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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 

 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a 

que temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre que os nossos cursos são tutelados pela legislação civil (como a Lei 

9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação penal (especialmente pelo art. 184 do 

Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno 

que o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este 

“papo reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, 

de forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas 

a você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos 

livros! Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos! 
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RELAÇÃO DE EMPREGO X RELAÇÃO DE TRABALHO 

 A relação de emprego é espécie do gênero relação de trabalho.  

 A relação de trabalho é o vínculo jurídico pelo qual uma pessoa se obriga a 

prestar serviços a outra. Já a relação de emprego, conforme arts. 2º e 3º da 

CLT, se caracteriza pela prestação de serviços de forma pessoal, subordinada e 

não eventual, isto é, com habitualidade, mediante remuneração.  

 Assim, na relação de emprego o trabalhador deve prestar serviços 

pessoalmente, não podendo se fazer substituir por terceiros. 

 A pessoalidade, porém, diz respeito unicamente ao empregado, não se 

aplicando ao empregador. No tocante a esse, a regra é a despersonalização ou 

despersonificação, o que permite que ocorram alterações subjetivas nesse 

polo da relação de emprego sem que ocorra a extinção do vínculo.   

 A habitualidade não significa que a prestação de serviços deva ocorrer 

diariamente, mas apenas que existe uma expectativa de retorno do 

empregado ao serviço, isto é, uma continuidade ou rotina, já que a prestação 

do serviço, na relação de emprego, se caracteriza pela permanência no tempo. 

 A subordinação implica a sujeição do empregado ao poder de direção do 

empregador. 

 

ESPÉCIES DE RELAÇÃO DE TRABALHO 

Trabalho autônomo 

 
 O trabalhador autônomo presta serviços de forma remunerada e com 

habitualidade, contudo, o faz por conta própria, sem estar subordinado às 

ordens e ao controle do tomador dos seus serviços. Assim, atua com liberdade 

para definir a sua jornada e a forma de execução dos seus serviços, inclusive se 

esses deverão ser executados com auxílio de terceiros, assumindo os riscos da 

própria atividade.   
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 O trabalho autônomo, portanto, se distingue da relação de emprego pela 

ausência de subordinação.  

 Já a habitualidade distingue o trabalho autônomo do trabalho eventual. 

 O art. 442-B da CLT prevê que “a contratação do autônomo, cumpridas por 

este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma 

contínua ou não, afasta a qualidade de empregado”.  

 Em relação aos motoristas que utilizam aplicativos para captar clientes, a 

Quarta Turma do TST decidiu que não há vínculo empregatício entre os 

motoristas de aplicativo e a empresa provedora da plataforma de tecnologia 

da informação (o caso era sobre a Uber), reconhecendo que o motorista de 

aplicativo é um trabalhador autônomo (Informativo nº 233 do TST). 

Entendimento que vem sendo seguido à unanimidade pela Quarta e Quinta 

Turmas do TST. Porém, foi aberta divergência pela Terceira Turma do TST, que 

reconheceu a existência de vínculo de emprego entre o motorista e a Uber 

(Informativo 253 do TST), devendo-se aguardar a definição da matéria pela 

SBDI. 

Trabalho eventual 

 
 O trabalhador eventual é aquele que, mediante remuneração e sem 

subordinação, presta serviços de curta duração a diversos tomadores 

distintos, atuando, portanto, de forma esporádica, descontínua, ou seja, sem 

habitualidade. 

 

Trabalho avulso 

 
   O trabalhador avulso se aproxima do trabalhador eventual, na medida em 

que, assim como esse, mediante remuneração, presta serviços de curta 

duração a diversos tomadores distintos, sem se fixar a nenhum deles. Dele se 

diferencia, porém, na medida em que participa de uma relação triangular, 

uma vez que a prestação dos serviços se dá com intermédio de entidade 
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específica. Assim, o tomador dos serviços não contrata o trabalhador avulso 

diretamente, mas sim a entidade fornecedora de mão de obra. 

 Não haverá vínculo empregatício entre o trabalhador avulso e a entidade 

fornecedora de mão de obra, nem entre aquele e o tomador dos serviços. 

 O trabalho avulso realizado nos portos é regrado pela Lei nº 9.719/1998 e pela 

Lei nº 12.815/2013, que disciplinam, inclusive, a constituição do órgão gestor 

de mão de obra que fará a intermediação entre o trabalhador avulso portuário 

e os tomadores dos serviços desses. A Lei nº 12.023/2009, por sua vez, regula 

as atividades de movimentação de mercadorias em geral exercidas por 

trabalhadores avulsos em áreas urbanas ou rurais. 

