunda convocação (art. 5a) A  presidência da mesa apuradora era feita 
por membro do Ministério Público do Trabalho, devendo a ata ser enviada ao Ministério 
do Trabalho (art. 7a). A Lei na 7.783/89 não reproduziu as determinações da lei anterior, 
o que foi melhor justamente para se evitarem as discussões a respeito de intromissão 
nos assuntos internos do sindicato, além do que as determinações mencionadas na Lei na 
4.330/64 não eram cumpridas, pois, por exemplo, as assembleias eram e são realizadas 
em campos de futebol, praças, portas de fábrica etc., o que toma difícil a verificação da 
votação. Assim, o estatuto da entidade sindical irá determinar quais são os requisitos a 
serem observados, como o quorum das deliberações, mostrando que a atual lei é bastante 
informal quanto a tais aspectos.

Verifica-se, portanto, que o quorum da assembleia sindical em caso de greve fica 
remetido aos estatutos do sindicato (§ I a do art. 4E da Lei na 7.783/89). Nesse ponto não 
é de se aplicar o art. 612 da CLT, ao especificar o quorum em assembleias sindicais, que 
não foi revogado expressamente ou tadtamente pela Lei na 7.783/89, valendo apenas 
para acordos ou convenções coletivas. Deveria haver uma modificação no art. 612 da 
CLT, para que se evitasse a existênda de duas assembleias: uma para greve, disdplinada 
pelos estatutos da entidade sindical, outra para acordos e convenções coletivas, prevista 
no dispositivo consolidado. Da assembleia sindical poderá partidpar qualquer membro 
da categoria, visto que não há qualquer previsão na Lei nfl 7.783/89 sobre o assunto, 
mesmo não sendo o interessado assodado ao sindicato, ao contrário do art. 612 da CLT, 
que prevê essa condição, prestigiando, assim, a liberdade da pessoa de ingressar ou não 
no sindicato (art. 8a, V, da Constituição).

Na falta de sindicato, a assembleia geral será convocada pela federação e, na ausên- 
tía desta, pela confederação. Assim, os estatutos das federações e confederações deverão 
também tratar da assembleia geral para efeito de greve.

Não havendo entidade sindical, indusive de grau superior, a assembleia geral dos 
trabalhadores interessados deliberará sobre as reivindicações e sobre a paralisação cole
tiva. Nota-se aqui a formação da comissão de negodação no caso de inexistir a entidade 
sindical. É possível também afirmar que, se o sindicato ou a entidade de grau superior 
não se interessarem pelas reivindicações ou pela paralisação, os interessados também 
poderão constituir a comissão de negodação, pois caso contrário ficariam alijados de 
qualquer poder para a solução do conflito coletivo. Essa comissão não terá personalidade 
jurídica ou sindical, apenas irá partidpar da negodação.

A entidade sindical ou comissão espedalmente eleita representará os interesses dos 
trabalhadores nas negodações ou na Justiça do Trabalho (art. 5a da Lei na 7.783/89). A 
Lei ns 7.783/89 concede, portanto, a possibilidade da comissão dos trabalhadores não 
organizados em sindicato instaurar dissídio coletivo. Não se conflita tal norma com o § 2a 
do art. 114 da Constituição, visto que esta determina apenas que é “faculdade” das partes 
instaurar o dissídio coletivo, permitindo, assim, o ajuizamento por empresa e até mesmo 
pela comissão de trabalhadores inorganizados em sindicato.



A comissão prevista no art. 5a da Lei nH 7.783/89 não é incompatível com a regra 
do art. 8a, VI da Constituição, pois onde houver sindicato ou esse não se manifestai; o 
direito de greve não poderia ser exercido. Não seria, portanto, razoável entendimento em 
contrário, que inviabilizaria o direito de greve.

13 Aviso-prévio de greve

O aviso-prévio de greve deverá ser fomeddo com antecedência mínima de 48 ho
ras ao sindicato patronal ou aos empregadores (parágrafo único do art. 32 da Lei ns 
7.783/89). '

Em serviços ou atividades essenciais, o sindicato profissional ou os trabalhadores 
deverão fazer a comunicação da paralisação aos empregadores e aos usuários com ante
cedência mínima de 72 horas (art. 13 da Lei nB 7.783/89).

Anteriormente, o art. 10 da Lei n2 4.330/64 previa que o aviso-prévio de greve era de 
cinco dias, nas atividades acessórias, e de 10 dias, nas atividades fundamentais. Verifica- 
-se, portanto, que a Lei n2 7.783/89 veio a encurtar os prazos de aviso-prévio de greve.

A OIT já  se pronunciou no sentido de que o aviso-prévio de greve não vem a prejudi
car a liberdade sindical, pois cumpre um aspecto de comunicação da existênda da greve. 
Um dos objetivos prinrípais do aviso-prévio é de que seja evitada a greve que é deflagrada 
repentinamente, de surpresa, sem que o empregador ou a sodedade possa tomar as me
didas de precaução necessárias.

A Lei n2 4.330/64 previa a concessão do aviso-prévio por escrito (art. 10). A Lei na 
7.783/89 apenas mendona a existênda do aviso-prévio, não dizendo que ele deva ser por 
escrito, quando seria melhor se assim tivesse dito, para evitar quaisquer dúvidas. O aviso- 
-prévio, assim, poderá ser feito de qualquer forma, pelo jornal, pelo rádio, pela televisão, 
por notificação por carta à parte contrária etc. O que interessa é que seja feita a prova 
de que a outra parte tinha corihedmento de que iria haver greve, com a antecedênda 
mínima prevista na lei.

A contagem do prazo do aviso-prévio deve observar o art. 132 do Código Civil, pois 
a lei de greve não traz nenhuma determinação sobre o assunto. A contagem será feita em 
horas, como mendona a Lei na 7.783/89, computando-se minuto a minuto (§ 4a do art. 
132 do Código Civil), porém exdui-se o dia do começo e indui-se o do vencimento. Se o 
prazo de vencimento cair em dia feriado, considera-se prorrogado até o dia útil seguinte 
(§ I a do art. 132 do Código Civil). O prazo de 48 horas ou de 72 horas deve ser entre a 
comunicação e a deflagração do movimento.

Não há necessidade de intimação obrigatória do Ministério do Trabalho, como se 
verificava do § I a do art. 10 da Lei na 4.330/64. A única observânda deve ser a do § l 2 
do art. 616 da CLT, que não foi revogado pela Lei n2 7.783/89, de apenas se dar dênda 
ao órgão do Ministério do Trabalho para que este possa convocar as partes para mesa- 
-redonda, que importa apenas mediação do conflito por parte da DRT e não de qualquer 
interferência ou intervenção no sindicato.
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14 Atividades essenciais

A EC na 1, de 1969, não permitia a greve nos serviços públicos e atividades essen
ciais, definidas em lei (art. 162). O art. I a do Decreto-lei na 1.632/78 definia as ativi
dades essenciais, que eram as seguintes: água e esgoto, energia elétrica, petróleo, gás 
e outros combustíveis, bancos, transportes, comunicações, carga e descarga, hospitais, 
ambulatórios, maternidade, farmácias e drogarias e as indústrias definidas por decreto 
do Presidente da República. Consideravam-se, ainda, atividades essenciais e de interesse 
da segurança nacional os serviços públicos federais, estaduais e municipais, de execução 
direta, indireta, delegada ou concedida, indusive os do Distrito Federal (§ 2a do art. I a).

O § I a do art. 9a da Constituição de 1988 não proíbe a greve em atividades essen
dais, apenas determina que a lei irá definir os serviços ou as atividades essendais, o que 
foi feito pelo art. 10 da Lei na 7.783/89.

A OIT considera essendais os serviços cuja interrupção pode pôr em perigo a vida, a 
segurança ou a saúde da pessoa em toda ou parte da população (Recopilacíon la liberdad 
sindical. 3. ed. Genebra, verbete 387).

Consideram-se serviços ou atividades essendais: (a) tratamento e abastecimento de 
água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; (b) assistênda 
médica e hospitalar; (c) distribuição e comerdalização de medicamentos e alimentos;
(d) funerários; (e) transporte coletivo; (f) captação e tratamento de esgoto e lixo; (g) 
telecomunicações; (h) guarda, uso e controle de substândas radioativás, equipamentos e 
materiais nudeares; (i) controle de tráfego aéreo; (j) compensação bancária (art. 10 da 
Lei na 7.783). São taxativas tais situações e não meramente exemplificativas.

Não mais são consideradas atividades essendais: serviços de banco, exceto a com
pensação bancária; serviços de comunicação, salvo os de telecomunicações; carga e des
carga; escolas e correio.

15 Atendimento das necessidades inadiáveis

Determinou o § I a do art. 9a da Lei Maior que o atendimento das necessidades inadiá
veis da comunidade fosse disdplinado pela lei ordinária.

O art. 11 da Lei na 7.783/89 esdareceu que nos serviços ou nas atividades essendais, 
os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, 
a garantir; durante a paralisação, a prestação de serviços indispensáveis ao atendimento 
das necessidades inadiáveis da comunidade.

Consideram-se necessidades inadiáveis da comunidade as que, se não atendidas, 
possam colocar em perigo iminente a sobrevivênda, a saúde ou a segurança da população 
(parágrafo único do art. 11 da Lei na 7.783/89). Seriam, por exemplo, as atividades de 
assistênda médica e de hospitais em serviços como os que importem na sobrevivênda 
ou na saúde da pessoa, como os ligados à unidade de terapia intensiva (UTT), que não 
poderiam deixar de ser prestados durante a greve de hospitais. O mesmo pode ocorrer na 
distribuição de remédios durante greve que ocorresse nas farmádas.
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Se as pessoas anteriormente mencionadas não assegurarem o atendimento das ne
cessidades inadiáveis da comunidade, o Poder Público providenciará a prestação de servi
ços indispensáveis (art. 12 da Lei ns 7.783/89). A lei, porém, não indicou como isso será 
feito, se por meio de requisição civil, como ocorre em Portugal e que era a proposta que 
foi rejeitada pelo Congresso Nacional.

16 Manutenção de bens

No decorrer da greve, o sindicato ou a comissão de negociação, por intermédio de 
acordo com a eiitidade patronal ou diretamente com o empregado^ manterá em ativi
dade equipes de empregados com o objetivo de assegurar os serviços cuja paralisação 
resulte em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equi
pamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da 
empresa quando da cessação do movimento (art. 9a da Lei na 7.783/89). Seria possível 
lembrar, como exemplo, a necessidade do funcionamento de altos fomos de siderúrgicas, 
como os da Cosipa, que não podem ficar paralisados por muito tempo, sob pena de se 
perder completamente o equipamento.

Não havendo acordo, é permitido ao empregadoi; enquanto perdurar a paralisação, 
o direito de contratar diretamente os serviços necessários à manutenção de bens e equi
pamentos e dos bens necessários à retomada das atividades da empresa quando da ces
sação do movimento (parágrafo único do art. 9a da Lei na 7.783/89). A possibilidade da 
contratação de serviços se dá enquanto perdurar a greve. Os serviços poderão ser contra
tados em relação a pessoas jurídicas especializadas, a empresas de trabalho temporário 
(Lei na 6.019/74), ou até mesmo mediante contrato de trabalho por prazo determinado, 
pois existem serviços especificados e acontecimento suscetível de previsão aproximada 
(§ I a do art. 443 da CLT).

17 Direitos e deveres dos envolvidos na greve

O art. 6a da Lei na 7.783 é claro ao determinar que os grevistas têm os seguintes di
reitos, entre outros: (a) o emprego de meios pacíficos tendentes a persuadir ou a aliciar 
os trabalhadores a aderirem à greve; (b) a arrecadação de fundos e a livre divulgação do 
movimento.

O inciso n  do a r t  19 da Lei na 4.330/64 já assegurava a coleta de donativos para a 
manutenção do movimento paredista. O inciso II do art. 6a da Lei na 7.783/89 menciona 
agora a expressão coleta de fundos, que serão destinados aos gastos decorrentes da greve, 
como de publicidade, faixas, cartazes e até mesmo para a manutenção dos salários dos 
trabalhadores. A expressão anterior coleta de donativos tinha um aspecto de benemerên- 
da, de assistênda sodal, enquanto a atual expressão é mais ampla e correta, porque não 
compreende apenas bens, mas também numerário.

A livre divulgação do movimento visa assegurar a comunicação e informação sobre 
a greve, para que ela possa ser propagada. Há a possibilidade da divulgação por meio de 
panfletos, de cartazes de propaganda, desde que não sejam ofensivos à pessoa do empre- 
gadoi; assim como o uso de megafone ou veículo com sonorização na porta da fábrica.
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Os grevistas terão o dever de observar os direitos e garantias fundamentais de ou
trem, no exercício do direito de greve. São, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à 
segurança e à propriedade (art. 5a da Constituição), o respeito às convicções políticas, 
filosóficas e crenças religiosas (art. 5S, VIU, da Constituição), o direito de liberdade de 
trabalho, de livre manifestação do pensamento (art. 5a, IM da Constituição) etc. Não po
dem, portanto, violar ou constranger esses direitos. As manifestações e atos de persuasão 
utilizados pelos grevistas não poderão impedir o acesso ao trabalho nem causar ameaça 
ou dano à propriedade ou pessoa. Logo, os trabalhadores que entenderem que devem 
trabalhar não poderão ser impedidos pelos demais.

O empregador não poderá adotar meios para constranger o empregado ao compare
cimento ao trabalho, bem como capazes de frustrar a divulgação do movimento. Assim, o 
empregador não poderá adotar qualquer forma que venha a obrigai; a coagir o trabalha
dor grevista à prestação de serviços ou a impedir a publicidade da greve.

O piquete consiste numa forma de pressão dos trabalhadores sobre aqueles obreiros 
que não se interessam pela paralisação, preferindo continuar a trabalhai; e também para 
a manutenção do movimento. Serão, portanto, os piquetes permitidos, desde que não 
ofendam as pessoas ou se cometam estragos em bens, ou seja, o piquete pacífico será 
permitido como modo de persuasão e aliciamento da greve. Não serão admitidos piquetes 
que venham a impedir o trabalhador de ingressar no serviço.

Já a sabotagem, porém, não será permitida. A palavra sabotagem se origina do fran
cês sàbotage, de saboter, pisar, e de sabot, tamanco. Os operários das fábricas empregavam 
os calçados utilizados na empresa -  os tamancos -  para inutilizar as máquinas de produ
ção, de modo a protestar diante do empregador. Daí vem o significado atual de sabotagem, 
que seria o emprego de meios violentos, de modo a causar danos ou destruição a bens: às 
máquinas do empregador. Como a greve deve ser feita de maneira pacífica, os atos de sa
botagem não são tolerados pela Lei na 7.783/89. Sabotagem é um ato de violência contra 
coisas. É um ato comissivo. Greve é um ato omissivo, de não trabalhar.

O parágrafo único do art. 7a da Lei na 7.783/89 proíbe a contratação de substitu
tos para os grevistas. Não é, portanto, possível a contratação de trabalhadores tempo
rários para esse fim.

18 Abuso do direito de greve

Esdarece o § 2a do art. 9a da Constituição que os abusos cometidos sujeitam os res
ponsáveis às penas da lei.

O inciso I do art. 188 do Código Civil dedara que não constituem atos ilídtos os 
praticados em legítima defesa ou no exerddo regular de um direito reconhecido. Ao 
contrário, são atos ilídtos os não praticados em legítima defesa ou que não decorram de 
exerddo regular de um direito reconheddo, que alguns consideram como uma forma 
de abuso de direito. Haverá, portanto, uso abusivo do direito se ele não for exercitado 
na conformidade da lei.

A Lei na 7.783/89, ao regulamentar o preceito constitudonal, estabelece que a  inob
servânda de suas determinações, bem como a manutenção da paralisação após a ceie-
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bração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho, são caracterizadas como 
abuso de direito de greve (art. 14).

Na ilegalidade, há o descumprimento dos requisitos formais contidos na lei, como 
não cumprir aviso-prévio de greve, deflagrar a greve sem fazer assembleia sindical.

Abusividade da greve é exceder o contido na lei, como proceder a piquetes violentos. 
O abuso de direito dá ensejo à responsabilidade, que pode ser trabalhista, civil ou penal.

Representa o abuso de direito o gênero, incluindo a ilegalidade. Será formal o abuso 
de direito se não forem observadas as formalidades previstas na Lei na 7.783/89, como a 
não concessão de aviso-prévio de greve. Haveria abuso de direito material se a greve se 
realizasse em atividades proibidas.

Na vigência de acordo, convenção ou sentença normativa não constitui abuso do 
exercício do direito de greve a paralisação com o objetivo de exigir o cumprimento de 
cláusula ou condição. O mesmo ocorrerá na hipótese de superveniência de fato novó 
ou acontecimento imprevisto que modifique substancialmente a relação de trabalho. É 
a aplicação da teoria da imprevisão ou da cláusula rebus sic stantibus, ou “enquanto as 
coisas permanecerem como estão”. Exemplifica-se com a realização de greve em virtude 
de acentuada inflação que venha a corroer as formas de correção salarial previstas na 
legislação salarial e na norma coletiva da categoria, que não fora prevista inicialmente.

19 Efeitos sobre o contrato de trabalho

Desde que observadas as determinações da Lei n2 7.783/89, a participação em greve 
suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período 
ser regidas por acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho (art. 
7a). Ao contrário, se forem desrespeitadas as disposições da Lei na 7.783/89, não haverá 
suspensão do contrato de trabalho.