 O art. 7º, XXXIV, da CR/88 assegura a “igualdade de direitos entre o 

trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso”.  

 Decidiu o TST, em 18/10/2021, que o Órgão Gestor de Mão de Obra – OGMO 

possui competência exclusiva para realizar a intermediação de mão de obra do 

trabalhador avulso nas atividades portuárias (Informativo nº 246). 

 

Trabalho temporário 

 
  O trabalho temporário é disciplinado pela Lei nº 6.019/1974, que prevê, em 

seu art. 2º, que ele se destina a “atender à necessidade de substituição 

transitória de pessoal permanente ou à demanda complementar de serviços”.  

 O trabalho temporário somente pode ser contratado quando tiver por 

finalidade (I) substituir transitoriamente pessoal permanente do tomador dos 

serviços (ex.: afastamento do empregado permanente em razão de férias), ou 

(II) atender demanda complementar de serviços, sendo assim considerada 

aquela “oriunda de fatores imprevisíveis” ou “decorrente de fatores previsíveis, 

tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal” (art. 2º, §2º). 

 Também é proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição 

de trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei (art. 2º, §1º), 

assim como a contratação de trabalhadores portuários sob o regime de 

trabalho temporário (art. 40, §3º, da Lei nº 12.815/2013). 
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 O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de 

atividades-meio e atividades-fim da empresa tomadora de serviços (at. 9º, 

§3º), não havendo formação de vínculo empregatício entre o trabalhador 

contratado pela empresa de trabalho temporário e o tomador dos serviços, 

(art. 10 da Lei nº 6.019/1974 e do item I da Súmula nº 331 do TST). 

 A contratação de trabalho temporário gera uma relação triangular, uma vez 

que se dá através de uma empresa de trabalho temporário, ou seja, há uma 

intermediação de mão de obra. Assim, o trabalhador temporário é empregado 

da empresa de trabalho temporário, mas se subordina à empresa tomadora 

dos serviços, que dirigirá e fiscalizará seus serviços.  

 O empregado da empresa de trabalho temporário não poderá prestar serviços 

para o mesmo tomador por mais de 180 dias, consecutivos ou não (at. 10, 

§1º). Caso, porém, reste comprovada a manutenção das condições que 

justificaram a celebração do contrato de trabalho temporário, esse poderá ser 

prorrogado por até 90 dias, consecutivos ou não (at. 10, §2º).  

 Após o término do prazo máximo, com ou sem prorrogação, o trabalhador 

somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços, 

em novo contrato temporário, após 90 dias do término do contrato anterior 

(at. 10, §5º), sob pena de configuração de vínculo empregatício (at. 10, §6º). 

 A tomadora dos serviços responde subsidiariamente pelas obrigações 

trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário e 

solidariamente pelo recolhimento das contribuições previdenciárias (art. 10, 

§7º, da Lei nº 6.019/1974). No caso de falência da empresa de trabalho 

temporário, no entanto, responderá solidariamente também pelas obrigações 

trabalhistas relativas ao aludido período (art. 16). 

Trabalho voluntário 

 
  O trabalho voluntário é “a atividade não remunerada prestada por pessoa 

física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins 

não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 

recreativos ou de assistência à pessoa” (art. 1º da Lei nº 9.608/1998).  
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 O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que 

comprovadamente realizar no desempenho das atividades, desde que 

autorizadas pela entidade a que for prestado o serviços voluntário (art. 3º). 

 O trabalhador voluntário deve celebrar com a entidade tomadora dos seus 

serviços termo de adesão contendo o objeto e as condições de seu exercício.  

 O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de 

natureza trabalhista previdenciária ou afim.   

Estágio 

 
  O estágio é o “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando 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 e adultos” (art. 1º da Lei nº 11.788/2008). 

 O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório. É obrigatório aquele 

definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para 

aprovação e obtenção de diploma, enquanto não obrigatório é aquele 

desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária obrigatória.  

 O estágio não obrigatório deverá ser remunerado, mediante a concessão de 

bolsa e auxílio-transporte, sendo facultativa a concessão desses no estágio 

obrigatório. 

 Ainda que a prestação de serviços no estágio possa reunir todas as 

características da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, 

subordinação e onerosidade, quando o estágio for remunerado), não haverá a 

configuração do vínculo empregatício, desde que preenchidos os seguintes 

requisitos: I – matrícula e frequência regular do educando em curso de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 

da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; II – 

celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente 
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do estágio e a instituição de ensino; III – compatibilidade entre as atividades 

desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. 

 Ainda que não observados os requisitos legais, não haverá a configuração do 

vínculo empregatício quando a parte concedente for a Administração Pública 

(OJ nº 366 da SBDI-I do TST). 

 A duração do estágio junto à mesma parte concedente não poderá exceder 2 

anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. 

 Ao estagiário é assegurado período de recesso de 30 dias, sempre que o 

estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano, ou proporcional à duração 

do estágio, caso essa seja inferior a 1  ano, a ser gozado preferencialmente 

durante suas férias escolares e remunerado, quando o estagiário receber bolsa 

ou outra forma de contraprestação. 

 A jornada de atividade em estágio não poderá ultrapassar 4 horas diárias e 20 

horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais 

do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e 

adultos; ou 6 horas diárias e 30 horas semanais, no caso de estudantes do 

ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio 

regular.  

 O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que 

não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 horas 

semanais, desde que previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição.  

 A jornada pactuada será reduzida pela metade nos períodos de avaliação. 

Cooperativa 

 
  As cooperativas são sociedades de pessoas formadas pela reunião de 

trabalhadores (no mínimo 7 de acordo com o art. 6º da Lei nº 12.690/2012), 

que se unem com o objetivo de exercerem suas atividades laborativas ou 

profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão. 

 Assim, por meio da Assembleia Geral, os sócios da cooperativa definirão as 

regras de funcionamento dessa e a forma de execução dos trabalhos.  

 As cooperativas buscam o proveito dos seus associados, não o lucro. 
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 Não existirá vínculo empregatício entre a cooperativa e os seus associados, 

tampouco entre esses e os tomadores dos serviços daquela (arts. 442 da CLT e 

90 da Lei nº 5.764/1971), salvo quando a cooperativa for utilizada para fins de 

intermediação de mão de obra subordinada. 

 A cooperativa, porém, poderá contratar empregados. Caso o faça, se 

equiparará “às demais empresas em relação aos seus empregados para fins da 

legislação trabalhista e previdenciária” (art. 91 da Lei nº 5.764/1971).   

 A Cooperativa de Trabalho pode ser de produção, quando constituída por 

sócios que contribuem com trabalho para a produção em comum de bens e a 

cooperativa detém, a qualquer título, os meios de produção; ou de serviço, 

quando constituída por sócios para a prestação de serviços especializados a 

terceiros, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego.  

Terceirização – Prestação de serviços 

 
  A terceirização é a transferência por uma empresa da execução de certas 

atividades suas para outra empresa. Assim, a terceirização cria uma relação 

triangular, da qual fazem parte a empresa tomadora dos serviços, a empresa 

prestadora dos serviços e o trabalhador, que é contratado por essa, mas 

presta serviços àquela.  

 A terceirização se distingue do trabalho temporário na medida em que nesse 

há o fornecimento de mão de obra à tomadora por meio de empresa 

interposta, enquanto naquela há a prestação de serviços especificados pela 

empresa contratada. Na terceirização o poder diretivo deve ser exercido pela 

prestadora de serviços em face dos seus empregados, ainda que esses atuem 

na empresa tomadora dos serviços, não havendo subordinação desses aos 

empregados da tomadora dos serviços. 

 As Leis nº 13.429/2017 e 13.467/2017 alteraram a Lei nº 6.019/1974, que 

passou a disciplinar também a terceirização, estipulando, em seu art. 4º-A, que 

se considera “prestação de serviços a terceiros a transferência feita pela 

contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive sua 

atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços 
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que possua capacidade econômica compatível com a sua execução”. Em razão 

desse dispositivo, perdeu sentido a diferenciação entre atividade-fim e 

atividade-meio feita pela Súmula nº 331 do TST, uma vez que a lei agora 

admite a terceirização de quaisquer atividades da empresa. 

 Não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das 

empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa 

contratante (art. 4º-A, §2º). Caso, porém, entre o trabalhador e a empresa 

contratante se verifique a existência de pessoalidade e subordinação direta, a 

terceirização poderá ser considerada ilícita, sendo reconhecida a existência de 

vínculo empregatício com o tomador dos serviços.  

 Se o tomador dos serviços for um ente da Administração Pública, o 

reconhecimento do vínculo não será possível (art. 37, II, da CR/88 e Súmula nº 

331, II, do TST). Nessa hipótese, porém, o TST tem entendido que o empregado 

da empresa prestadora de serviços fará jus “às mesmas verbas trabalhistas 

legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos 

serviços, desde que presente a igualdade de funções” (OJ nº 383 da SBDI-I). 