Durante a greve, o empregador não poderá rescindir o contrato de trabalho dos 
empregados, nem admitir trabalhadores substitutos (parágrafo único do a r t 7a da Lei na 
7.783/89), a não ser para contratar os serviços necessários para a manutenção de máqui
nas e equipamentos durante a greve (parágrafo único do art. 9a da Lei na 7.783/89), ou 
na hipótese da continuidade da paralisação após a celebração de norma coletiva (art. 14 
da Lei na 7.783/89). Os trabalhadores que, entretanto, excederem-se em suas manifesta
ções, configurando abuso de direito, poderão ser dispensados por justa causa. A simples 
adesão à greve não constitui, porém, falta grave, como já decidiu o STF (Súm. 316).

20 Pagamento dos dias parados

A anterior lei de greve, Lei na 4.330, de I a de junho de 1964, determinava que seria 
considerado ilegal o movimento paredista quando:

a) não atendidos os prazos e condições estabelecidos na referida lei;
b) tivesse por objetivo reivindicações julgadas improcedentes pela Justiça do Tra

balho, em decisão definitiva, há menos de um ano;



8 9 6  Direito do Trabalho • Martins

c) fosse deflagrado por motivos políticos, partidários, religiosos, morais, de soli
dariedade, sem quaisquer pretensões relacionadas com a própria categoria;

d) tivesse por fim rever norma coletiva, salvo se as condições pactuadas tivessem 
sido substancialmente modificadas.

Considerava, ainda, o parágrafo único dó art. 20 da Lei nB 4.330/64 que “a greve 
suspende o contrato de trabalho, assegurando àos grevistas o pagamento dos salários du
rante o período da sua duração e o cômputo do tempo de paralisação como de trabalho 
efetivo, se deferidas, pelo empregador ou pela Justiça do Trabalho, as reivindicações for
muladas pelos empregados, total ou parcialmente”. A greve lícita não rescindia o contrato 
de trabalho, nem eram extintos os direitos e obrigações dele resultantes (art. 20 da Lei 
nfi 4.330). Só se mandava pagar os salários dos dias parados e se computava o tempo de 
serviço se o empregador ou a Justiça do Trabalho deferissem, total ou parcialmente, as 
reivindicações formuladas pelos grevistas. Em caso contrário, não haveria pagamento de 
salários ou contagem do tempo de serviço durante a greve, considerando-se que os efeitos 
do contrato de trabalho estavam suspensos.

Observadas as condições previstas na Lei na 7.783, “a participação em greve suspen
de o contrato de trabalho, devendo as relações obrigaeionais durante o período ser regi
das pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho” (art. 7a).

É sabido que a suspensão do contrato de trabalho implica o não pagamento dos salá
rios e não ser computado o tempo de serviço. Ao contrário, na interrupção do contrato de 
trabalho são pagos os salários e o tempo de serviço é normalmente contado.

A palavra suspender contida no art. 7a da Lei nB 7.783 não pode ser interpretada 
como interrompei; pois está escrito na norma suspender e não interromper os efeitos do 
contrato de trabalho.

O parágrafo único do art. 20 da Lei nB 4.330/64 determinava que “a greve suspende 
o contrato de trabalho, assegurando aos grevistas o pagamento dos salários durante o 
período da sua duração e o cômputo do tempo de paralisação como de trabalho efetivo, 
se deferidas, pelo empregador ou pela Justiça do Trabalho, as reivindicações formuladas 
pelos empregados, total ou parcialmente”.

No tocante ao não pagamento dos dias parados, caso a greve seja considerada abu
siva, os salários não devem ser pagos, pois as reivindicações não foram atendidas, nem 
houve trabalho no período. Não há suspensão do contrato de trabalho se a greve é exerci
da de maneira abusiva. Por conseguinte, inexiste direito ao pagamento de salários. É de se 
lembrar, também, que não há pagamento de salários sem que haja prestação de serviços.

Na suspensão do contrato de trabalho não há pagamento de salários. A greve é con
siderada como hipótese de suspensão do contrato de trabalho, desde que observadas as 
condições previstas na Lei nB 7.783/89 (art. 7B). Logo, atendidas as condições da Lei nB 
7.783/89, há suspensão do contrato de trabalho, e, se há suspensão, não há pagamento 
de salários.

A vontade de não trabalhar dos grevistas deve respeitar o direito daquèles que enten
dem que devem comparecer ao serviço para trabalhar. Assim, não poderiam os primeiros 
ter direito ao salário se não trabalharam e os segundos, mesmo trabalhando, também 
receber salário. Seria uma injustiça com os últimos, que trabalharam, determinar o pa
gamento de salários àqueles que não prestaram serviços. Como regra, não há pagamento
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de salário sem a devida contraprestação de serviços. Serviço feito é salário devido. Não 
havendo prestação de serviço, não há direito ao salário. O empregador não é obrigado a 
pagar salário se o empregado não trabalha.

O contrato de trabalho comporta direitos e obrigações. O empregado assume riscos 
em razão da greve, justamente de não receber os salários.

A todo direito corresponde um dever e também um ônus. O direito de fazer greve está 
caracterizado na Constituição (art. 9S), porém o ônus é justamente o de que, não havendo 
trabalho, inexiste remuneração. Um dos componentes do risco de participar da greve é 
justamente o não pagamento dos salários relativos aos dias parados. Mandar pagar os dias 
parados seria premiar e incentivar a greve. Seria espécie de férias ou de licença remune
rada. As-consequêndas da greve devem ser suportadas por ambas as partes: pelo empre
gador, que perde a prestação de serviços durante certos dias e, em consequência, deixa 
de pagar os dias não trabalhados pelos obreiros; pelo empregado, que participa da greve, 
ficando sem trabalhar, mas perde o direito ao salário dos dias em que não prestou serviços.

O inciso II do art. 6S da Lei ns 7.783/89 permite aos trabalhadores angariarem fun
dos em razão da greve, justamente porque não vão receber salários durantea greve.

Caso se determinasse o pagamento de salários sem trabalho, além de se estar de
terminando uma iniqüidade, também haveria o intuito de não retomar ao trabalho por 
parte dos grevistas, pois estariam ganhando sem trabalhar, ficando apenas a empresa a 
suportar os efeitos da paralisação. O pagamento dos dias parados pode gerar o estímulo 
à deflagração de movimentos grevistas com espírito totalmente divorciado das reivindi
cações, o que não é recomendável.

Em uma hipótese, realmente deveria ser determinado o pagamento dos dias para
dos: quando a paralisação fosse feita pelo empregadoi; com o intuito de pressionar o go
vemo para aumento de preços. Nesse exemplo, o empregado nada reivindica, sendo que 
os riscos do empreendimento devem ficar por conta do empregador. Logo, os salários do 
período deveriam ser pagos ao obreiro, que não deu causa à não prestação de serviços.

O direito de receber o salário em caso de greve abusiva não é um direito fundamen
tal, por não ter previsão na Constituição, especialmente nos arts. 7a a 9a. O salário é um 
direito essencial do trabalhado!; para poder sobreviver, mas depende da obrigação de o 
obreiro trabalhar para recebê-lo.

A greve, só por ser um direito, deve respeitar também o direito dos outros. À parali
sação não é um direito absoluto, pois tem limites na Constituição e na lei. Também não é 
um direito irrestrito e ilimitado, mas deve observar os limites constitudonais, a razoabi- 
lidade, a propordonalidade e o bom-senso.

Não há discriminação quanto ao não pagamento do salário aos grevistas, justamente 
porque estes não querem trabalhar. Quem trabalha recebe salário. Quem não presta servi
ço em razão da greve, deixa de receber o salário. Logo, o empregador não tem obrigação 
de pagar salários durante a greve.

Quando a paralisação for feita pelo empregado^ com o intuito de pressionar o go
vemo para aumento de preços, deve ser feito o pagamento dos salários. Nesse exemplo, 
o empregado nada reivindica, sendo que os riscos do empreendimento devem ficar por 
conta do empregador (art. 2- da CLT). Logo, os salários do período devem ser pagos ao 
obreiro, que não deu causa à não prestação de serviços.
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Caso a greve seja considerada não abusiva, os salários são devidos, pois o emprega
dor não cumpriu com as regras da Lei na 7.783/89.

Se as partes ajustarem o pagamento de salários durante a greve, por acordo ou con
venção coletiva, ou até por determinação da Justiça do Trabalho, haverá interrupção do 
contrato de trabalho e não sua suspensão.

O art. 7a da Lei na 7.783/89, ao contrário do parágrafo único do art. 20 da Lei na 
4.330/64, não tratou do pagamento dos salários referentes aos dias de greve. Essa ma
téria passou para o âmbito negocial das partes. Se as partes ajustarem o pagamento dos 
dias parados, sendo atendidas ou não as reivindicações do movimento paredista, será 
perfeitamente lícito o pactuado.

De outro modo, inexistindo acordo entre as partes, a Justiça do Trabalho decidirá 
sobre o rião pagamento dos dias párados.

21 Dissídio coletivo

A requerimento das partes ou do Ministério Público, a Justiça do Trabalho decidirá 
sobre o acolhimento, total ou parcial, ou a rejeição das reivindicações. A comissão de 
trabalhadores também poderá requerer a instauração do dissídio coletivo quando não 
houver entidade sindical que a represente.

O tribunal trabalhista poderá apreciar a legalidade ou ilegalidade do movimento e os 
abusos de direito que forem cometidos.

No ajuizamento do dissídio coletivo, as partes deverão apresentai; fundamentada- 
mente, suas propostas finais, que serão objeto de conciliação òu deliberação do Tribunal, 
na sentença normativa (art. 12 da.Lei na 10.192/01).

A sentença normativa deverá ser publicada no prazo de 15 dias da decisão do Tribu
nal (§ 2a do art. 12 da Lei na 10.192/01). Derrogado está o art. 8a da Lei de Greve, que 
mencionava que a decisão deveria ser publicada de imediato.

22 Responsabilidade

Será apurada a responsabilidade pelos atos praticados durante a greve ou os ilídtos 
ou crimes cometidos de acordo com a legislação trabalhista, dvil ou penal (art. 15 da Lei 
na 7.783/89).

A responsabilidade é tanto do trabalhador, como do sindicato. Em Campinas, o sin
dicato profissional foi condenado por abuso cometido durante a greve dos transportes 
coletivos daquela ddade, devendo pagar as passagens durante alguns dias às empresas 
de ônibus, que concederiam, em contrapartida, transporte gratuito para a população. A 
responsabilidade dvil de ter causado prejuízo ao empregador; por exemplo, poderá ser 
indenizada pelo sindicato ou pelo trabalhador, dependendo de quem foi o culpado.

Não se pode afastar a responsabilidade do sindicato pela greve abusiva, com,o argu
mento de que a greve foi deddida pela assembleia de trabalhadores. É o que ocorreria
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também com as sociedades anônimas, em que quem decide é a assembleia geral, não se 
podendo admitir irresponsabilidade pelo fato de a decisão ser daquela.

Os usuários de serviços que fossem prejudicados com a greve poderiam cobrar seus 
prejuízos do sindicato. O empregador poderia fazer o mesmo.

Os atos abusivos praticados pelos obreiros poderão ser capitulados no art. 482 da 
CLT, com a conseqüente dispensa por justa causa. Seria o caso de o trabalhador impedir 
os colegas de trabalharem, de empregar violência com os colegas durante a greve, de cau
sar dano à propriedade do empregador etc. Ajusta causa na greve tem de ser analisada 
em relação a cada grevista.

Os trabalhadores poderão ser responsabilizados penalmente por crime de dano à 
coisa, de lesão corporal, de homicídio, nos termos do Código Penal. A responsabilidade 
penal diz respeito à pessoa física que praticou o ato tipificado na lei coma crime.

Havendo indício de prática de delito, o Ministério Público deverá, de ofício, requi
sitar a abertura de inquérito e oferecer denúncia (parágrafo único do art. 15 da Lei nfi 
7.783/89).

23 Greve no setor público

A Constituição de 1967 (§ 7a do art. 157) e a EC na 1, de 1969 (art. 162) vedavam a 
greve no serviço público.

A Convenção na 151 da OIT determina a institucionalização de meios voltados à 
composição dos conflitos de natureza coletiva surgidos entre o Poder Público e seus ser
vidores (art. 8a). O Pacto Intemadonal dos Direitos Econômicos, Sodais e Culturais (art. 
8a, c e d) dispõe que a Administração Pública pode e deve estipular restrições ou limi
tações “no interesse da segurança nadonal ou da ordem pública, ou para proteção dos 
direitos e liberdades de outrem”.

A Lei na 7.783/89 é aplicável indusive às empresas públicas, sodedades de economia 
mista e outras entidades que explorem atividade econômica, pois sujeitam-se ao regime 
jurídico das empresas privadas, indusive quanto às obrigações trabalhistas (§ I a do art. 
173 da Constituição).

O direito de greve do servidor público será exerddo nos termos e limites definidos 
em ld  específica (art. 37, VII, da Lei Maior). O militar não tem direito a greve (art. 142, 
§ 3a, IX da Constituição). A Lei na 7.783/89 é, porém, lei ordinária e não específica, sendo 
inaplicável aos fundonários públicos, sendo observada apenas no setor privado.

O STF entendeu que os servidores públicos dvis não podem exercer o direito de 
greve antes da edição da lei complementar mendonada pelo inciso VII do art. 37 da 
Constituição (MI. 20-4-DF, Rei. Min. Celso de Mello, j. 19-5-94, LTr 58-06/647), como 
era a redação original do dtado dispositivo. Assim, foi consagrado qué a regra contida no 
indso VII do art. 37 da Lei Maior é norma de eficáda limitada, dependendo de lei com
plementar para poder ser exerdtada. Hoje, exige-se apenas lei específica.

Ld específica não é lei complementa^ pois do contrário o constituinte teria sido en
fático. Lei específica só pode ser a ordinária da União, Estados e Munirípios.
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A lei específica que previr a greve no setor público não poderá, contudo, tentar 
inviabilizá-la ou impedi-la, pois se trata de um direito constitucional do servidor público.

A Lei na 7.783 não é a lei específica de que trata a Constituição, pois foi editada antes 
da Emenda Constitucional na 19, quando a Lei Maior exigia lei complementar para dar 
eficácia plena ao inciso VH do art. 37 da Constituição.

O STF entende que, enquanto não for editada a lei específica, deve ser observada a 
Lei ne 7.783 quanto aos limites de greve no semço público.

24 Loekout

A única Constituição que tratou do loekout foi a de 1937, proibindo-o, por conside- 
rá-lo recurso antissocial, nocivo ao trabalho e ao capital e incompatível com os superio
res interesses da produção nacional (art. 139, 2- parte).

To lock (inglês) quer dizer trancar, fechar, travar. Em português, a expressão loekout 
tem o sentido de o empregador fechar suas portas para dificultar ou impedir reivindica
ções dos empregados.

O art. 17 da Lei na 7.783/89 define o loekout como a paralisação realizada pelo em
pregador, com o objetivo de exercer pressões sobre os trabalhadores, visando a frustrar 
negociação coletiva ou dificultar o atendimento de reivindicações. Proíbe-se expressa
mente o loekout no mesmo dispositivo legal.

O fechamento da empresa determinado por falência ou por ato de autoridade gover
namental não é loekout.

Há legislações que permitem o loekout, como a da França, que o considera lícito 
se decorrente de força maior ou da cláusula exeeptio non adimpleti contraetus. Portugal 
proíbe o loekout, como se verifica no art. 57, na 4, da Constituição. Considera-se loekout 
qualquer paralisação total ou parcial da empresa ou a interdição do acesso a locais de 
trabalho a alguns ou à totalidade dos trabalhadores e, ainda, na recusa em fornecer tra
balho, condições e instrumentos de trabalho que determine ou possa determinar a para
lisação de todos ou alguns setores da empresa desde que, em qualquer caso, vise atingir 
finalidades alheias à normal atividade da empresa, por decisão unilateral do empregador 
(art. 544,1, do Código do Trabalho).

Normalmente, o loekout é provisório, caracterizando-se como um ato voluntário do 
empregador.

Pode-se dizer que na greve a paralisação se dá pelos trabalhadores e no loekout a 
paralisação seria dos empregadores. Há que se ressaltar que o loekout disciplinado pela 
le i na 7.783/89 diz respeito à interrupção do trabalho pelo empregador com o objetivo 
de frustrar as negociações trabalhistas, mas não trata da paralisação do empregador que 
visa a protestar em qualquer outro sentido, inclusive contra o govemo.

No loekout não se considera que há suspensão do contrato de trabalho, tanto que a 
lei proíbe expressamente essa foima de paralisação do empregador, sendo assim devidos 
os salários caso dessa forma proceda. Considera-se, portanto, que o lockoút vem a ser 
uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, podendo, inclusive, proporcionar 
a rescisão indireta do contrato de trabalho se o empregador não proporcionar serviços 
ao empregado.
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privada coletiva, 46 
sindical, 42.6 

Autuações e multas, 38.10 
Auxílio-doença, 21.4.2 
Aviso-prévio, 21.4.5, 23

cumprido em casa, 23.13, 39.3.7
de greve, 50.13
efeitos, 23.10
forma, 23.8
prazo, 23.9
remuneração do, 23.14

Bancários, 32.9.5 
Beneficiários, 17.6.15.16 
BH> 30.18

Cabimento, 23.7 
Caixa

quebra de, 17.6.12 
Caldeiras, fomos e recipientes de pressão, 37.8.9 
Cargo de confiança, 20.3.4 
Carreira

quadro organizado em, 18.8 
Categoria diferenciada, 43.10 
Centrais sindicais, 43.14.3 
Certidão negativa de débitos trabalhistas, 38.12 
Cipa, 37.8.2.2

membro da, 24.11.2 
Cláusula(s)

classificação das, 49.12 
de conteúdo normativo, 49.11 
de não concorrênda, 13.15 
explídta, 20.3.5 
implídta, 20.3.6
incorporação das -  normativas nos contratos 

de trabalho, 49.13 
obrigadonais ,49.11 

CLT, 13.4.4 
CNPS

membro do, 24.11.6 
Código Civil

aplicação do, 40.5.7 
decadênda no, 40.4 

Cogestão, 44.2 
Comissionistas, 33.9.2 
Comissões, 17.6.4 
Compensação de horário, 30.13.2 
Conceito, 3 
Conciliação prévia

membros da comissão dè, 24.11.10 
Condenação criminal, 22.6.2.12.5 
Conduta

incontinênda de, 22.6.2.12.2 
Confederações, 43.14.2 
Conflitos coletivos de trabalho, 45 
Conforto térmico, 37.8.5 
Consórdo de empregadores rurais, 15.4.5 
Continuidade, 13.8.1 
Contratação, 13.14.3 
Contrato

cessação do -  por desaparecimento de uma 
das partes, 22.8 

cessação por advento do termo do, 22.11 
por tempo determinado, 25.6 
por tempo indeterminado, 25.5 
transformação de, 13.16.6 

Contrato de trabalho 
alteração do, 20 
assistênda na rescisão do, 39 
cessação do -  por culpa redproca, 22.10 
cessação do -  por decisão do empregador, 

22.6
cessação do -  por mútuo acordo das partes,

22.9
cessação do -  por dedsão do empregado,

22.7 
cessação do, 22 
coletivo de trabalho, 48 
de experiênda, 13.14.1' 
de trabalho, 26.11 
efeitos da cessação do, 33.16 
efeitos sobre o, 50.19
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incorporação das dáusulas normativas nos, 
48.13, 48.15 

por obra certa, 13.4.2
por tempo determinado da Lei ns 9.601/98,

13.14.3
por tempo determinado, 13.14,21.6 
requisitos do, 13.8 
requisitos não essendais, 13.8.6 
suspensão do -  para qualificação profissio

nal, 21.4.21
i

suspensão e interrupção do, 21 
Contribuição

confederativa, 43.21.2 
assistendal, 43.21.3 

Contribuição sindical, 43.21.1 
aplicação da, 43.21.1.6 

Contribuintes do FGTS, 26.6 
Controle

Poder de, 16.3 
Convenções e acordos coletivos, 8.2.5 

de trabalho, 49 
Convenções coletivas

controvérsias resultantes dos acordos e, 
49.20 

no setor público, 49.19 
sanções pelo descumprimento das, 49.15 
supeiveniênda de, 49.18 

Cooperativas, 14.4 
Criança

proteção do trabalho da, 35.5 
trabalho da, 35 

Criança e adolescente
proteção do trabalho da, 35.5 
trabalho da, 35 

CTPS
anotação na, 28.10 
conteúdo da, 28.6 
obtenção da, 28.7 

Culpa redproca, 22.6.2.10,25.8

Dano moral, 40.5.6 
Decadênda no Código Civil, 40.4

Décimo terceiro salário, 17.6.9 
Dedarações intemadonais, 11.3 
Defidentes físicos, 29.3.4 
Demissão

pedido de, 22.7.1, 39.3.8 
Denominação, 2 
Depósitos de FGTS, 26.8 
Descanso

intervalo para, 31 
períodos de, 34.9 

Desenvolvimento 
didático, 5.5 
doutrinário, 5.4 
legal, 5.3 

Desídia, 22.6.2.12.6 
Diárias, 17.6.5 
Direito

corporativo, 2.5 
do trabalho, 2.8 
industrial, 2.4
intemadonal do trabalho, 11 
operário, 2.3 
sindical, 2.7 
social, 2.6 

tutelar do trabalho, 27 
Dirdto do trabalho, 40

ato nulo e prescrição no, 40.5.5 
decadênda e prescrição no, 40 

Direito misto 
teoria do, 6.5 

Direito privado 
teoria do, 6.3 

Direito público 
teoria do, 6.2 

Direito sodal 
teoria do, 6.4 

Direito unitário 
teoria do, 6.6 

Dirdto adquirido e irredutibilidade salarial, 19.5 
Direito coletivo do trabalho, 41 
Diretor de sodedade, 14.2.6
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Dirigente sindical, 24.11.1
comunicação da candidatura do, 43.16 

Discriminação
para admissão no emprego, 29.3.6 
por motivo de sexo, idade, estado dvil, cor, '

29.3.3
Dirigismo contratual, 13.5 
Dispensa, 21.4.21.9 

arbitrária, 22.4 
do empregado, 21.7 

Dissídio coletivo, 50.21 
Divisão, 22.5 
Divisões da matéria, 4 
Doação de sangue, 21.4.8 
Doente de AIDS, 24.11.8 
Domicílio

mudança de, 20.3.3 
Dono de obra, 15.4.6 
Duração, 13.13

e prorrogação, 13.14.3.6

Efeitos, 21,5 
Eficácia, 9.3

no espaço, 9.3.2 
no tempo, 9.3.1 

Empregadores rurais 
consórcio de, 15.4.5 

Emprego
abandono de, 22.6.2.12.11 
discriminação para admissão no, 29.3.6 
garantias de, 24.11 

Embriaguez, 22.6.2.12.7 
Employee Stock Purchase Plan, 17.5.6.1 
Empregado(s), 14 

aprendiz, 14.2.2
cessação do contrato de trabalho por deci

são do, 22.7 
com menos de 12 meses, 33.13.5 
comum, 29.3.8 '
contagem de tempo de serviço ém razão da 

readmissão do, 22.7.4

defesa do salário em face dos credores do,
17.7.2

defesa do salário em face dos interesses da 
família do, 17.7.4

descontos no salário do, 17.8
dispensa do -  com justa causa, 22.6.2
dispensa do -  sem justa causa, 22.6.1
dispensa do, 21.7
doméstico, 14.2.3
doméstico, 40.5.2
domésticos, 39.3.10
eleito para o cargo de diretoç 21.4.6 '
eleitos diretores de sociedades cooperativas,

24.11.9 
em domicílio, 14.2.1, 29.3.8 
exduídos, 30.10 
morte do, 22.8.1 
público, 14.2.5
rural, 14.2.4 !-
rural, 40.5.1 
transferênda de, 20.3 

Empregado pessoa física 
morte do, 22.8.2 

Empregador(es), 15, 40.5.4 
acordo dos, 49.6
cessação do contrato de trabalho por ded- 

sãodo, 22.6 
contribuição do, 43.21.1.7 
defesa do salário em face do, 17.7.1 
defesa do salário em face dos credores do,

17.7.3 
doméstico, 15.4.3
empresa de trabalho temporário, 15.4.1
espédes de, 15.4
mesmo, 18.5
morte do, 25.11
poder de direção do, 16
por equiparação, 15.5 -
rural, 15.4.2
tipificação da justa causa pelo, 22.6.2.5 

Empresa(s)
alterações na, 15.6
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com até 20 empregados, 13.14.3.4 
extinção da, 22.8.3 
grupo de, 15.4.4 
regulamento de, 16.5 
representação dos trabalhadores nas, 44 
transferências no grupo de, 20.3.10 
violação de segredo da, 22.6.2.12.8 

Encargo público, 21.4.7 
Encíclica Rerum novarum (coisas novas), 1.2 
Enquadramento sindical, 43.11 
Entes públicos, 39.3.9
EPI (Equipamento de proteção individual),

37.8.1
Equipamento de proteção individual (EPI),

37.8.1
Equiparação salarial, 18,10,18.36.7 
Ergonomia, 37.8.10 
Estabelecimento

extinção do, 20.3.7.
Estabilidade, 23.11, 24, 25.7 . . 

exclusão do direito à, 24.9 
extinção da, 24.12 
por tempo de serviço, 24.8 

Estagiário, 14.2.11 
Evolução

mundial, 1.2 
no Brasil, 1.3 

Extinção da empresa, 22.8.3

Factum principis, 22.13, 25.10 
Falta grave

inquérito para apuração de, 21.4.11 
Faltas, 33.8 
Federações, 43.14.1 
Feriados, 32.9.10 
Férias, 21.4.9, 33, 33.9.4 

carimbo de, 33.13.6 
coletivas, 33.13 
comunicação das, 33.11 
concedidas após o período concessivo, 33.12 
no Brasil, 33.4 
perda do direito de, 33.9

período aquisitivo, 33.4 
remuneração, 33.14 

FGTS, 26
beneficiários, 26.7 
depósitos, 26.8
membro do conselho curador do, 24.11.5 
prescrição, 26.13 
saques, 26.10 

Fiscalização do trabalho, 38 
Folgas, 30.16.6 
Fontes, 8

atos do Poder Executivo, 8.2.3 
constituição, 8.2.1
convenções e acordos coletivos, 8.2.5 
disposições contratuais, 8.2.7 
leis, 8.2.2
normas intemadonais, 8.2.9 
regulamentos de empresa, 8.2.6 
sentença normativa, 8.2.4 
usòs e costumes, 8.2.8 

Força maior, 22.12, 25.9 
Forma, 13.12 
Frigoríficos

Serviços, 31.3.2 
Função

desvio de, 18.12

Gestante, 24.11.3 
Gestão

encargos de, 30.10.3 
Goijeta, 17.6.6 
Gratificação de função, 17.6.8 
Gratificações, 17.6.7, 33.9.3 
Greve, 21.4.10, 50

abuso do direito de, 50.18
aviso-prévio de, 50.13
classificação das, 50.6
direitos e deveres dos envolvidos na, 50.17
limitações ao direito de, 50.7
no Brasil, S0.1.2
no setor público, 50.23
nos demais países, 50.1.1 '
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Grupo de empresas, 15.4.4 
transferênda no, 20.3.10 

Gueltas, 17.6.10

Hierarquia, 8.3 
Hipóteses legais, 22.6.2.12 
Homologação

necessidade de, 47.11 
Hora

it itinere, 30.17 
notuma reduzida, 30.20.3 

Horários
compensação de, 30.13.2 
mistos, 30.20.6 

Horas extras, 32.9.1 
adicional de, 30.19 
conceito de, 30.11 

Horário notumo
trabalho prestado após as 5 horas em seqüên

cia ao, 30.20.7

Identificação e registro profissional, 28 
Imodificabilidade 

princípio da, 20.1 
Incêndio

proteção contra, 37.8.14 
Incontinênda de conduta, 22.6.2.12.2 
Indenização, 25,26.12 

adidonal, 25.13 
Indisdplina, 22.6.2.12.9 
Indústria da construção

condições de trabalho na, 37.8.11 
Insalubridade, 37.9 
Inspetores

atribuições e poderes dos, 38.6 
Insubordinação, 22.6.2.12.10 
Integração, 9.2 
Intervalo(s), 21.4.2 

concessão de, 30.16.5 
inteijomada, 31.4 
intrajomada, 31.3

Insalubridade
reflexos do adidonal de, 32.9.7 

Invalidez
aposentadoria poç 21.4.4 

krenundabilidade, 23.6 
Ius variandi, 20.2

Jogos de azar
prática constante de, 22.6.2.12.14 

Jomada
de trabalho, 30, 30.9 
móvel, 30.9.1 
redução da, 30.14 

Jomada de trabalho
compensação da, 30.13 

Justa causa, 39.3.14 
contratos por, 21.6 
dispensa do empregado com, 22.6.2 
dispensa do empregado sem, 22.6.1 
sistemas em relação à, 22.6.2.3

Legitimação para negodar, 47.10 
Lei na 6.203/75, 20.3.2 
liberdade sindical, 42 

sistemas de, 42.5 
Livre acesso, 38.7 
livro de registro, 28.12 
Loekout, 21.4.13, 50.24 
Lucros

partidpação nos, 17.6.15

Máquinas e equipamentos, 37.8.8 
Mau procedimento, 22.6.2.12.3 
Mecanografia

serviços de, 31.3.1 
Mediação, 45.2.3.1 
Menor

Assistido, 35.11
Deveres e responsabilidades em relação

35.7
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Duração do trabalho do, 35.8 
Registro de, 35.9 

Mensalidade sindical, 43.21.4 
Mineiros, 31.3.3 
Ministério do Trabalho 

Estrutura do, 38.4 
Mulher

contratação da, 34.5
duração do trabalho da, 34.6

i

em fase de amamentação, 31.3.4 
fundamentos de proteção ao trabalho da, 

34.4
mercado de trabalho da, 34.12.2 
práticas discriminatórias contra a, 34.12.1 
proteção do mercado de trabalho da, 29.3.2 
proteção do mercado de trabalho da, 34.12.2 
trabalho da, 34 

Multa(s), 38.10, 39.3.3
cálculo do salário para efeito da, 39.3.16 
proporcionalidade na aplicação da, 39.3.15

Não discriminação 
no trabalho, 29 

Negociação
coletiva, 47, 50.11 
habitual, 22.6.2.12.4 
legitimidade para a, 48.8 

Normas coletivas
descumprimento das, 49.16 
limite da multa da, 49.17 

Normas trabalhistas 
classificação das, 8.4 
flexibilização, 30.13.1

Obra
dono de, 15.4.6 

Ofensa física, 22.6.2.12.13 
OIT, 11.2, 22.3,44.1.2

Convenção n2 132 da, 33.19 
Onerosidade, 13.8.3 
Ônus da prova, 22.6.2.11

Organismo intemadonal 
reunião de, 21.4.8 

Organização 
poder de, 16.2 

Organização sindical, 43

Paradigmas
número de, 18.9 

Paralisações
recuperação de tempo em razão de, 30.15.3 

Parassubordinação, 14.1 
Penosidade, 37.11 
Performance share, 17.5.6.1 
Periculosidade, 37.10

reflexos do adidonal de, 32.9.7 
Período

aquisitivo, 33.7 
eleitoral, 24.11.11 

Período concessivo, 33.10
férias concedidas após o, 33.12 

Pessoalidade, 13.8.4 
PIS-Pasep, 17.6.16 
Poder

de controle, 16.3 
de organização, 16.2 
disdplinar, 16.4 

Poder Executivo 
atos, 8.2.3 

Política salarial, 19,19.4 
Posição enddopédica, 6 
Prazo de prescrição de multa administrativa, 

38.13 
Pregadoç 22.6.2.5 
Prêmios, 17.6.11 
Prestação de serviços 

simultaneidade, 18.7 
Prindpio(s), 10,10.4 

concdto do, 10.1
da continuidade da relação dè emprego,

10.4.3
da irrenundabilidade de direitos, 10.4.2 
da primazia da realidade, 10.4.4 '. ■
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da proteção, 10.4.1 
funções do, 10.2 
gerais, 10.3 

Professor, 21.4.8, 33.9.6 
Prontidão, 30.18

e sobreaviso, 21.4.14 
Prorrogação de horas 

acordo de, 30.12 
Prova

Ônus da, 22.6.2.11

Qualificação profissional 
despesas da, 21.4.21.7 
suspensão do contrato de trabalho para, 

21.4.21

Reabilitados, 24.11.7 
Readmissão

Contagem de tempo de serviço em razão da 
-  do empregado, 22.7.4 

Relação com os demais ramos do direito, 7 
administração de empresas, 7.11.3 
contabilidade, 7.11.4 
direito administrativo, 7.7 
direito civil, 7.2 
direito comercial, 7.3 
direito constitucional, 7.1 
direito da seguridade social, 7.6 
direito econômico, 7.9 
direito intemadonal, 7.4 
direito penal, 7.5
direito processual do trabalho, 7.10 
direito tributário, 7.8 
ecottomia, 7.11.2 
estatística, 7.11.5 
filosofia do trabalho, 7.11.8 
miedidna, 7.11.6 
psicologia, 7.11.7 
sòdologia, 7.Í1.1 

Remuneração, 17
dassificação da, 17.5

desvinculação da, 17.6.15.12 
elementos da, 17.4 
variável, 17.5.6 

Repouso
dias de -  trabalhados, 32.11 

Repouso semanal remunerado, 21.4.15, 32 
Representação 

sindical, 21.4.16 
verba de, 17.6.17 

Rescisão~do~contrato de trabalho/ 26.11 
assistênda na, 39 

Rescisão indireta, 22.7.2, 39.3.14 
Reservista

obrigações do, 21.4.8 
Resíduos industriais, 37.8.16 
Revezamento

regime de, 30.20.4 
Revolução Industrial, 1.2

13a salário
redução do, 17.6.93 

132 salário com produtos 
pagamento do, 17.6.9.2 

Salário
em dinheiro, 17.5.4 ' 
em utilidades, 17.5.5 
-mínimo, 19.2 
por tarefa, 17.5.3 
por unidade de obra, 17.5.2 
por unidade de tempo, 17.5.1 
profissional, 19.3 
proteção ao, 17.7 
-condição, 17.5.7 
tipos espedais de, 17.6 

Salário-família, 17.6.13 
Salário-matemidade, 17.6.14, 21.4.17 
Salário-substituição, 18.11 
Sanções, 21.4.2.10 
Saques de FGTS, 26.10 . . .
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Segurança
Condições de, 37.8 
Sinalizações de, 37.8.17 