 Ao afirmar que será considerada prestação de serviços a transferência feita 

pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades a “pessoa 

jurídica de direito privado prestadora de serviços”, a Lei nº 6.019/1974 proibiu 

que a prestação de serviços se dê por pessoa física.  

 Além disso, também impediu que seja contratada como prestadora de 

serviços “a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 

dezoito meses, prestado serviços à contratante na qualidade de empregado 

ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou 

sócios forem aposentados” (art. 5º-C). 

 Outrossim, previu que o empregado que for dispensado não poderá prestar 

serviços para a sua antiga empregadora na qualidade de empregado de 

empresa prestadora de serviços antes do decurso de prazo de 18 meses, 

contados a partir da data da dispensa (art. 5º-D), bem como vedou a utilização 

dos trabalhadores em atividades distintas daquelas que foram objeto do 

contrato com a empresa prestadora de serviços (art.5º-A, §1º). 
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 A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações 

trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, 

devendo ainda realizar o recolhimento das contribuições previdenciárias (art. 

5º-A, §5º, da Lei nº 6.019/1974).  

 Analisando responsabilidade da Administração Pública por débitos trabalhistas 

das empresas por ela contratadas para a prestação de serviços, o STF, no 

julgamento do RExt nº 760.931, fixou a seguinte tese: “O inadimplemento dos 

encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere 

automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu 

pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 

1º, da Lei nº 8.666/93”. 

 Com base no julgamento em questão, o TST passou a entender que a 

Administração Pública somente pode responder subsidiariamente pelos 

débitos da empresa contratada para a prestação de serviços caso reste 

demonstrado o nexo de causalidade entre o inadimplemento das obrigações 

trabalhistas e a conduta negligente dos integrantes da Administração Pública 

na fiscalização da prestadora de serviços.   

 Posteriormente, no entanto, a SBDI-1 fixou o entendimento de que é da 

Administração Pública o ônus de provar a efetiva fiscalização das empresas 

contratadas na forma da Lei nº 8.666/93 (E-RR nº 925-07.2016.5.05.0281). 

 A existência da repercussão geral da questão, porém, foi reconhecida pelo STF 

na análise do Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118), que se 

encontra pendente de análise.  

 O § 2º do art. 121 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.113/2021) dispôs sobre 

a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, comprovada falha na 

fiscalização, pelos encargos trabalhistas relativos às contratações de serviços 

contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. 

  A OJ nº 191 da SBDI-I do TST, prevê que “diante da inexistência de previsão 

legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da 

obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas 

obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da 

obra uma empresa construtora ou incorporadora”.  

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=925&digitoTst=07&anoTst=2016&orgaoTst=5&tribunalTst=05&varaTst=0281&submit=Consultar
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 Porém, no julgamento do IRR nº 190-53.2015.5.03.0090, o TST fixou tese no 

sentido de que “se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas 

contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-

financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, 

em face de aplicação analógica do art. 455 da CLT e de culpa in eligendo”, 

excepcionando a OJ nº 191 e criando hipótese na qual se admite que o dono 

da obra, mesmo que não seja construtora ou incorporadora, responda 

subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro. 

 No referido julgamento, porém, estabeleceu-se que a exceção criada não 

abrange o “ente público da Administração direta e indireta”. 

 Em julgamento veiculado no Informativo nº 244 do TST, este entendeu que, se 

uma determinada empresa firma contrato com outra, integrante do mesmo 

grupo econômico, para que esta lhe forneça trabalhadores para o exercício de 

sua atividade fim, não há que se falar em terceirização, pois as duas são 

consideradas empregadoras daquele trabalhador. O grupo econômico é 

considerado empregador único (Súmula nº 129 do TST). 

 O TST decidiu que os Correios podem celebrar convênios com os Municípios 

para realizar a terceirização da prestação de seus serviços postais. Considerou 

o Tribunal, ainda, que o art. 2º, § 3º, da Lei nº 6.538/78 expressamente 

autoriza a celebração desse tipo de convênio, não existindo óbice para a 

terceirização dos serviços postais junto aos municípios (Informativo nº 232). 

SUJEITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO 

EMPREGADO 

 Com base nos arts. 2º e 3º da CLT, pode-se conceituar empregado como sendo 

a pessoa física que presta serviços ao empregador de forma pessoal, 

subordinada e não eventual, mediante remuneração. 