Segurança e medicina do trabalho, 37 
Órgãos de, 37-8.2 

Segurança nadonal, 21.4.18
atos atentatórios à, 22.6.2.12.15 

Sentença normativa, 8.2.4 
Serviço(s)

faltas ao, 21.4.8' 
inadiáveis, 30.15.2 
militar, 21.4.19 

SESMT, 37.8.2.1
Sinalizações de segurança, 37.8.17 
Sindicalismo rural, 43.11.1 
Sindicalização

proteção à, 43.15 
Sindicato(s)

criação e registro de, 43.8 
filiação e desligamento do, 43.17 
funções do, 43.20 
órgãos do, 43.12 
receitas do, 43.21 

Sobreaviso, 30.18 
Sodedades cooperativas

empregados eleitos diretores de, 24.11.9 
Stock option, 17.5.6.1 
Subordinação, 13.8.2,14.1 

espédes de, 14.1 
Súmula

39 do TST, 39.2.2 
41 do TST, 39.2.1 

Suspensão
disdplinar, 21.4.20
do contrato de trabalho para qualificação 

profissional, 21.4.21 
renovação da, 21.4.21.6

Taxatividade do art 482 da CLT, 22.6.2.4 
Tempo de serviço

contagem de -  em razão da readmissão do 
empregado, 22.7.4

Tempo determinado 
contratos por, 25.6 

Tempo indeterminado 
contratos por, 25.5 

Teoria(s)
anticontratualista, 13.4.1 
contratualista, 13.4.2
da concepção tripartida do contrato de tra

balho, 14.4.3.1 
da instituição, 13.4.1.1 
da relação de trabalho, 13.4.1.2 
do trabalho como fato, 13.4.3.2 
mistas, 4.3 

Terceirização, 14.3 
Testemunhas, 21.4.8 
Trabalhador(es) 

acordo dos, 49.6 
avulso, 40.5.3 
benefidados, 32.8
representação dos -  nas empresas, 44 

Hrabalhador(es) rural(is) 
contribuição dos, 43.21.1.7 

Trabalho (s)
a céu aberto, 37.8.12
a tempo pardal, 13.16
addente do, 21.4.3
alteração do contrato de, 20
assistênda na rescisão do contrato de, 30
conflitos coletivos de, 45
contrato coletivo de, 48
contrato de, 13
convenções e acordos coletivos de, 49
critérios de não discriminação no, 29
direito coletivo do, 41
direito individual do, 12
em minas e subsolos, 37.8.13
fiscalização do, 38
igual valoi; 18.4
insalubre, 35.6.3
intelectual, 29.3.5
legislação do, 2.2
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manual, 29.3.5 
maternidade
medidas preventivas de medicina do, 37.7 
mercado de -  da mulher, 34.12.2 
métodos e locais de, 34.11 
nacionalização do, 36 
noturno, 34.8, 30.20, 30.20.5, 35.6.2 
penoso, 35.6.5 
perigoso, 35.6.4 
proibidos, 34.10, 35.6 
proteção à, 34.12 
segurança e medicina do, 37 
técnico, 29.3.5 

Transferência

Tratados internacionais, 11.4 
TST

súmula 41 do, 39.2.1 
súmula 39 do, 39.2.2 

• Himos ininterruptos de revezamento, 30.16

Unicidade sindical, 43.7

Verbas rescisórias, 13.14.2.7
Prazo para pagamento das, 39.3 

Vestibular
prestação de, 21.4.8 

Violação de segredo da empresa, 22.6.2.12.8 
Violência doméstica, 21.4.22
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7 R e l a ç õ e s  d o  d i r e i t o  d o  t r a b a l h o  c o m  o s  d e m a i s  r a m o s  d o  d i r e i t o

8 F o n t e s  d o  d i r e i t o  d o  t r a b a l h o

9 A p l i c a ç ã o  d a s  n o r m a s  d e  d i r e i t o  d o  t r a b a l h o

1 0 P r i n c í p i o s  d o  d i r e i t o  d o  t r a b a l h o

Parte II -  Direito Internacional do Trabalho

1 1 D i r e i t o  i n t e r n a c i o n a l  d o  t r a b a l h o

Parte III -  Direito Individual do Trabalho

1 2 D i r e i t o  i n d i v i d u a l  d o  t r a b a l h o

1 3 C o n t r a t o  d e  t r a b a l h o

1 4 E m p r e g a d o

1 5 E m p r e g a d o r

1 6 P o d e r  d e  d i r e ç ã o  d o  e m p r e g a d o r

1 7 R e m u n e r a ç ã o

1 8 E q u i p a r a ç ã o  s a l a r i a l

1 9 P o l í t i c a  s a l a r i a l
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2 0 A l t e r a ç ã o  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o

2 1 S u s p e n s ã o  e  i n t e r r u p ç ã o  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o

2 2 C e s s a ç ã o  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o

2 3 A v i s o  p r é v i o

2 4 E s t a b i l i d a d e

2 5 I n d e n i z a ç ã o

2 6 F u n d o  d e  G a r a n t i a  d o  T e m p o  d e  S e r v i ç o  -  F G T S

Parte IV -  Direito Tutelar do Trabalho

2 7 D i r e i t o  t u t e l a r  d o  t r a b a l h o

2 8 I d e n t i f i c a ç ã o  e  r e g i s t r o  p r o f i s s i o n a l

2 9 C r i t é r i o s  d e  n ã o  d i s c r i m i n a ç ã o  n o  t r a b a l h o

3 0 J o r n a d a  d e  t r a b a l h o

3 1 I n t e r v a l o s  p a r a  d e s c a n s o

3 2 R e p o u s o  s e m a n a l  r e m u n e r a d o

3 3 F é r i a s

3 4 T r a b a l h o  d a  m u l h e r

3 5 T r a b a l h o  d a  c r i a n ç a  e  d o  a d o l e s c e n t e

3 6 N a c i o n a l i z a ç ã o  d o  t r a b a l h o

3 7 S e g u r a n ç a  e  m e d i c i n a  d o  t r a b a l h o

3 8 F i s c a l i z a ç ã o  d o  T r a b a l h o

3 9 A s s i s t ê n c i a  n a  r e s c i s ã o  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o

4 0 D e c a d ê n c i a  e  p r e s c r i ç ã o  n o  d i r e i t o  d o  t r a b a l h o

Parte V -  Direito Coletivo do Trabalho

4 1 D i r e i t o  c o l e t i v o  d o  t r a b a l h o

4 2 L i b e r d a d e  s i n d i c a l

4 3 O r g a n i z a ç ã o  s i n d i c a l

4 4 R e p r e s e n t a ç ã o  d o s  t r a b a l h a d o r e s  n a s  e m p r e s a s

4 5 C o n f l i t o s  c o l e t i v o s  d e  t r a b a l h o

4 6 A u t o n o m i a  p r i v a d a  c o l e t i v a

4 7 N e g o c i a ç ã o  c o l e t i v a

4 8 C o n t r a t o  c o l e t i v o  d e  t r a b a l h o

4 9 C o n v e n ç õ e s  e  a c o r d o s  c o l e t i v o s  d e  t r a b a l h o

5 0 G r e v e
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Parte I -  Introdução ao Direito do Trabalho

1 História do Direito do Trabalho

1 .  Q u a i s  f o r a m  a s  c a u s a s  d o  s u r g i m e n t o  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  n a  R e v o l u ç ã o  I n d u s 
t r i a l ?

2 .  H a v i a  d i r e i t o s  t r a b a l h i s t a s  n o  f e u d a l i s m o  e  n a  e s c r a v i d ã o ?

3 .  Q u a l  f o i  a  p r i m e i r a  C o n s t i t u i ç ã o  a  t r a t a r  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  e  o  q u e  e s p e c i f i c o u ?

4 .  Q u a i s  o s  d i r e i t o s  t r a b a l h i s t a s  m a i s  i m p o r t a n t e s  e n c o n t r a d o s  n a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 4 6 ?

5 .  C o m o  p o d e m o s  e n t e n d e r  a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 3 7  s o b  o  a s p e c t o  p o l í t i c o ?

6 .  A  a t u a l  C o n s t i t u i ç ã o  f a l a  s o b r e  d i r e i t o s  t r a b a l h i s t a s ?  Q u a i s ?

2 Denominação

1 .  Q u a i s  e r a m  a s  d e n o m i n a ç õ e s  p a r a  d e s i g n a r  n o s s a  m a t é r i a ?

2 .  C o m o  s e  j u s t i f i c a v a  o  n o m e  Legislação do Trabalho?

3 .  C o m o  s e  j u s t i f i c a v a  o  e m p r e g o  d a  e x p r e s s ã o  Direito Operário?

4 .  C o m o  s e  j u s t i f i c a v a  a  d e n o m i n a ç ã o  Direito Industrial ?

5 .  C o m o  s e  j u s t i f i c a v a  a  d e n o m i n a ç ã o  Direito Corporativo?

6 .  C o m o  s e  j u s t i f i c a v a  a  d e n o m i n a ç ã o  Direito Social ?

7 .  C o m o  s e  j u s t i f i c a v a  o  e m p r e g o  d a  e x p r e s s ã o  Direito Sindical ?

8 .  C o m o  s e  p o d e  e x p l i c a r  a t u a l m e n t e  o  e m p r e g o  d a  e x p r e s s ã o  Direito do Trabalho?

3 Conceito de Direito do Trabalho

1 .  Q u a l  o  c o n c e i t o  d e  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o ?

2 .  Q u a i s  s ã o  o s  e l e m e n t o s  p r i n c i p a i s  d e s s a  d e f i n i ç ã o ?

3 .  C o m o  j u s t i f i c a r  q u e  o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  v i s a  a s s e g u r a r  m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  d e  t r a 
b a l h o  e  s o c i a i s  a o  t r a b a l h a d o r ?

4 .  D e  q u e  m o d o  e s s a s  c o n d i ç õ e s  s e r ã o  a s s e g u r a d a s ?

4 Divisões da matéria

1 .  C o m o  é  q u e  s e  p o d e r i a  j u s t i f i c a r  d e  m a n e i r a  a m p l a  a  d i v i s ã o  d e  n o s s a  m a t é r i a ?

2 .  Q u a l  a  d i v i s ã o  q u e  s e r á  d e s e n v o l v i d a  n o  c u r s o ?

3 .  O  q u e  v e m  a  s e r  a  p a r t e  g e r a l  a  s e r  e s t u d a d a ?
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4 .  O  q u e  v e m  a  s e r  o  D i r e i t o  I n d i v i d u a l  d o  T r a b a l h o ?

5 .  O  q u e  v e m  a  s e r  o  D i r e i t o  T u t e l a r  d o  T r a b a l h o ?

6 .  O  q u e  e s t u d a  o  D i r e i t o  C o l e t i v o  d o  T r a b a l h o ?

5 Autonomia do Direito do Trabalho

1 .  D e  o n d e  s e  o r i g i n o u  o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o ?

2 .  C o m o  p o d e m o s  e x p l i c a r  s e  h á  o u  n ã o  a u t o n o m i a  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  e m  r e l a ç ã o  
a  o u t r o s  r a m o s  d o  D i r e i t o ?

3 .  O  q u e  v e m  a  s e r  a  a u t o n o m i a  d i d á t i c a ?  E l a  e x i s t e  e m  r e l a ç ã o  a  n o s s a  m a t é r i a ?

4 .  O  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  p o s s u i  i n s t i t u t o s  p r ó p r i o s ,  p r i n c í p i o s  d i s t i n t o s  e  v a s t a  m a t é r i a
p a r a  j u s t i f i c a r  s u a  a u t o n o m i a ?

6 Posição enciclopédica do Direito do Trabalho

1 .  Q u a l  a  d i v i s ã o  q u e  U l p i a n o  f a z  a  r e s p e i t o  d o  D i r e i t o ?

2 .  C o m o  a  t e o r i a  d e  D i r e i t o  p ú b l i c o  j u s t i f i c a  q u e  o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  a  e l a  p e r t e n c e ?

3 .  E s c l a r e c e r  s o b r e  a  t e o r i a  d o  D i r e i t o  p r i v a d o  p a r a  j u s t i f i c a r  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d o  D i 
r e i t o  d o  T r a b a l h o .

4. C o m o  s e  j u s t i f i c a  a  t e o r i a  d o  D i r e i t o  s o c i a l ?

5 .  Q u a i s  s ã o  a s  b a s e s  d a  t e o r i a  d e  D i r e i t o  m i s t o ?

6 .  Q u a i s  s ã o  a s  b a s e s  d a  t e o r i a  d e  D i r e i t o  u n i t á r i o ?

7 Relações do Direito do Trabalho com os demais ramos do direito

1 .  O  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  r e l a c i o n a - s e  c o m  o u t r a s  d i s c i p l i n a s ?  Q u a i s ?

2 .  Q u a l  a  r e l a ç ã o  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  c o m  o  D i r e i t o  C o n s t i t u c i o n a l ?

3 .  Q u a l  a  r e l a ç ã o  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  c o m  o  D i r e i t o  E c o n ô m i c o  e  T r i b u t á r i o ?

4 .  Q u a l  a  r e l a ç ã o  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  c o m  a s  o u t r a s  c i ê n c i a s  a f i n s ?

5 .  C o m o  s e  j u s t i f i c a  a  r e l a ç ã o  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o  c o m  a  E c o n o m i a ,  a  C o n t a b i l i d a d e
e  a  A d m i n i s t r a ç ã o  d e  E m p r e s a s ?

8 Fontes do Direito do Trabalho

1 .  Q u a i s  a s  a c e p ç õ e s  q u e  p o d e m  s e r  a n a l i s a d a s  p a r a  j u s t i f i c a r  a s  f o n t e s  d o  D i r e i t o ?

2 .  A  a n a l o g i a  e  a  e q u i d a d e  s ã o  f o n t e s  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o ?

3 .  A  j u r i s p r u d ê n c i a  e  a  d o u t r i n a  p o d e m  s e r  c o n s i d e r a d a s  c o m o  f o n t e s  d o  D i r e i t o  d o
T r a b a l h o ?
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4 .  O  r e g u l a m e n t o  d e  e m p r e s a  p o d e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  f o n t e  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o ?  
P o r  q u ê ?

5 .  O  q u e  v e m  a  s e r  s e n t e n ç a  n o r m a t i v a ?  P o d e  e l a  s e r  c o n s i d e r a d a  c o m o  f o n t e  d o  D i r e i t o  
d o  T r a b a l h o ?

6 .  C o m o  é  q u e  s e  o b s e r v a m  o s  u s o s  e  c o s t u m e s  n o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o ?

7 .  C o m o  s e  d á  a  h i e r a r q u i a  d a s  n o r m a s  e m  r e l a ç ã o  à s  r e g r a s  d e  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o ?

9 Aplicação das normas de Direito do Trabalho

1 .  É  p o s s í v e l  s e  i n t e r p r e t a r  u m a  n o r m a  d e  a c o r d o  c o m  a  c o n d i ç ã o  m a i s  f a v o r á v e l  a o  
t r a b a l h a d o r ?  P o r  q u ê ?

2 .  Q u a i s  s ã o  a s  f o r m a s  d e  i n t e r p r e t a ç ã o  d a s  n o r m a s  t r a b a l h i s t a s ?

3 .  C o m o  s e  d á  a  e f i c á c i a  d a  n o r m a  t r a b a l h i s t a  n o  e s p a ç o  e  n o  t e m p o ?

4 .  N o s s a  l e i  t r a b a l h i s t a  s e  a p l i c a  a o  e s t r a n g e i r o  q u e  p r e s t a  s e r v i ç o s  n o  B r a s i l ?

5 .  Q u a i s  s ã o  o s  m é t o d o s  d e  i n t e g r a ç ã o  d a  l e i  t r a b a l h i s t a  e  c o m o  s e  a p l i c a r i a m ?

10 Princípios do Direito do Trabalho

1 .  O  q u e  s ã o  p r i n c í p i o s ?

2 .  Q u e  p r i n c í p i o s  d o  D i r e i t o  C i v i l  s e r i a m  a p l i c á v e i s  a o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o ?

3 .  Q u a i s  s ã o  o s  p r i n c í p i o s  d o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o ?

4 .  C o m o  e x p l i c a r  o  p r i n c í p i o  d a  c o n d i ç ã o  m a i s  f a v o r á v e l ?

5 .  N o  q u e  c o n s i s t e  o  p r i n c í p i o  d a  c o n t i n u i d a d e ?

6 .  O  q u e  v e m  a  s e r  o  p r i n c í p i o  d a  r a z o a b i l i d a d e ?
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Parte II -  Direito Internacional do Trabalho

11 Direito internacional do trabalho

1 .  Q u a i s  s ã o  o s  ó r g ã o s  d a  O I T ?

2 .  O  q u e  f a z  a  C o n f e r ê n c i a ?

3 .  O  q u e  f a z  o  C o n s e l h o  d e  A d m i n i s t r a ç ã o ?

4 .  O  q u e  f a z  a  R e p a r t i ç ã o  I n t e r n a c i o n a l  d o  T r a b a l h o ?

5 . .  Q u e m  t e m  c o m p e t ê n c i a  p a r a  c e l e b r a r  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a i s  e  q u e m  i r á  r a t i f i c á - l o s  
n o  B r a s i l ?

6 .  O  q u e  v e m  a  s e r  C o n v e n ç ã o  d a  O I T ?

7 .  O  q u e  s i g n i f i c a  R e c o m e n d a ç ã o  d a  O I T ?

8 .  O  q u e  é  d e c l a r a ç ã o ?

9 .  Q u a i s  o s  d i r e i t o s  t r a b a l h i s t a s  p r e v i s t o s  n a  D e c l a r a ç ã o  U n i v e r s a l  d o s  D i r e i t o s  d o  
H o m e m ?
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Parte III -  Direito Individual do Trabalho
12 Direito individual do trabalho

1 .  O  q u e  é  D i r e i t o  I n d i v i d u a l  d o  T r a b a l h o ?

2 .  O  q u e  e l e  e s t u d a ?

13 Contrato de trabalho

1 .  O  q u e  é  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

2 .  Q u a l  s u a  n a t u r e z a  j u r í d i c a ?

3 .  C o m o  p o d e m o s  d i f e r e n c i a r  o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o  d e  o u t r o s  c o n t r a t o s  d o  D i r e i t o  
C i v i l ?

4 .  Q u a l  é  o  o b j e t o  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

5 .  Q u a i s  s ã o  o s  r e q u i s i t o s  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

6 .  Q u a i s  s ã o  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

7 .  E x i g e - s e  a l g u m a  f o r m a  p a r a  o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

8 .  Q u a l  a  d u r a ç ã o  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

9 .  O  q u e  é  c o n t r a t o  d e  e q u i p e ?

1 0 .  O  q u e  é  c o n t r a t o  p o r  t e m p o  d e t e r m i n a d o ?

1 1 . 0  q u e  é  c o n t r a t o  d e  e x p e r i ê n c i a ?

1 2 .  C o m o  s e  c a r a c t e r i z a  o  c o n t r a t o  d e  o b r a  c e r t a ?

14 Empregado

1 .  O  q u e  é  e m p r e g a d o ?

2 .  Q u a i s  s ã o  s u a s  c a r a c t e r í s t i c a s ?

3 .  O  q u e  v e m  a  s e r  s u b o r d i n a ç ã o  e  c o m o  e l a  p o d e  s e r  e x p l i c a d a ?

4 .  É  p o s s í v e l  o  e m p r e g a d o  t r a b a l h a r  e m  s u a  r e s i d ê n c i a ?

5 .  O  q u e  é  e m p r e g a d o  a p r e n d i z ?

6 .  Q u a l  o  c o n c e i t o  d e  e m p r e g a d o  d o m é s t i c o ?

7 .  O  q u e  v e m  a  s e r  e m p r e g a d o  r u r a l ?

8 .  O  t r a b a l h a d o r  t e m p o r á r i o  é  c o n s i d e r a d o  e m p r e g a d o ?  D e  q u e m ?

9 .  C o n c e i t u e  t r a b a l h a d o r  e v e n t u a l .

1 0 .  C o n c e i t u e  o  t r a b a l h a d o r  a v u l s o ,  e x e m p l i f i c a n d o .

1 1 .  Q u a i s  s ã o  o s  r e q u i s i t o s  p a r a  a  c o n f i g u r a ç ã o  d o  e s t á g i o ?
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15 Empregador

1 .  O  q u e  é  e m p r e g a d o r ?

2 .  O  q u e  é  e m p r e s a  d e  t r a b a l h o  t e m p o r á r i o ?

3 .  O  q u e  é  e m p r e g a d o r  d o m é s t i c o ?

4 .  C o m o  s e  c a r a c t e r i z a  o  g r u p o  d e  e m p r e s a s ?

5 .  P o d e m o s  d i z e r  q u e  o  g r u p o  d e  e m p r e s a s  é  o  e m p r e g a d o r  ú n i c o ?  P o r  q u ê ?

6 .  C o m o  s e  d á  a  s o l i d a r i e d a d e  n o  g r u p o  d e  e m p r e s a s ?

7 .  E x i s t e  g r u p o  d e  e m p r e s a s  n a  a t i v i d a d e  r u r a l ?

8 .  O  d o n o  d e  o b r a  p o d e  s e r  c o n s i d e r a d o  e m p r e g a d o r ?

16 Poder de direção do empregador

1 .  O  q u e  v e m  a  s e r  o  p o d e r  d e  d i r e ç ã o  d o  e m p r e g a d o r ?

2 .  O  q u e  é  p o d e r  d i s c i p l i n a r  d o  e m p r e g a d o r ?

3 .  O  q u e  é  p o d e r  d e  c o n t r o l e ?

4 .  O  q u e  é  p o d e r  d è  o r g a n i z a ç ã o ?

5 .  Q u a l  o  c o n c e i t o  d e  r e g u l a m e n t o  d e  e m p r e s a ?

6 .  Q u a l  s u a  n a t u r e z a  j u r í d i c a ?

7 .  Q u a l  s e u  c o n t e ú d o ?

8 .  P o d e  o  r e g u l a m e n t o  d e  e m p r e s a  s e r  c o n t r o l a d o  p e l o  P o d e r  J u d i c i á r i o ?

17 Remuneração

1 .  O  q u e  é  r e m u n e r a ç ã o ?

2 .  O  q u e  é  s a l á r i o ?

3 .  O  q u e  é  g o r j e t a ?

4 .  O  q u e  s ã o  a d i c i o n a i s ?

5 .  O  q u e  s ã o  a b o n o s ?

6 .  A  p a r t i c i p a ç ã o  n o s  l u c r o s  j á  é  d e s v i n c u l a d a  d a  r e m u n e r a ç ã o ?

7 .  O  q u e  é  P I S  e  c o m o  f u n c i o n a ?

8 .  É  d e v i d o  a d i c i o n a l  d e  p e r i c u l o s i d a d e  a o s  p r o f i s s i o n a i s  d e  e n e r g i a  e l é t r i c a ?  C o m o  
s e  d á ?

9 .  C o m o  s e  c o n c e i t u a  o  p r i n c í p i o  d a  i n t a n g i b i l i d a d e  s a l a r i a l ?



18 Equiparação salarial

1 .  Q u a n d o  s e  d á  o  p a g a m e n t o  d o  s a l á r i o - s u b s t i t u i ç ã o ?

2 .  O  q u e  s e  e n t e n d e  p o r  m e s m a  l o c a l i d a d e  p a r a  e f e i t o  d e  e q u i p a r a ç ã o  s a l a r i a l ?

3 .  C o m o  s e  c o n s i d e r a  o  t e m p o  d e  s e r v i ç o  d o  e m p r e g a d o ?  N o  e m p r e g o  o u  n a  f u n ç ã o ?

4 .  O  q u e  é  e q u i v a l ê n c i a  s a l a r i a l ?

5 .  H á  n e c e s s i d a d e  d e  h o m o l o g a ç ã o  d o  q u a d r o  o r g a n i z a d o  e m  c a r r e i r a ?

6 .  O  q u e  é  t r a b a l h o  d e  i g u a l  v a l o r ?

19 Política salarial

1 .  O  q u e  é  p o l í t i c a  s a l a r i a l ?

2 .  A  q u e  d e v e  a t e n d e r  o  s a l á r i o - m í n i m o ?

3 .  O  q u e  é  s a l á r i o  p r o f i s s i o n a l ?

4 .  Q u a l  a  a t u a l  l e i  s a l a r i a l ?  Q u a i s  o s  r e a j u s t e s  p o r  e l a  p r e c o n i z a d o s ?

5 .  O  q u e  s e  c o n s i d e r a  d i r e i t o  a d q u i r i d o  e m  m a t é r i a  d e  s a l á r i o ?

6 .  O  q u e  s e  e n t e n d e  p o r  i r r e d u t i b i l i d a d e  s a l a r i a l ?

20 Alteração do contrato de trabalho

1 .  E m  q u e  c a s o s  o  e m p r e g a d o r  p o d e  t r a n s f e r i r  o  e m p r e g a d o ?

2 .  O  q u e  é  t r a n s f e r ê n c i a  e m  q u e  h á  c l á u s u l a  i m p l í c i t a  e  q u a n d o  o c o r r e ?

3 .  O  a d i c i o n a l  d e  t r a n s f e r ê n c i a  é  d e v i d o  n a  t r a n s f e r ê n c i a  d e f i n i t i v a ?

4 .  O  q u e  s e  e n t e n d e  p o r  m u d a n ç a  d e  d o m i c í l i o ?

5 .  O  q u e  é  t r a n s f e r ê n c i a  p r o v i s ó r i a ?

6 .  O  q u e  é  m e s m a  l o c a l i d a d e ?

7 .  É  p o s s í v e l  a  t r a n s f e r ê n c i a  d o  e m p r e g a d o  d e n t r o  d o  g r u p o  d e  e m p r e s a s ?

8 .  Q u e m  p a g a  a s  d e s p e s a s  d e  t r a n s f e r ê n c i a ?

9 .  O  q u e  é  ius variandil

1 0 .  O  q u e  é  ius resistentiae?

1 1 .  N o  q u e  c o n s i s t e  o  p r i n c í p i o  d a  i m o d i f i c a b i l i d a d e ?

1 2 .  C o m o  s e  d á  a  t r a n s f e r ê n c i a  d o  e m p r e g a d o  p a r a  o  e x t e r i o r ?  Q u a i s  o s  d i r e i t o s  
p o s s u i ?
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21 Suspensão e interrupção do contrato de trabalho

1 .  O  q u e  é  s u s p e n s ã o  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

2 .  O  q u e  é  i n t e r r u p ç ã o  d o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

3 .  A s  f é r i a s  e n q u a d r a m - s e  e m  q u a l  d a s  d u a s  h i p ó t e s e s  a n t e r i o r e s ?  P o r  q u ê ?

4 .  Q u a i s  s ã o  o s  e f e i t o s  d a  s u s p e n s ã o  e  d a  i n t e r r u p ç ã o  n o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

5 .  P o d e  o  e m p r e g a d o  s e r  d i s p e n s a d o  n o  p e r í o d o  d e  s u s p e n s ã o  o u  i n t e r r u p ç ã o  d o  c o n t r a 
t o  d e  t r a b a l h o ?

22 Cessação do contrato de trabalho

1 .  E x i s t e  d i s t i n ç ã o  e n t r e  j u s t a  c a u s a  e  f a l t a  g r a v e ?

2 .  O  q u e  é  i n s u b o r d i n a ç ã o ?

3 .  O  q u e  é  i n d i s c i p l i n a ?

4 .  O  q u e  é  d e s í d i a ?

5 .  O  q u e  é  m a u  p r o c e d i m e n t o ?

6 .  A  e m b r i a g u e z  c o n s t i t u i - s e  e m  f a l t a  g r a v e ?

7 .  C o m o  s e  c a r a c t e r i z a  o  a b a n d o n o  d e  e m p r e g o ?

8 .  C o m o  s e  d á  a  f o r ç a  m a i o r ?

9 .  A  a p o s e n t a d o r i a  r e s c i n d e  o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

23 Aviso-prévio

1 .  Q u a l  o  c o n c e i t o  d e  a v i s o - p r é v i o ?

2 .  Q u a l  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d o  a v i s o - p r é v i o ?

3 .  Q u a l  o  p r a z o  d o  a v i s o - p r é v i o ?

4 .  E x i s t e  a v i s o  p r é v i o  p r o p o r c i o n a l  a o  t e m p o  d e  s e r v i ç o ?

5 .  P o d e  o  e m p r e g a d o  r e n u n c i a r  a o  a v i s o - p r é v i o ?

6 .  C a b e  o  a v i s o  p r é v i o  n a  r e s c i s ã o  i n d i r e t a ?

7 .  E x i s t e  a l g u m a  f o r m a  p a r a  a  c o n c e s s ã o  d o  a v i s o - p r é v i o ?

8 .  Q u a i s  s ã o  o s  e f e i t o s  d o  a v i s o - p r é v i o  n o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

9 .  C o m o  é  f e i t a  a  r e m u n e r a ç ã o  d o  a v i s o - p r é v i o ?

24 Estabilidade

1 .  O  q u e  é  e s t a b i l i d a d e  n o  s e n t i d o  j u r í d i c o ?

2 .  O  q u e  é  g a r a n t i a  d e  e m p r e g o ?
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3 .  E x i s t e  a i n d a  a  e s t a b i l i d a d e  d e c e n a l ?

4 .  C o m o  o c o r r e  a  g a r a n t i a  d e  e m p r e g o ?

5 .  O  m e m b r o  s u p l e n t e  d a  C i p a  t e m  d i r e i t o  a  e s t a b i l i d a d e ?

6 .  C o m o  s e  e x t i n g u e  a  e s t a b i l i d a d e ?

25 Indenização

1 .  O  q u e  é  i n d e n i z a ç ã o ?

2 .  Q u a i s  a s  t e o r i a s  q u e  i n f o r m a m  s u a  n a t u r e z a  j u r í d i c a ?

3 .  Q u e  e s p é c i e  d e  i n d e n i z a ç ã o  é  d e v i d a  n o s  c o n t r a t o s  p o r  p r a z o  i n d e t e r m i n a d o ?

4 .  A  i n d e n i z a ç ã o  s u b s i s t e  c o m  o  s i s t e m a  d o  F G T S ?  E m  q u e  c a s o s ?

5 .  C o m o  s e  d á  a  i n d e n i z a ç ã o  n o s  c o n t r a t o s  p o r  p r a z o  d e t e r m i n a d o ?

6 .  C o m o  é  o  p a g a m e n t o  d a  i n d e n i z a ç ã o  d o  e m p r e g a d o  e s t á v e l ?

7 .  H a v e n d o  c u l p a  r e c í p r o c a ,  h á  i n d e n i z a ç ã o ?

8 .  Q u e m  p a g a  a  i n d e n i z a ç ã o  n o  factum principis?

9 .  S e  o  e m p r e g a d o r  p e d i r  a  a p o s e n t a d o r i a  d o  e m p r e g a d o ,  p a g a  i n d e n i z a ç ã o ?

1 0 .  O  q u e  é  i n d e n i z a ç ã o  a d i c i o n a l ?  E l a  a i n d a  s u b s i s t e ?

26 Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -  FGTS

1 .  O  q u e  é  F G T S ?  P a r a  q u e  s e r v e ?

2 .  Q u a l  o  p r a z o  d e  p r e s c r i ç ã o  d o  F G T S ?

3 .  Q u a l  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d o  F G T S ?

4 .  D e  q u a n t o  é  a  m u l t a  d o  F G T S  s o b r e  o s  d e p ó s i t o s  f u n d i á r i o s ?

5 .  Q u a i s  a s  h i p ó t e s e s  d e  s a q u e  d o  F G T S ?

6 .  Q u e m  s ã o  o s  c o n t r i b u i n t e s  d o  F G T S ?
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Parte IV -  Direito Tutelar do Trabalho

27 Direito tutelar do trabalho

1 .  O  q u e  é  D i r e i t o  T u t e l a r  d o  T r a b a l h o ?

2 .  O  q u e  s e r á  e s t u d a d o  n e s s e  s e g m e n t o ?

3 .  Q u a l  a  d i s t i n ç ã o  q u e  s e  p o d e  f a z e r  d o  t e m a  e m  f o c o  c o m  d i r e i t o  d i s c i p l i n a r ,  r e g u l a 
m e n t a r  o u  a d m i n i s t r a t i v o  d o  t r a b a l h o ?

28 Identificação e registro profissional

1 .  O  q u e  é  C a r t e i r a  d e  T r a b a l h o  e  P r e v i d ê n c i a  S o c i a l ?

2 .  O s  e s t a g i á r i o s  n e c e s s i t a m  d e  C T P S ?

3 .  O s  a t l e t a s  d e  f u t e b o l  t ê m  C T P S ?

4 .  C o m o  s e  o b t é m  a  C T P S ?

5 .  Q u a l  o  v a l o r  d a s  a n o t a ç õ e s  n a  C T P S ?

6 .  Q u a l  o  p r a z o  d e  p r e s c r i ç ã o  p a r a  a n o t a ç ã o  d a  C T P S ?

29 Critérios de não discriminação no trabalho

1 .  Q u a l  o  s e n t i d o  d a  p a l a v r a  discriminação?

2 .  Q u a i s  o s  c r i t é r i o s  g e n é r i c o s  p r e v i s t o s  n a  C o n s t i t u i ç ã o ?

3 .  H á  a l g u m a  n o r m a  e s p e c í f i c a  p a r a  a  p r o t e ç ã o  d o  m e r c a d o  d e  t r a b a l h o  d a  m u l h e r ?

4 .  C o m o  s e  d á  a  d i s c r i m i n a ç ã o  p o r  m o t i v o  d e  s e x o ,  i d a d e ,  c o r  e  e s t a d o  c i v i l ?

5 .  O  q u e  e x i s t e  n a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  p r o t e ç ã o  q u a n t o  a o  d e f i c i e n t e  f í s i c o ?

6 .  H á  d i f e r e n ç a  e n t r e  o s  d i r e i t o s  d o  t r a b a l h a d o r  a v u l s o  e  c o m  v í n c u l o  e m p r e g a t í c i o  p e r 
m a n e n t e ?

30 Jomada de trabalho

1 .  O  q u e  é  j o m a d a  d e  t r a b a l h o ?

2 .  Q u a l  é  a  j o r n a d a  d e  t r a b a l h o  l e g a l m e n t e  p r e v i s t a ?

3 .  O  q u e  é  s i s t e m a  d e  c o m p e n s a ç ã o  d e  h o r a s ?

4 .  O  q u e  s ã o  h o r a s  s u p l e m e n t a r e s ?

5 .  Q u a l  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d a  j o r n a d a  d e  t r a b a l h o ?

6 .  O  q u e  s ã o  t u r n o s  i n i n t e r r u p t o s  d e  r e v e z a m e n t o ?



7 .  Q u a l  o  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o  p e l a  l e i  c o m o  d e  t r a b a l h o  n o t u r n o  p a r a  o s  e m p r e g a d o s  
u r b a n o s  e  r u r a i s ?

8 .  O  q u e  é  h o r a  n o t u r n a  r e d u z i d a ?

9 .  O  q u e  é  h o r á r i o  d e  t r a b a l h o  m i s t o ?