 Assim, para que se possa falar em empregado é necessário primeiramente que 

exista uma pessoa física, não havendo vínculo empregatício envolvendo 

apenas pessoas jurídicas. Essa pessoa física deve prestar serviços para o 

empregador pessoalmente, isto é, não pode se fazer substituir no trabalho por 
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terceiros, salvo situações excepcionais, com a concordância do empregador. 

Além disso, essa prestação de serviços deve ser contínua, estando inserida 

nas atividades regulares do empregador, e ocorrer de forma subordinada. Por 

fim, os serviços prestados devem ser remunerados pelo empregador. 

 Pouco importa para fins de caracterização da condição de empregado que o 

trabalho realizado seja de natureza intelectual ou manual, uma vez que a 

“distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 

respectivos” é vedada pelos arts. 7º, XXXII, da CR/88, e 3º, p.u., da CLT. 

 O fato de o trabalho não ser realizado nas dependências do empregador 

também não impede a caracterização da condição de empregado do 

trabalhador, uma vez que o art. 6º da CLT prevê que “não se distingue entre o 

trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no 

domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam 

caracterizados os pressupostos da relação de emprego”. 

 O empregado poderá ocupar cargo em confiança, hipótese na qual exercerá 

poderes específicos de mando e gestão em um departamento ou filial do 

empregador, atuando quase como um substituto desse e auferindo, em razão 

disso e da maior confiança que lhe é atribuída, padrão salarial mais elevado. 

 A caracterização do cargo em confiança, portanto, demanda o (1) exercício de 

poderes de gestão e (2) a percepção de remuneração diferenciada, a qual, já 

compreendida a gratificação de função, se houver, não poderá ser “inferior ao 

valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%” (art. 62, p.u. da CLT), 

pouco importando a denominação atribuída ao cargo exercido.  

 A identificação dos cargos que se enquadram como função de confiança, 

porém, poderá ser feita através de convenção coletiva e acordo coletivo de 

trabalho (art. 611-A, V, da CLT) ou, em se tratando de empregado portador de 

diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 

duas vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS, constar no próprio 

contrato de trabalho (art. 444 da CLT).   

 O exercício do cargo em confiança se dará sempre de forma precária, 

podendo o empregador determinar o retorno do empregado ao seu cargo de 

origem sempre que assim desejar, sem que isso configure alteração 
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contratual lesiva (art. 468, §1º, da CLT). Havendo o retorno do empregado ao 

seu cargo de origem, com ou sem justo motivo, a gratificação que recebia em 

virtude do exercício do cargo em confiança poderá ser suprimida, uma vez tal 

gratificação “não será incorporada, independentemente do tempo de exercício 

da respectiva função” (art. 468, §2º, da CLT), restando, por conseguinte, 

superado, o entendimento consubstanciado no item I da Súmula nº 372 do 

TST.  

 O ocupante de cargo em confiança não faz jus ao pagamento de horas extras, 

uma vez que, em virtude das atividades por ele desempenhadas, presume-se 

que não está sujeito a controle de horário. Essa presunção, no entanto, é 

meramente relativa. 

 O TST possui uma Súmula, de nº 443, segundo a qual a dispensa sem justa 

causa de empregado que possua doença que cause estigma ou preconceito 

presume-se discriminatória. No Informativo nº 240 do TST, este considerou 

que essa presunção também se aplica aos empregados que ocupem cargo em 

comissão de livre nomeação e exoneração em empresa pública.  

Empregado “hipersuficiente” 
 

 O empregado “hipersuficiente” é aquele que possui diploma de nível superior 

e aufere maior patamar remuneratório, recebendo remuneração igual ou 

superior a 2 vezes o limite máximo do RGPS (art. 444, p.u. da CLT). 

 O legislador ampliou significativamente a autonomia da vontade desses 

empregados, permitindo a eles negociar livremente com o empregador 

temas como: I - pacto quanto à jornada de trabalho, desde que observados os 

limites constitucionais; II - banco de horas anual; III - intervalo intrajornada, 

respeitado o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis 

horas; IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE); V - plano de cargos, 

salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem 

como identificação do cargo como função de confiança;  VI - regulamento 

empresarial; VII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente; 

VIII - remuneração por produtividade e remuneração por desempenho 
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individual; IX - modalidade de registro de jornada de trabalho; X - troca do dia 

de feriado; XI - enquadramento do grau de insalubridade; XII - prorrogação de 

jornada em ambiente insalubre, sem licença prévia das autoridades 

competentes do Ministério do Trabalho; XIII - prêmios de incentivo em bens ou 

serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo; XIV - 

participação nos lucros ou resultados da empresa. 

 A doutrina entende que o rol de questões a respeito das quais se admite que o 

empregado “hipersuficiente” negocie livremente com o seu empregador, 

extraído do art. 611-A da CLT, é meramente exemplificativo, de maneira que a 

livre estipulação das relações de trabalho encontra limites apenas no art. 611-

B da CLT e no texto da CR/88. Respeitados esses limites, a negociação 

realizada entre o empregador e o empregado “hipersuficiente” terá 

prevalência sobre a lei e sobre os instrumentos coletivos. 

 É importante não confundir os requisitos exigidos para que o empregado possa 

negociar com o empregador a respeito dos temas previstos no art. 611-A da 

CLT com aqueles exigidos para celebração de cláusula compromissória. Para 

que no contrato de trabalho possa constar cláusula compromissória, o 

empregado não precisará ter nível superior, bastando que receba 

remuneração superior (não pode ser igual) a 2 vezes o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do RGPS e a inserção da cláusula se dê por sua 

iniciativa ou com a sua concordância expressa.  

 

Empregado público 
 

 O empregado público (espécie) é o servidor público (gênero) contratado pelo 

ente público sob o regime da CLT. Essa, porém, deve ser aplicada com as 

adaptações decorrentes da incidência dos dispositivos constitucionais que 

disciplinam a Administração Pública, especialmente os servidores públicos.  

 Vale destacar que os servidores contratados com base no art. 37, IX, da CR/88, 

ou seja, “por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público”, não são empregados públicos, pois não se 

submetem ao regime da CLT, mas sim a regime jurídico administrativo 
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especial, previsto na lei da unidade da federação responsável pela contratação 

que disciplinar os casos de contratação por tempo determinado. 

 A admissão dos empregados públicos se dará mediante concurso público, 

sendo nula a contratação realizada sem a realização de prévio concurso (art. 

37, II, da CR/88). A nulidade, porém, não afasta o direito do empregado ao 

pagamento das horas trabalhadas e dos valores referentes aos depósitos do 

FGTS (Súmula nº 363 do TST – RExt. 765.320 ED/MG). 

 Uma vez que compete privativamente à União legislar sobre Direito do 

Trabalho (art. 22, I, da CR/88), as normas editadas pelos Estados e Municípios, 

relativas aos respectivos empregados públicos, não podem derrogar a 

legislação federal. Assim, entende a doutrina que tais normas equivalerão ao 

regulamento de empresa, não podendo, portanto, restringir direitos 

assegurados pela legislação federal. 

 Não se questiona hoje em dia a submissão das empresas públicas e sociedades 

de economia mista (espécies do gênero empresas estatais) à regra do concurso 

público. Todavia, entre a promulgação da Constituição Federal em 1988 e a 

data de 23/04/1993, quando se firmou esse entendimento de forma definitiva, 

havia controvérsia jurídica sobre a aplicação ou não dessa regra a essas 

pessoas jurídicas. 

 Por esse motivo, pela existência da controvérsia, o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que são reputadas válidas as admissões e as ascensões funcionais 

ocorridas durante esse período, ainda que realizadas sem concurso público, 

entendimento que foi seguido pelo TST conforme se constata no Informativo 

nº 233. 

 Em relação aos Conselhos de Fiscalização Profissional, há o entendimento de 

que eles estão sujeitos à regra do concurso público para a contratação de seus 

empregados, de modo que, havendo violação dessa regra, os contratos devem 

ser reputados nulos, por violação à Constituição Federal. 

 Por serem nulos, todos os contratos de emprego firmados pelos Conselhos de 

Fiscalização Profissional sem a observância do concurso público desde a 

promulgação da CF/88 devem ser rescindidos, pois a decisão tomada pelo STF 
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no RE 1.112.327, pela obrigatoriedade do concurso público nos Conselhos 

Profissionais, não foi modulada (Informativo nº 243 do TST). 

 

Aprendiz 
 

 O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, que deve ser 

ajustado por escrito e celebrado por prazo determinado, não superior a três 

anos, exceto quando: a) o aprendiz for pessoa com deficiência (sem prazo 

máximo); b) o aprendiz for contratado com idade entre quatorze e quinze anos 

incompletos (prazo máximo de quatro anos); e c) quando o aprendiz se 

enquadrar em uma das hipóteses do art. 429, § 5º, da CLT (prazo máximo de 

quatro anos).  