31 Intervalos para descanso

1 .  O  q u e  s ã o  i n t e r v a l o s  p a r a  d e s c a n s o ?

2 .  Q u a i s  s ã o  o s  i n t e r v a l o s  i n t e r j o r n a d a ?  E l e s  s ã o  r e m u n e r a d o s ?

3 .  O  q u e  é  i n t e r v a l o  i n t e r j o r n a d a ?  O  q u e  o c o r r e  s e  o  t r a b a l h a d o r  p r e s t a r  s e r v i ç o s  n e s s e
h o r á r i o ?

4 .  O  q u e  p o d e  s e r  c o n s i d e r a d o  c o m o  s e r v i ç o  d e  m e c a n o g r a f i a ,  e s c t i t u r a ç ã o  o u  c á l c u l o ?

32 Repouso semanal remunerado

1 .  O  q u e  é  r e p o u s o  s e m a n a l  r e m u n e r a d o ?

2 .  A  p a r t i r  d e  q u a n d o  o  r e p o u s o  s e m a n a l  p a s s o u  a  s e r  r e m u n e r a d o ?

3 .  Q u a l  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d o  r e p o u s o  s e m a n a l  r e m u n e r a d o ?

4 .  A  L e i  n s  6 0 5 / 4 9  r e v o g o u  o s  a r t i g o s  6 7  a  7 0  d a  C L T ?

5 .  A  q u e  t r a b a l h a d o r e s  s e  a p l i c a  o  r e p o u s o  s e m a n a l  r e m u n e r a d o ?

6 .  H á  a l g u m a  c o n d i ç ã o  p a r a  o  p a g a m e n t o  d o  r e p o u s o  s e m a n a l ?

7 .  C o m o  é  r e m u n e r a d o  o  t r a b a l h o  e m  d i a s  d e  r e p o u s o ?

8 .  O s  v e n d e d o r e s  c o m i s s i o n i s t a s  t ê m  d i r e i t o  a o  d s r ?

9 .  A s  h o r a s  e x t r a s  i n t e g r a m  o s  d s r ’ s ?  P o r  q u ê ?

33 Férias

1 .  O  q u e  s ã o  f é r i a s ?

2 .  Q u a l  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d a s  f é r i a s ?

3 .  O  q u e  s ã o  f é r i a s  c o l e t i v a s ?

4 .  P o d e m  s e r  a s  f é r i a s  c o l e t i v a s  c o n c e d i d a s  e m  t r ê s  v e z e s ?

5 .  S ã o  d e v i d a s  a s  f é r i a s  q u a n d o  o  e m p r e g a d o  t e m  m e n o s  d e  u m  a n o  e  p e d e  d e m i s s ã o ?

6 .  O  t e r ç o  c o n s t i t u c i o n a l  é  d e v i d o  q u a n d o  o  e m p r e g a d o  p e d e  d e m i s s ã o ?

7 .  D e  q u a n t o s  d i a s  s ã o  a s  f é r i a s  d o  d o m é s t i c o ?
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34 Trabalho da mulher

1 .  A  m u l h e r  p o d e  t r a b a l h a r  n o  p e r í o d o  n o t u r n o ?

2 .  Q u a i s  s ã o  o s  i n t e r v a l o s  d e  d e s c a n s o  d a  m u l h e r ?

3 .  A  m u l h e r  p o d e  t r a b a l h a r  e m  p o s t o  d e  g a s o l i n a ?  P o r  q u ê ?

4 .  A  q u a n t o s  d i a s  t e m  d i r e i t o  a  e m p r e g a d a  d e  l i c e n ç a - m a t e m i d a d e ?

5 .  Q u a l  o  p e r í o d o  q u e  a  e m p r e g a d a  t e m  p a r a  a m a m e n t a r  s e u  f i l h o ?

6 .  D e  q u a n t o s  d i a s  é  a  e s t a b i l i d a d e  d a  g e s t a n t e ?

7 .  Q u a n t o s  d e v e m  s e r  o s  d i a s  a  a n t e c e d e r  e  s u c e d e r  o  p a r t o  n a  l i c e n ç a - m a t e m i d a d e ?

35 Trabalho da criança e do adolescente

1 .  O  q u e  é  m e n o r  a p r e n d i z ?  Q u a l  s u a  i d a d e ?

2 .  O  q u e  é  a p r e n d i z a g e m ?

3 .  H á  p r o i b i ç õ e s  d o  t r a b a l h o  d o  m e n o r  e m  a l g u m  t i p o  d e  a t i v i d a d e ?  Q u a i s ?

4 .  O  q u e  é  e s t á g i o  e  q u a n d o  s e  e v i d e n c i a ?

5 .  O  q u e  v e m  a  s e r  m e n o r  a s s i s t i d o ?

6 .  Q u a l  a  d u r a ç ã o  d o  t r a b a l h o  d o  m e n o r ?

36 Nacionalização do trabalho

1 .  O  q u e  v e m  a  s e r  l e i  d o s  d o i s  t e r ç o s ?

2 .  E s t á  e m  v i g o r  a  d i s p o s i ç ã o  d a  C L T  q u e  t r a t a  d e s s a  d i s t i n ç ã o ?

3 .  C o m o  s e  d á  a  e q u i p a r a ç ã o  s a l a r i a l  c o m  o s  e s t r a n g e i r o s ?  E m  q u e  h i p ó t e s e s  e l a  n ã o  
o c o r r e ?

37 Segurança e medicina do trabalho

1 .  O  q u e  é  s e g u r a n ç a  e  m e d i c i n a  d o  t r a b a l h o ?

2 .  C o m o  s e  c o n f i g u r a  a  p e r i c u l o s i d a d e ?

3 .  D o  q u e  t r a t a  a  L e i  n s  7 . 3 6 9 / 8 5 ?

4 .  C o m o  s e  c o n f i g u r a  a  i n s a l u b r i d a d e ?

5 .  O  q u e  é  C i p a  e  q u a n d o  d e v e  s e r  i n s t a l a d a ?

6 .  O  q u e  é  e r g o n o m i a ?

7 .  A  m u l h e r  p o d e  t r a b a l h a r  e m  m i n a s  d e  s u b s o l o ?

8 .  O  M i n i s t é r i o  d o  T r a b a l h o  p o d e  i n t e r d i t a r  o u  e m b a r g a r  o b r a ?
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38 Fiscalização do Trabalho

1 .  C o m o  a t u a m  o s  a g e n t e s  d e  i n s p e ç ã o  d o  t r a b a l h o ?

2 .  Q u a i s  s ã o  a s  a t r i b u i ç õ e s  e  p o d e r e s  d o s  i n s p e t o r e s ?

3 .  O  q u e  é  l i v r e  a c e s s o ?

4 .  O  q u e  é  d u p l a  v i s i t a  e  q u a n d o  s e  e v i d e n c i a ?

5 .  Q u a n d o  o  f i s c a l  d e v e  a u t u a r  e  m u l t a r ?

39 Assistência na rescisão do contrato de trabalho

1 .  H á  n e c e s s i d a d e  d e  a s s i s t ê n c i a  p a r a  o  e m p r e g a d o  q u e  t e m  m e n o s  d e  u m  a n o  d e  
c a s a ?

2 .  O n d e  d e v e  s e r  f e i t a  a  a s s i s t ê n c i a  p a r a  o  e m p r e g a d o  q u e  t e m  m a i s  d e  u m  a n o  d e  
c a s a ?

3 .  Q u a l  o  p r a z o  p a r a  o  p a g a m e n t o  d a s  v e r b a s  r e s c i s ó r i a s ?

4 .  O  p a g a m e n t o  d a s  v e r b a s  r e s c i s ó r i a s  q u i t a  o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

40 Decadência e prescrição no direito do trabalho

1. Q u a l  a  d i f e r e n ç a  e n t r e  p r e s c r i ç ã o  e  d e c a d ê n c i a ?

2 .  Q u a i s  s ã o  o s  f u n d a m e n t o s  d a  p r e s c r i ç ã o ?

3 .  Q u a l  é  o  p r a z o  d e  p r e s c r i ç ã o  p a r a  o  t r a b a l h a d o r  a v u l s o ?

4 .  Q u a l  é  o  p r a z o  d e  p r e s c r i ç ã o  p a r a  o  e m p r e g a d o  d o m é s t i c o ?

5 .  O s  a t o s  n u l o s  p r e s c r e v e m  n o  D i r e i t o  d o  T r a b a l h o ?  P o r  q u ê ?

6 .  Q u a l  é  a  p r e s c r i ç ã o  p a r a  o  e m p r e g a d o r ?
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Parte V -  Direito Coletivo do Trabalho

41 Direito coletivo do trabalho

1 .  Q u a l  a  d e n o m i n a ç ã o  q u e  m e l h o r  r e f l e t e  o  e s t u d o  d o  t e m a  q u e  e n v o l v e  o s  s i n d i c a t o s  
e  a s  n o r m a s  c o l e t i v a s  a p l i c á v e i s  a o s  c o n t r a t o s  d e  t r a b a l h o ?  P o r  q u ê ?

2 .  C o m o  p o d e m o s  d e f i n i r  o  D i r e i t o  C o l e t i v o  d o  T r a b a l h o ?

3 .  C o m o  p o d e  s e r  d i v i d i d o  o  D i r e i t o  C o l e t i v o  d o  T r a b a l h o ?

4 .  C o m o  s u r g e m  o s  p r i m e i r o s  s i n d i c a t o s ?

42 Liberdade sindical

1 .  Q u a l  o  c o n c e i t o  l i e  l i b e r d a d e  s i n d i c a l ?

2 .  O  q u e  p r e c o n i z a  a  C o n v e n ç ã o  n 2 8 7  d a  O I T ?

3 .  O  q u e  e s t a b e l e c e  a  C o n v e n ç ã o  n 2 9 8  d a  O I T ?

4 .  Q u a i s  o s  a s p e c t o s  q u e  o  e n f o q u e  d a  a u t o n o m i a  s i n d i c a l  c o m p r e e n d e ?

43 Organização sindical

1 .  O  q u e  é  s i n d i c a t o ?

2 .  Q u a l  s u a  n a t u r e z a  j u r í d i c a ?

3 .  Q u a i s  a s  f u n ç õ e s  d o  s i n d i c a t o ?

4 .  Q u a i s  a s  e n t i d a d e s  s i n d i c a i s  d e  g r a u  s u p e r i o r ?

5 .  Q u a n t o s  m e m b r o s  c o n t é m  a  d i r e t o r i a  d o  s i n d i c a t o ?

6 .  Q u a l  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d a  c o n t r i b u i ç ã o  s i n d i c a l ?

7 .  A  c o n t r i b u i ç ã o  c o n f e d e r a t i v a  s e  c o n f u n d e  c o m  a  c o n t r i b u i ç ã o  a s s i s t e n c i a l ?

8 .  Q u a l  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d a  c o n t r i b u i ç ã o  c o n f e d e r a t i v a ?

44 Representação dos trabalhadores nas empresas

1 .  O  q u e  v e m  a  s e r  r e p r e s e n t a n t e  d o s  t r a b a l h a d o r e s  n a  e m p r e s a ?  C o n f u n d e - s e  o  r e f e r i 
d o  r e p r e s e n t a n t e  s i n d i c a l  e  o  d e l e g a d o  s i n d i c a l ?

2 .  Q u a l  a  c o n d i ç ã o  p a r a  o  r e p r e s e n t a n t e  d o s  t r a b a l h a d o r e s  s e r  e l e i t o  n a  e m p r e s a ?

3 .  C o m o  s e  d á  a  e l e i ç ã o  n a s  e m p r e s a s  c o m  m a i s  d e  u m  e s t a b e l e c i m e n t o ?

4 .  H á  e s t a b i l i d a d e  p a r a  o  r e p r e s e n t a n t e  d o s  t r a b a l h a d o r e s  n a  e m p r e s a ?

5 .  O  q u e  é  c o g e s t ã o ?



6 .  A  c o g e s t ã o  p r e v i s t a  n a  C o n s t i t u i ç ã o  é  a u t o a p l i c á v e l ?

7 .  O  q u e  q u e r  d i z e r  o  v o c á b u l o  “ e x c e p c i o n a l m e n t e ”  c o n t i d o  n o  i n c i s o  X I  d o  a r t .  7 2 d a  
C o n s t i t u i ç ã o ?

45 Conflitos coletivos de trabalho

1 .  O  q u e  é  c o n f l i t o  c o l e t i v o ?

2 .  O  q u e  é  c o n f l i t o  c o l e t i v o  e c o n ô m i c o  e  d e  i n t e r e s s e ?

3 .  Q u a i s  s ã o  a s  f o r m a s  d e  s o l u ç ã o  d o s  c o n f l i t o s  t r a b a l h i s t a s ?

4 .  O  q u e  é  m e d i a ç ã o ?

5 .  O  q u e  é  a r b i t r a g e m ?

6 .  O  q u e  é  j u r i s d i ç ã o ?

7 .  Q u a i s  a s  d i f e r e n ç a s  e n t r e  e s s a s  t r ê s  ú l t i m a s  h i p ó t e s e s ?

8 .  O  q u e  é  d i s s í d i o  c o l e t i v o ?

9 .  C o m o  s e  v e r i f i c a  o  d i s s í d i o  d e  e x t e n s ã o  e  d e  r e v i s ã o ?

1 0 .  O  q u e  é  a ç ã o  d e  c u m p r i m e n t o ?

46 Autonomia privada coletiva

1 .  O  q u e  é  a u t o n o m i a  p r i v a d a  c o l e t i v a ?

2 .  Q u a i s  s ã o  o s  s u j e i t o s  d a  a u t o n o m i a  p r i v a d a  c o l e t i v a ?

3 .  Q u a i s  s ã o  o s  l i m i t e s  d a  a u t o n o m i a  p r i v a d a  c o l e t i v a ?

47 Negociação coletiva

1 .  O  q u e  é  n e g o c i a ç ã o  c o l e t i v a ?

2 .  Q u a l  a  d i s t i n ç ã o  d a  n e g o c i a ç ã o  c o l e t i v a  e m  r e l a ç ã o  à  c o n v e n ç ã o  e  a o  a c o r d o  c o l e t i v o ?

3 .  Q u a i s  s ã o  a s  f u n ç õ e s  d a  n e g o c i a ç ã o  c o l e t i v a ?

4 .  Q u a i s  s ã o  o s  f u n d a m e n t o s  d e  v a l i d a d e  d a  n e g o c i a ç ã o  c o l e t i v a ?

5 .  Q u a i s  s ã o  o s  n í v e i s  d e  n e g o c i a ç ã o  c o l e t i v a ?

48 Contrato coletivo de trabalho

1 .  O  q u e  é  c o n t r a t o  c o l e t i v o  d e  t r a b a l h o ?

2 .  Q u a l  s e u  c o n t e ú d o ?

3 .  A s  c e n t r a i s  s i n d i c a i s  p o d e m  n e g o c i a r  o  c o n t r a t o  c o l e t i v o ?

4 .  Q u a l  a  d i s t i n ç ã o  e n t r e  c o n t r a t o  c o l e t i v o  e  c o n t r a t a ç ã o  c o l e t i v a ?
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5 .  Q u a l  é  o  e s c o p o  d o  c o n t r a t o  c o l e t i v o ?

6 .  Q u a l  o  â m b i t o  d o  c o n t r a t o  c o l e t i v o ?

7 .  E x i s t e  h i e r a r q u i a  e n t r e  o  c o n t r a t o  c o l e t i v o  e  o u t r a s  n o r m a s  c o l e t i v a s ?

8 .  Q u a l  a  f o r m a  d o  c o n t r a t o  c o l e t i v o ?

9 .  A s  c l á u s u l a s  d o  c o n t r a t o  c o l e t i v o  s e  i n c o r p o r a m  a o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

1 0 .  Q u a i s  s ã o  o s  f a t o r e s  i n i b i d o r e s  à  i m p l a n t a ç ã o  d o  c o n t r a t o  c o l e t i v o ?

49 Convenções e acordos coletivos de trabalho

1 .  O  q u e  é  c o n v e n ç ã o  c o l e t i v a ?

2 .  O  q u e  é  a c o r d o  c o l e t i v o  d e  t r a b a l h o ?

3 .  O  q u e  é  n e g o c i a ç ã o  c o l e t i v a ?

4 .  C o m o  s e  o r i e n t a  o  i n t é r p r e t e  n a  h i p ó t e s e  d e  e x i s t i r  u m  a c o r d o  e  u m a  c o n v e n ç ã o  c o 
l e t i v a  q u e  d e v e m  s e r  a p l i c a d o s  a  c e r t a  c a t e g o r i a ?

5 .  H á  i n c o r p o r a ç ã o  d a s  c l á u s u l a s  d a  n o r m a  c o l e t i v a  a o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

6 .  E x i s t e  l i m i t a ç ã o  p a r a  a  m u l t a  p r e v i s t a  n a  n o r m a  c o l e t i v a ?

7 .  Q u a l  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d a  c o n v e n ç ã o  c o l e t i v a ?

8 .  Q u a l  o  p r a z o  m á x i m o  d e  v i g ê n c i a  d a  n o r m a  c o l e t i v a ?

9 .  H á  a  p o s s i b i l i d a d e  d e  n e g o c i a r  n o  s e t o r  p ú b l i c o  m e d i a n t e  c o n v e n ç ã o  c o l e t i v a ?

1 0 .  A  p a r t i r  d e  q u e  m o m e n t o  a  n o r m a  c o l e t i v a  t e m  v a l i d a d e ?

50 Greve

1 .  O  q u e  é  g r e v e ?