 Apesar de o prazo ordinário de duração do contrato ser de até três anos, o art. 

428, § 9º, da CLT prevê a possibilidade de aditamento do contrato de 

aprendizagem na hipótese de “continuidade do itinerário formativo”, desde 

que o prazo total não supere quatro anos. 

 O aprendiz deve estar inscrito em programa de aprendizagem e ser maior de 

14 e menor de 24 anos de idade. A idade máxima, no entanto, não se aplica às 

pessoas com deficiência, quando não haverá idade máxima, e àqueles 

aprendizes que desempenhem atividades vedadas a menores de vinte e um 

anos, que poderão ser aprendizes até os vinte e nove anos de idade. 

 Por meio do contrato o aprendiz se compromete executar com zelo e 

diligência as tarefas necessárias à sua formação técnica-profissional, enquanto 

o empregador se obriga a assegurar àquele “formação técnico-profissional 

metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico”, 

através de atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em 

tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho. 

 A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de 

Trabalho, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja 

concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem 

desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-

profissional metódica. Onde não houver oferta de ensino médio, a contratação 
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do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha 

concluído o ensino fundamental (art. 428, §§ 1º e 7º, da CLT). 

 A duração do trabalho do aprendiz não poderá ser superior a 6 horas diárias, 

sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Caso, porém, já 

tenha completado o ensino fundamental, poderá cumprir jornada de até 8 

horas diárias, se nessas forem computadas as horas destinadas à 

aprendizagem teórica. Também o aprendiz que tiver completado o ensino 

médio poderá ter jornada de até oito horas diárias (art. 432, §§ 1º e 3º, da 

CLT). 

 O tempo de deslocamento do aprendiz entre o local em que seu curso é 

ministrado e o local de prestação dos serviços de aprendizagem profissional 

não será computado na jornada diária (art. 432, § 4º).              

 O contrato de aprendizagem será extinto no término do seu prazo ou quando 

o aprendiz completar 24 anos, ressalvados os casos do art. 428, § 5º, da CLT, 

vistos acima: pessoa com deficiência (sem limite de idade) e aprendiz 

contratado para prestar trabalho vedado a menores de vinte e um anos de 

idade (até os vinte e nove anos de idade). 

 Poderá, no entanto, ser extinto antecipadamente nas hipóteses de: a) 

desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o aprendiz 

com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, de 

tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas 

atividades; b) falta disciplinar grave; c) ausência injustificada à escola que 

implique perda do ano letivo; ou d) a pedido do aprendiz. Havendo a extinção 

antecipada, não se aplica a multa por dispensa sem justa causa nos contratos 

por prazo determinado, prevista nos artigos 479 e 480 da CLT. 

 A contratação do aprendiz pode se dar de forma direta (por meio do próprio 

estabelecimento que deve cumprir a cota) ou de forma indireta. Já nos 

contratos de terceirização de mão de obra deverá haver previsão sobre a 

forma como os aprendizes da prestadora de serviços serão alocados no 

estabelecimento da tomadora. 

  A contratação de aprendizes deve observar o cumprimento de uma cota 

mínima e máxima, chamada de cota de aprendizagem, que vem estabelecida 
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no caput do art. 429 da CLT, não podendo o número de aprendizes ser inferior 

a cinco nem superior a quinze por cento do número de trabalhadores em cada 

estabelecimento, sob pena de incidência da multa prevista no art. 47 da CLT. 

 É possível a contagem dobrada (contagem ficta) do número de aprendizes nos 

casos do art. 429, § 5º, da CLT, e a admissão de um aprendiz, ao final, por meio 

de contrato individual de trabalho celebrado por prazo indeterminado, 

possibilita a continuidade do cômputo do trabalhador na cota de 

aprendizagem pelo prazo de doze meses. 

 É constitucional lei estadual que, fixando piso salarial regional para os 

trabalhadores, exclui de sua incidência os contratos de aprendizagem (ADI 

6.223/SP). 

 

Teletrabalho ou Trabalho Remoto (Regime Hibrido de 
Trabalho à Distância) 
 

 O teletrabalho ou trabalho remoto (expressões sinônimas) é um regime de 

prestação de serviços aplicável àquelas atividades que poderiam ser realizadas 

nas dependências do empregador, pois não se trata de trabalho externo, mas 

são realizadas fora dessas, de modo preponderante ou não, com a utilização 

de tecnologias de informação e de comunicação (art. 75-B, caput, da CLT). 