2 .  C o m o  e r a  t r a t a d a  a  g r e v e  n a  C o n s t i t u i ç ã o  d e  1 9 3 7 ?

3 .  Q u a l  a  n a t u r e z a  j u r í d i c a  d a  g r e v e ?

4 .  C o m o  p o d e m o s  c l a s s i f i c a r  a s  g r e v e s ?

5 .  Q u a i s  s e r i a m  a s  l i m i t a ç õ e s  a o  d i r e i t o  d e  g r e v e ?

6 .  Q u e m  t e m  a  t i t u l a r i d a d e  e  a  l e g i t i m i d a d e  p a r a  a  g r e v e ?

7 .  Q u a i s  s ã o  o s  i n t e r e s s e s  q u e  s e r ã o  d e f e n d i d o s  p o r  m e i o  d a  g r e v e ?

8 .  Q u a l  o  quorum  a  s e r  o b s e r v a d o  n a  a s s e m b l e i a  g e r a l  p a r a  a  d e f l a g r a ç ã o  d a  g r e v e ?

9 .  Q u a l  o  p r a z o  d o  a v i s o  p r é v i o  d e  g r e v e ?

1 0 .  Q u a i s  s ã o  o s  e f e i t o s  d a  g r e v e  n o  c o n t r a t o  d e  t r a b a l h o ?

1 1 .  O  q u e  é  lockout?

1 2 .  É  p e r m i t i d a  a  g r e v e  d e  s o l i d a r i e d a d e ?  P o r  q u ê ?

1 3 .  É  p o s s í v e l  f a z e r  g r e v e  d e  z e l o ?  P o r  q u ê ?
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CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

Parágrafo único 

CLÁUSULA II

Entre partes, tendo de um lad o ...................................................... , com sede nesta Capital de São
Paulo à R u a .......■........................... n - ........, inscrita no CGC sob o nE.............. doravante deno
minado simplesmente EMPREGADOR, e de outro lado o Sr. (a) ...................................................... ,
portador(a) da CTPS ne ............................  série................ . doravante denominado simplesmente
EMPREGADO, ajustam este CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, mediante as cláusulas a seguir adu-

CLÁUSULA I -  O EMPREGADO obriga-se a prestar serviços no cargo d e .................................
mediante salário de $ ....................................... , pago mensalmente, sujeito aos
descontos legais, pelo prazo determinado d e ..................... (............................. )
dias, a começar no d ia ......./ ....... / ....... , para terminar e m ....... / ....... / ....... ,
quando então o presente contrato será considerado findo, independentemen
te de comunicação de qualquer das partes.

-  O presente contrato poderá ser prorrogado por uma única vez, findo o qual, 
passará a vigorar por prazo indeterminado.

-  O EMPREGADO aceita como condição deste acordo fazer sua prestação de 
serviços em qualquer seção ou estabelecimento do EMPREGADOR, concor
dando desde já em fazer sua prestação de serviços em qualquer localidade 
onde o EMPREGADOR mantiver filiais ou necessitar do EMPREGADO, ou em 
outras empresas daquele.

-  Q EMPREGADO obriga-se a fazer sua prestação de serviços em horário no
turno ou diurno, prorrogando ou compensando, segundo as necessidades do 
EMPREGADOR, observados os preceitos reguladores desses horários, inclusi
ve indicar e alterar livremente os períodos de descanso durante a jomada.

-  d  EMPREGADO obriga-se ainda a ressarcir ao EMPREGADOR todos os danos 
oii prejuízos que causar, ainda que por culpa ou dolo.

-  O EMPREGADOR fica com direito de designar outras funções nas quais o 
EMPREGADO prestará serviços, garantida a irredutibilidade salarial.

-  O EMPREGADO se obriga a fornecer fiança ou a fazer seguro da fidelidade, 
quando isso for exigido pelo EMPREGADOR e a favor de quem ele indicar.

-  O EMPREGADO, sempre que a função exija, será obrigado a usar uniforme 
que lhe for determinado.

CLÁUSULA VIII -  O EMPREGADO se obriga a respeitar o regulamento do EMPREGADOR e as 
normas de serviços de caráter genérico, que ficam fazendo parte integrante 
deste contrato, dos quais toma conhecimento neste ato.

CLAUSULAIX -  Os casos omissos serão regulados pela legislação trabalhista em vigor, aplican- 
do-se a este contrato as disposições da CLT combinadas com aquelas do FGTS. 
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o citado contrato, na presen
ça de duas testemunhas, para que possa produzir seus efeitos legais.

CLÁUSULA III

CLÁUSULA IV 

CLÁUSULA V 

CLÁUSULA VI 

CLÁUSULA VII

São Paulo,......... de , 19

Responsável p / menor 

Testemunhas:

Ia_________________

EMPREGADO

EMPREGADOR
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CONTRATO DE APRENDIZAGEM PARA MENORES

Entre a firma...............................................................................................................................................,
estabelecida nesta ..............................................................à  Rua.............................................................
.............................................................................na ................. , aqui denominada EMPREGADORA, e
o (a) m enor............................................................................................................ , aqui denominado (a)
MPREGADO(a) devidamente assistido (a), neste ato, por seu responsável legal, Sr. ( a ) ...............
........................................................................................................., fica justo e combinado o presente
contrato de trabalho, o qual se regerá pelas cláusulas seguintes:

Ia -  A EMPREGADORA admite o EMPREGADO(á) acima citado(a) aos seus serviços, obrigando-
se a submetê-lo (a) a formação profissional metódica na função de..................................................
.................................................................. , mediante o pagamento de................. ...................................

2a -  A aprendizagem será ministrada no local de trabalho à  Rua.....................................................
n2 ................, sede da EMPREGADORA, e não ultrapassará o prazo de dois anos.

3a -  A existência do presente contrato será anotada na sua CTPS.

4a -  O (a) EMPREGADO (a) se obriga a cumprir com exatidão o horário de trabalho, a executar 
com lealdade suas funções, obedecendo às instruções e normas internas da EMPREGADORA, 
comprometendo-se, principalmente, a seguir o regime de aprendizagem que for estabelecido, 
buscando o máximo de aproveitamento.

5S -  São justas causas para a rescisão do presente contrato as previstas nos artigos 482 e 483 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o desrespeito a qualquer das cláusulas do presente
l o i l i f l l l i l g l S l I É I l l l l ! ®

E, por estarem assim de pleno acordo, assinam o presente contrato em 4 vias de igual teor, na 
presença de duas testemunhas, abaixo assinadas.

d e ..................................... ......de 19

Assinatura do empregador

Assinatura do (a) empregado (a)

Assinatura do responsável legal pelo (a) menor

TESTEMUNHAS:

Nom e................. .

Endereço........... .

Nom e..................

Endereço........... .
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T A B E L A  D E  I N C I D Ê N C I A S  
( I N S S ,  F G T S  E  I R F )

R u b r i c a s
I n c i d ê n c i a s

I N S S F G T S I R

A b o n o
•  d e  q u a l q u e r  n a 

t u r e z a ,  s a l v o  o  
d e  f é r i a s

•  p e c u n i á r i o  d e  f é 
r i a s  a t é  2 0  d i a s

s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n 2 
8 . 2 1 2 ,  e  §  l s ,  a r t .  
4 5 7 ,  C L T

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 2 e  7 a  d a  L e i  
n 2 7 . 7 1 3

n ã o
a r t s .  2 8 ,  §  9 a ,  e ,  6  
d a  L e i  n s  8 . 2 1 2

n ã o
a r t .  1 4 4  d a  C L T

s i m
a r t s .  3 e  e  7 2 d a  L e i  
n 2 7 . 7 1 3

A d i c i o n a i s
i n s a l u b r i d a d e ,  p e 
r i c u l o s i d a d e ,  n o 
t u r n o ,  d e  f u n ç ã o  
e  t e m p o  d e  s e r v i 
ç o ,  d e  t r a n s f e r ê n 
c i a ,  h o r a s  e x t r a s

s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  d a  L e i  n s  
8 . 2 1 2 ,  S ú m u l a  6 8 8  
d o  S T F

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n s  
8 . 0 3 6 ,  S .  n ° s  6 0  e  
6 3  d o  T S T

s i m
a r t s .  3 2 e  7 a  d a  L e i  
n 2 7 . 7 1 3

A j u d a  d e  c u s t o n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 2 ,  g, d a  
L e i  n 2 8 . 2 1 2  e  §  2 a ,  
a r t .  4 5 7 ,  C L T

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

s o m e n t e  n ã o  i n c i d e  
e m  r e l a ç ã o  à  d e s t i 
n a d a  a  a t e n d e r  d e s 
p e s a s  d e  t r a n s p o r t e  
e  l o c o m o ç ã o  ( a r t .  
6 2 ,  X X ,  d a  L e i  n 2 
7 . 7 1 3 )

A u x í l i o - d o e n ç a
( a p e n a s  i n c i d e  
s o b r e  o s  1 5  p r i 
m e i r o s  d i a s  p a g o s  
p e l a  e m p r e s a )

s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n 2 
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 2 e  7-  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

A v i s o - p r é v i o
•  i n d e n i z a d o

•  t r a b a l h a d o

n ã o s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6 ,  S .  3 0 5  T S T

n ã o
a r t .  6 2 ,  V, L e i  n 2 
7 . 7 1 3

s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n f  
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 2 e  7 a  d a  L e i  
n 2 7 . 7 1 3

C o m i s s õ e s s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n 2 
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n 9 
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n 2 7 . 7 1 3
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R u b r i c a s
I n c i d ê n c i a s

I N S S F G T S I R

1 3 s  s a l á r i o
•  1- p a r c e l a

8 2 a  p a r c e l a  p r o 
p o r c i o n a l  n ã o  
i n c i d e  I N S S  s o 
b r e  a  p a r c e l a  d o  
1 3 a  s a l á r i o  c o r 
r e s p o n d e n t e  a o  
a v i s o - p r é v i o  i n 
d e n i z a d o

n ã o
a r t .  2 1 4 ,  §  6 a ,  d o  
R P S

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

n ã o
a r t .  2 6  d a  L e i  n a  
7 - 7 1 3

s i m
a r t .  2 8 ,  §  7 a ,  L e i  n a  
8 . 2 1 2 ,  S ú m u l a  6 8 8  
d o  S T F

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

s i m
a r t .  5 a  d a  L e i  n a  
7 . 9 5 9
a r t .  1 6 ,  I I ,  d a  L e i  n a  
8 . 1 3 4 / 9 0

D e m i s s ã o
v o l u n t á r i a
i n c e n t i v a d a

n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 S ,  e ,  5 ,  
d a  L e i  n a  8 . 2 1 2

n ã o
a r t .  1 5 ,  §  6 a ,  L e i  n a  
8 . 0 3 6

n ã o
S .  2 1 5  d o  S T J

D i á r i a s
a  a t é  5 0 %  d o  s a 

l á r i o

8 a c i m a  d e  5 0 %

n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 a ,  h, L e i  
n a  8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

n ã o  i n c i d e  e m  r e 
l a ç ã o  à s  d e s t i n a d a s  
a o  p a g a m e n t o  d e  
d e s p e s a s  d e  a l i m e n 
t a ç ã o  e  p o u s a d a ,  
p o r  s e r v i ç o  e v e n 
t u a l  r e a l i z a d o  e m  
m u n i c í p i o  d i f e r e n t e  
d o  d a  s e d e  d e  t r a 
b a l h o ,  i n c l u s i v e  n o  
e x t e r i o r

a r t .  6 a ,  I I ,  L e i  n s  
7 . 7 1 3

s i m
a r t .  2 8 ,  §  8 a ,  a ,  L e i  
n a  8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

E s t a g i á r i o s n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 a ,  i, L e i  
n a  8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7-  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

F é r i a s
8 i n d e n i z a d a s  +  

1 / 3  o u  p r o p o r 
c i o n a l

8 n o r m a i s  ( i n c l u 
s i v e  c o l e t i v a s )  +  
1 / 3

n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 a ,  d, L e i  
n a  8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

n ã o
S .  3 8 6  d o  S T J

s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n 2 
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3
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R u b r i c a s
I n c i d ê n c i a s

I N S S F G T S I R

F é r i a s
•  d o b r a

n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 a ,  d ,  L e i  
n a  8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

F r e t e s  e  c a r r e t o s  
a g o s  a  P J

n ã o n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

n ã o
a r t .  3 a ,  D e c r e t o - l e i  
n a  1 . 6 2 5 / 7 8

F r e t e s  e  c a r r e t o s  
p a g o s  a  P F

s i m
a r t .  2 2 ,  I I I ,  L e i  n a  
8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

G o r j e t a s s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n °  
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 2 e  7 a  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

G r a t i f i c a ç ã o s i m
a r t .  2 8 ,  L e i  n a  
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

H o r a s  e x t r a s s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n a  
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

I n d e n i z a ç ã o
e m  g e r a l  ( p o r  
t e m p o  d e  s e r v i ç o ,  
a r t .  4 7 9  d a  C L T )

n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 a ,  L e i  n a  
8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

n ã o
a r t .  6 S ,  Y  d a  L e i  n a  
7 . 7 1 3

I n d e n i z a ç ã o  a d i 
c i o n a l  ( a r t .  9 Q d a  
L e i  n s  7 . 2 3 8 / 8 4 )

n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 a ,  e ,  9 ,  
L e i  n a  8 . 2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

n ã o
a r t .  6 a ,  Y  L e i  n a  
7 . 7 1 3

M e n o r  a s s i s t i d o
( p r o g r a m a  d o  

b o m  m e n i n o )

n ã o
a r t .  1 3 ,  p a r á g r a f o  
ú n i c o ,  D e c r e t o  n a  
9 4 . 3 3 8 / 8 7

n ã o
a r t .  1 3 ,  p a r á g r a f o  
ú n i c o ,  D e c r e t o  n a  
9 4 . 3 3 8 / 8 7

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

M u l t a
§  8 a  d o  a r t .  4 7 7  
d a  C L T

n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 a ,  X ,  L e i  
n a  8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n a  
8 . 0 3 6

n ã o

P a r t i c i p a ç ã o  n o s  
l u c r o s  ( q u a n d o  
f o r  p r o m u l g a d a  a  
l e i  e s p e c í f i c a  n ã o  
h a v e r á  q u a l q u e r  
i n c i d ê n c i a )

n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 B , L e i  
n a  8 .2 1 2

a r t .  2 0 ,  L e i  n a  
9 . 7 1 1 / 9 8

n ã o
a r t .  3 a  d a  L e i  n a  
1 0 .1 0 1

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n 9 7 . 7 1 3 ;  a r t .  3 B  e  
§  5 a ,  L e i  n a  1 0 . 1 0 1

P e r c e n t a g e n s s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n a  
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n s  
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7 S  d a  L e i  
n s  7 . 7 1 3
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R u b r i c a s
I n c i d ê n c i a s

I N S S F G T S I R

P r ê m i o s s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n s  
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

s i m
r t s .  3 2 e  7 a  d a  L e i  n 2 
7 . 7 1 3

Q u e b r a  d e  c a i x a s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n a  
8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

s i m
a r t .  7-, §  l 2 ,  L e i  n 2 
7 . 7 1 3

R e t i r a d a s  d e  d i r e 
t o r e s  e m p r e g a 
d o s

s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n e  
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 2 e  7 2 d a  L e i  
í i a  7 . 7 1 3

R e t i r a d a s  d e  d i 
r e t o r e s  p r o p r i e 
t á r i o s

s i m
a r t .  2 2 ,  I I I ,  L e i  n s  
8 .2 1 2

é  f a c u l t a t i v o
a r t .  1 6  d a  L e i  n 2
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n 2 7 . 7 1 3

R e t i r a d a s  d e  t i t u 
l a r e s  d e  f i r m a  
i n d i v i d u a l

s i m
a r t .  2 2 ,  I I I ,  L e i  n s  
8 .2 1 2

é  f a c u l t a t i v o
a r t .  1 6  d a  L e i  n 2
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 2 e  7 a  d a  L e i  
n 2 7 . 7 1 3

S a l á r i o s i m
a r t .  2 8 ,  I ,  L e i  n 2 
8 .2 1 2

s i m
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 a  e  7 a  d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

S a l á r i o - f a m f l i a n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 9 ,  a, L e i  
n 2 8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

n ã o
a r t .  2 5  d a  L e i  n a  
8 . 2 1 8

S a l á r i o - m a t e r n i -
d a d e

s i m
a r t .  2 8 ,  §  2 e ,  L e i  n 2 
8 .2 1 2

s i m
a r t .  2 8 ,  W, R F G T S

s i m
a r t s .  3 a  e  7 2 d a  L e i  
n a  7 . 7 1 3

S e r v i ç o s  d e  a u t ô 
n o m o s

s i m
a r t .  2 2 ,  I I I ,  L e i  n 9 
8 .2 1 2

n ã o
a r t .  1 5  d a  L e i  n 2 
8 . 0 3 6

s i m
a r t s .  3 2 e  7 2 d a  L e i  
n 2 7 . 7 1 3

V a l e - t r a n s p o r t e n ã o
a r t .  2 8 ,  §  9 2 ,  / ,  L e i  
n 2 8 .2 1 2

n ã o
a r t .  2 2 ,  b, d a  L e i  n 2 
7 . 4 1 8

n ã o
a r t .  6 2 ,  I ,  L e i  n a  
7 . 7 1 3
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S A L Á R I O S - M Í N I M O S  D E  R E F E R Ê N C I A

A n o V i g ê n c i a V a l o r F u n d .  L e g a l D a t a

1 9 8 7 l a - 0 8 - 8 7 C z $  1 . 9 6 9 , 9 2 D L .  2 . 3 5 1 7 - 8 - 8 7
1 9 8 7 l s - 0 9 - 8 7 C z $  2 . 0 6 2 , 3 1 D e c .  9 4 . 8 1 6 12 . 9 - 8 7

1 9 8 7 l a - 1 0 - 8 7 C z $  2 . 1 5 9 , 0 3 D e c .  9 4 . 9 9 0 3 0 - 9 - 8 7
1 9 8 7 3 - 1 1 - 8 7 C z $  2 . 2 6 0 , 2 9 D e c .  9 5 . 0 9 3 2 9 - 1 0 - 8 7
1 9 8 7 l e - 1 2 - 8 7 C z $  2 . 5 5 0 , 0 0 D e c .  9 5 . 3 0 8 3 0 - 1 1 - 8 7
1 9 8 8 l a - 0 1 - 8 8 C z $  3 . 0 6 0 , 0 0 D e c .  9 5 . 5 8 0 2 9 - 1 2 - 8 7
1 9 8 8 l a - 0 2 - 8 8 C z $  3 . 6 0 0 , 0 0 D e c .  9 5 . 6 8 7 2 9 - 1 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 3 - 8 8 C z $  4 . 2 4 8 , 0 0 D e c .  9 5 . 7 5 9 2 9 - 2 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 4 - 8 8 C z $  4 . 9 3 2 , 0 0 D e c .  9 5 . 8 8 5 2 9 - 3 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 5 - 8 8 C z $  5 . 9 1 8 , 0 0 D e c .  9 5 . 9 8 8 2 9 - 4 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 6 - 8 8 C z $  6 . 9 8 4 , 0 0 D e c .  9 6 . 1 0 8 3 1 - 5 - 8 8
1 9 8 8 l 2 - 0 7 - 8 8 C z $  8 . 3 7 6 , 0 0 D e c .  9 6 . 2 3 6 2 9 - 6 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 8 - 8 8 C z $  1 0 . 4 6 4 , 0 0 D e c .  9 6 . 4 4 3 2 9 - 7 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 9 - 8 8 C z $  1 2 . 7 0 2 , 0 0 D e c .  9 6 . 6 2 6 3 1 - 8 - 8 8
1 9 8 8 l a - 1 0 -8 8 C z $  1 5 . 7 5 6 , 0 0 D e c .  9 6 . 8 5 8 3 0 - 9 - 8 8
1 9 8 8 l a - l l -8 8 C z $  2 0 . 4 7 6 , 0 0 D e c .  9 7 . 0 2 5 3 1 - 1 0 - 8 8
1 9 8 8 l a - 1 2 -8 8 C z $  2 5 . 5 9 5 , 0 0 D e c .  9 7 . 1 5 2 3 0 - 1 1 - 8 8
1 9 8 9 2 - 0 1 - 8 9 C z $  3 1 . 8 6 6 , 0 0 D e c .  9 7 . 3 8 6 2 2 - 1 2 - 8 8
1 9 8 9 l a - 0 2 - 8 9 N C z $  3 6 , 7 4 D e c .  9 7 . 4 5 4 1 5 - 1 - 8 9
1 9 8 9 l a - 0 5 - 8 9 N C z $  4 6 , 8 0 D e c .  9 7 . 6 9 7 2 7 - 7 - 8 9

P I S O  N A C I O N A L  D E  S A L Á R I O S

A n o V i g ê n c i a V a l o r F u n d .  L e g a l D a t a

1 9 8 8 l a - 0 2 - 8 8 C z $  5 . 2 8 0 , 0 0 D e c .  9 5 . 6 8 6 2 9 - 1 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 3 - 8 8 C z $  6 . 2 4 0 , 0 0 D e c .  9 5 . 7 5 8 2 9 - 2 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 4 - 8 8 C z $  7 . 2 6 0 , 0 0 D e c .  9 5 . 8 8 4 2 9 - 3 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 5 - 8 8 C z $  8 . 7 1 2 , 0 0 D e c .  9 5 . 9 8 7 2 8 - 4 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 6 - 8 8 C z $  1 0 . 3 6 8 , 0 0 D e c .  9 6 . 1 0 7 3 1 - 5 - 8 8
1 9 8 8 l 2 - 0 7 - 8 8 C z $  1 2 . 4 4 4 , 0 0 D e c .  9 6 . 2 3 5 2 9 - 6 - 8 8
1 9 8 8 l a - 0 8 - 8 8 C z $  1 5 . 5 5 2 , 0 0 D e c .  9 6 . 4 4 2 2 9 - 7 - 8 8
1 9 8 8 l 2 - 0 9 - 8 8 C z $  1 8 . 9 6 0 , 0 0 D e c .  9 6 . 6 2 5 3 1 - 8 - 8 8
1 9 8 8 l a - 1 0 -8 8 C z $  2 3 . 7 0 0 , 0 0 D e c .  9 6 . 8 5 7 2 9 - 9 - 8 8
1 9 8 8 l a - l l -8 8 C z $  3 0 . 8 0 0 , 0 0 D e c .  9 7 . 0 2 4 3 1 - 1 0 - 8 8
1 9 8 8 l a - 1 2 -8 8 C z $  4 0 . 4 2 5 , 0 0 D e c .  9 7 . 1 5 1 3 0 - 1 1 - 8 8
1 9 8 9 2 - 0 1 - 8 9 C z $  5 4 . 3 7 4 , 0 0 D e c .  9 7 . 3 8 5 2 2 - 1 2 - 8 8
1 9 8 9 l a - 0 2 - 8 9 N C z $  6 3 , 9 0 D e c .  9 7 . 4 5 3 1 5 - 1 - 8 9
1 9 8 9 l a - 0 5 - 8 9 N C z $  8 1 , 4 0 D e c .  9 7 . 6 9 6 2 7 - 4 - 8 9
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S A L Á R I O - M Í N I M O

Fundamento Período Valor
(NCz$/Cr$/CR$/R$)

Decreto na 97.915/89 4-7-89 a 31-7-89 149,80
Decreto na 98.003/89 l a-8-89 a 30-8-89 192,88
Decreto na 98.108/89 l a-9-89 a 30-9-89 49,48
Decreto na 98.211/89 l a-10-89 a 31-10-89 381,73
Decreto na 98.346/89 l a-ll-89 a 30-11-89 557,33
Decreto na 98.456/89 l a-12-89 a 31-12-89 788,18
Decreto na 98.783/89 l a-l-90 a 31-1-90 1.283,95
Decreto na 98.900/90 l a-2-90 a 28-2-90 2.004,37
Decreto na 98.985/90 l s-3-90 a 31-5-90 3.674,06
Portaria na 3.387/90 l Q-6-90 a 30-6-90 3.857,76
Portaria na 3.501/90 l s-7-90 a 31-7-90 4.904,76
Portaria na 3.557/90 l a-8-90 a 31-8-90 5.203,46
Portaria na 3.588/90 l a-9-90 a 30-9-90 6.056,31
Portaria ns 3.628/90 l a-10-90 a 31-10-90 6.425,14
Portaria na 3.719/90 l a-ll-90 a 30-11-90 8.329,55
Portaria na 3.787/90 l a-12-90 a 31-12-90 8.836,82
Portaria na 3.828/90 
MP na 295/91 e

l a-l-91 a 31-1-91 12.325,60

Lei na 8.178/91 l a-2-91 a 28-2-91 15.895,46
Lei na 8.178/91 l a-3-91 a 31-8-91 17.000,00
Lei na 8.222/91 10-9-91 a 31-12-91 42.000,00
Portaria na 42/92 l a-l-91 a 30-4-92 96.037,33
Lei na 8.419/92 l a-5-92 a 31-8-92 230.000,00
Portaria na 601/92 l a-9-92 a 31-12-92 522.186,94
Lei na 8.542/92 l a-l-93 a 28-2-93 1.250.700,00
Portaria Intermin. na 04/93 l a-3-93 a 30-4-93 1.709.400,00
Portaria Intermin. n? 07/93 l a-5-93 a 30-6-93 3.303.300,00
Portaria Intermin. na 11/93 l a-7-93 a 31-7-93 4.639.800,00
Portaria Intermin. na 12/93 l a-8-93 a 31-8-93 5.534,00
Portaria Intermin. na 14/93 l a-9-93 a 30-9-93 9.606,00
Portaria Intermin. na 15/93 l a-10-93 a 31-10-93 12.024,00
Portaria Intermin. na 17/93 l a-ll-93 a 30-11-93 15.021,00
Portaria Intermin. ns 19/93 l a-12-93 a 31-12-93 18.760,00
Portaria Intermin. na 20/93 l a-l-94 a 31-1-94 32.882,00
Portaria Intermin. na 02/94 l a-2-94 a 28-2-94 42.829,00
Portaria Intermin. na 04/94 l a-3-94 a 30-6-94 64,79 URV

l a-7-94 a 31-8-94 R$ 64,79
Lei na 9.063, de 14-6-96 l a-9-94 a 30-4-95 R$ 70,00
Lei na 9.032, de 28-4-96 l a-5-95 a 30-4-96 R$ 100,00
Lei na 9.971, de 18-5-2000 l s-5-96 a 30-4-97 R$ 112,00
Lei na 9.971, de 18-5-2000 l s-5-97 a 30-4-98 R$ 120,00
Lei na 9.971, de 18-5-2000 l a-5-98 a 30-4-99 R$ 130,00
Lei na 9.971, de 18-5-2000 l a-5-99 a 2-4-00 R$ 136,00
Lei na 9.971, de 18-5-2000 3-4-2000 a 31-3-01 R$ 151,00
MP na 2.194/01 l a-4-2001 R$ 180,00
Lei na 10.525, de 6-8-02 l a-4-2002 R$ 200,00
Lei na 10.699, de 9-7-03 l a-4-2003 R$ 240,00
Lei n2 10.888, de 24-6-04 l a-5-2004 R$ 260,00
Lei na 11.164, de 18-8-05 l a-5-2005 R$ 300,00
Lei na 11.321, de 7-7-06 l 2-4-2006 R$ 350,00
Lei na 11.498, de 28-6-07 l a-4-2007 R$ 380,00
Lei na 11.709, de 19-6-08 l 2-3-2008 R$ 415,00
Lei na 11.944, de 28-5-09 l a-2-2009 R$ 465,00
Lei na 12.255, de 15-6-10 12-1-2010 R$ 510,00
Decreto na 7.655, de 23-12-11 l a-3-2012 R$ 622,00

Notas
Ia A partir de 16-3-90, a moeda corrente no País passou a denominar-se Cruzeiro (Cr$), correspondendo 1 

(um) Cruzeiro a 1 (um) Cruzado Novo (NCz$).
2a A partir de l s-8-93 vige nova moeda: O Cruzeiro Real (CR$), correspondendo Í.000 (mil) Cruzeiros a 1 

(um) Cruzeiro Real.
3a A partir de l a-3-94 o salário-mínimo foi expresso em URY
4a A partir de P-7-94 a moeda corrente no País passou a denominar-se Real (R$), correspondendo 1 (um) Real 

à UVR do dia 30 de junho de 1994 (CR$ 2.750,00).



TABELAS DE DESCONTOS DE PARCELAS IN NATURA

UNIDADES DA FEDERAÇÃO
Percentagem do salário-mínimo para efeito de desconto até a ocorrência 
de 70% de que trata o art. 82 da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-lei n2 5.452, de l s de maio de 1943

Regiões
Percentuais (%)

Alimentação Habitação Vestuário Higiene Transporte

I a REGIÃO: Estado do A cre................................................................ 50 29 11 9 1
2a REGIÃO: Estados do Amazonas, Rondônia e Roraima............ 43 23 23 5 6
3a REGIÃO: Estados do Pará e A m apá............................................. 51 24 16 5 4
4a REGIÃO: Estado do Maranhão 49 29 16 5 1
5a REGIÃO: Estado do Piauí................................................................ 53 26 13 6 2
6a REGIÃO: Estado do Ceará.............................................................. 51 30 11 5 3
7a REGIÃO: Estado do Rio Grande do N o rte ................................. 55 27 11 6 1
8a REGIÃO: Estado da Paraíba............................................................ 55 27 12 5 1
9a REGIÃO: Estados de Pernambuco e Fernando de Noronha . . 55 27 8 5 5

10a REGIÃO: Estado de Alagoas............................................................ 56 27 10 6 1
11a REGIÃO: Estado de Sergipe............................................................ 53 34 8 4 1
12a REGIÃO: Estado da B ah ia .............................................................. 54 30 10 5 1
13a REGIÃO: Estado de Minas Gerais.................................................. 54 28 11 6 1
14a REGIÃO: Estado do Espírito Santo................................................ 51 31 12 5 1
15a REGIÃO: Estado do Rio de Janeiro ............................................. 50 25 13 6 6
16a REGIÃO: Estado de São Paulo....................................................... 43 33 14 6 4
17a REGIÃO: Estado do Paraná............................................................ 55 24 14 6 1
18a REGIÃO: Estado de Santa Catarina............................................. 57 24 13 5 1
19a REGIÃO: Estado do Rio Grande do S u l ...................................... 44 24 22 7 3
20a REGIÃO: Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do S u l . . . . 49 29 15 7 -
21a REGIÃO: Estado de G o iá s .............................................................. 51 22 21 6 -
22a REGIÃO: Distrito Federal................................................................ 50 25 13 6 6
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R E S C I S Ã O  D O  C O N T R A T O  D E  T R A B A L H O  -  D I R E I T O S

CAUSA DO 
AFASTAMENTO

SALDO
DE

SALÁRIO

AVISO-
PRÉVIO

13a
SALÁRIO

FÉRIAS
VENCIDAS

FÉRIAS
PROPOR
CIONAIS

ADICIO
NAL DE 
FÉRIAS

FGTS
MÊS

ANTERIOR

FGTS
DA

RESCISÃO

MULTA
DO

FGTS

INDENIZA
ÇÃO ADI
CIONAL 
LEI Na 

7.238/84 
ART. 9a

INDENI
ZAÇÃO 

ART. 479 
CLT

SALÁRIO-
FAMÍLIA

RESCISÃO POR 
PEDIDO DE DE

MISSÃO 
(MENOS DE 

1 ANO)

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM

RESCISÃO POR 
PEDIDO DE 

DEMISSÃO (MAIS 
DE 

1 ANO)

SIM NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM

RESCISÃO POR 
DISPENSA SEM 
JUSTA CAUSA 

(MENOS DE 
1 ANO)

SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM

RESCISÃO POR 
DISPENSA SEM 
JUSTA CAUSA 

(MAIS DE 
1 ANO)

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM

RESCISÃO POR 
DISPENSA COM 
JUSTA CAUSA 

(MENOS DE 
1 ANO)

SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM
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CAUSADO
AFASTAMENTO

SALDO
DE

SALÁRIO

AVISO-
PRÉVIO

13®
SALÁRIO

FÉRIAS
VENCIDAS

FÉRIAS
PROPOR
CIONAIS

ADICIO
NAL DE 
FÉRIAS

FGTS
MÊS

ANTERIOR

FGTS
DA

RESCISÃO

MULTA
DO

FGTS

INDENIZA
ÇÃO ADI
CIONAL 
LEIN® 

7.238/84 
ART. 9a

INDENI
ZAÇÃO 

ART. 479 
CLT

SALÁRIO-
FAMÍLIA

RESCISÃO POR 
DISPENSA COM 
JUSTA CAUSA 

(MAIS DE 
1 ANO)

SIM NÃO NÃO SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM

RESCISÃO DE 
CONTRATO DE 

EXPERIÊNCIA (EX
TINÇÃO AUTOMÁ

TICA)

SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM

RESCISÃO AN
TECIPADA DO 
CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA 
POR INICIA

TIVA DO EMPRE
GADOR

SIM NÃO SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

RESCISÃO AN
TECIPADA DO 
CONTRATO DE 
EXPERIÊNCIA 
POR INICIA

TIVA DO 
EMPREGADO

SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM

RESCISÃO POR 
DISPENSA INDIRE

TA (MENOS 
DE 1 ANO)

SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM
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CAUSA DO 
AFASTAMENTO

SALDO
DE

SALÁRIO

AVISO-
PRÉVIO

13®
SALÁRIO

FÉRIAS
VENCIDAS

FÉRIAS
PROPOR
CIONAIS

ADICIO
NAL DE 
FÉRIAS

FGTS
MÊS

ANTERIOR

FGTS
DA

RESCISÃO

MULTA
DO

FGTS

INDENIZA
ÇÃO ADI
CIONAL 
LEI Na 

7.238/84 
ART. 9a

INDENI
ZAÇÃO 

ART. 479 
CLT

SALÁRIO-
FAMÍLIA

RESCISÃO POR 
DISPENSA INDI

RETA 
(MAIS DE 

1 ANO)

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO SIM

RESCISÃO POR 
CULPA RECÍPROCA 

(MENOS 
DE 1 ANO)

SIM NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM

RESCISÃO POR 
CULPA RECÍPROCA 

(MAIS 
DE 1 ANO)

SIM NÃO NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM SIM NÃO NÃO SIM

RESCISÃO POR 
FALECIMENTO 
(MENOS DE 1 

ANO)

SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM

RESCISÃO POR 
FALECIMENTO 

(MAIS DE 
1 ANO)

SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM

APOSENTA
DORIA (MAIS 

DE 1 ANO)
SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM

APOSENTA
DORIA (MENOS 

DE 1 ANO)
SIM NÃO SIM NÃO NÃO NÃO SIM SIM NÃO NÃO NÃO SIM
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