 Haverá controle de jornada (com intervalos, hora extra, horário noturno) dos 

empregados em teletrabalho ou trabalho remoto contratados para cumprir 

jornada, não se aplicando o controle (nem hora extra, intervalos, horário 

noturno) aos contratados para prestarem serviços por produção ou tarefa. 

 Estagiários e aprendizes podem desempenhar suas atividades em regime de 

teletrabalho ou trabalho remoto (art. 75-B, § 6º). 

 O regime de teletrabalho ou trabalho remoto não se confunde nem se 

equipara à ocupação de operador de telemarketing ou de teleatendimento 

(art. 75-B, § 4º). 

 Ao contrato de trabalho serão aplicáveis as “disposições previstas na legislação 

local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base 

territorial do estabelecimento de lotação do empregado” (art. 75-B, § 7º). 
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 No caso em que o empregado seja contratado no Brasil para prestar seus 

serviços de forma remota e, por opção dele, venha a residir no exterior, será 

aplicável a legislação brasileira ao contrato de trabalho, salvo disposição em 

contrário estabelecida pelas partes (art. 75-B, § 8º). 

 O comparecimento do empregado às dependências do empregador para a 

realização de atividades específicas que exijam a sua presença física, ainda que 

de modo habitual, não descaracteriza o regime de teletrabalho (art. 75-B, § 

1º).  

 A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho ou trabalho remoto 

deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que 

especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado.  Caso não 

conste, as partes poderão celebrar aditivo contratual, prevendo a alteração do 

regime presencial para o regime de teletrabalho (art. 75-C, caput e §1º, da 

CLT). 

 Apesar de a migração do regime presencial para o regime de teletrabalho 

demandar mútuo acordo, a reversão do regime de teletrabalho para o 

presencial pode ocorrer por determinação do empregador, desde que reste 

garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com correspondente registro 

em aditivo contratual (art. 75-C, §2º, da CLT). 

 O retorno do empregado ao trabalho presencial, quando este tenha optado 

por residir em localidade diversa daquela constante do contrato de trabalho, 

não transferirá para o empregador os ônus decorrentes desse retorno. 

 A responsabilidade pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos 

equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à 

prestação do teletrabalho, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo 

empregado, deverão estar previstas em contrato escrito, e seu uso pelo 

empregado fora da jornada normal de trabalho não será considerado tempo à  

disposição do empregador nem regime de sobreaviso ou prontidão, salvo 

estipulação em contrário no contrato individual ou em negociação coletiva. 

 Por fim, ao permitir que os trabalhadores realizem suas atividades em regime 

de teletrabalho ou trabalho remoto, o empregador deve respeitar uma 

prioridade legal estabelecida em favor dos trabalhadores com deficiência ou 
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que tenham filhos de até quatro anos de idade, sejam os empregados homens 

ou mulheres (art. 75-F da CLT).   

 

Empregado doméstico 
 

 O empregado doméstico é aquele que trabalha para pessoa ou família, no 

âmbito residencial, desenvolvendo atividades que não possuam finalidade 

lucrativa, por mais de 2 dias por semana. 

 O empregador doméstico somente pode ser pessoa física, singular ou família. 

 O tipo de serviço prestado, porém, não tem sido considerado como fator 

relevante para a caracterização ou não do trabalho doméstico.  

 Considera-se “âmbito residencial” não apenas a residência permanente do 

empregador, como também as residências utilizadas eventualmente, para fins 

de lazer, como, por exemplo, a casa de praia e a chácara. 

 Aos empregados domésticos não se aplica a CLT, estando seus direitos 

previstos no art. 7º, p.u., da CR/88 e na Lei Complementar nº 150/2015. 

 

Empregado rural 
 

 O empregado rural é toda pessoa física que, em propriedade rural ou prédio 

rústico, presta serviços de natureza não eventual a empregador rural, sob a 

dependência deste e mediante salário. 

 A identificação do empregado rural se dá com base no local em que esse 

desenvolve suas atividades e no seu empregador. 

 O empregador rural é a pessoa, física ou jurídica, proprietário ou não, que 

explora atividade agroeconômica, em caráter permanente ou temporário, 

diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados. 

 A “propriedade rural” diferencia-se do “prédio rústico” não pelas atividades 

que são nela desenvolvidas, visto que em ambos são exploradas atividades 

agrícolas ou pecuárias com finalidade lucrativa, mas sim pela sua localização. 

Caso o imóvel esteja localizado em área rural, será considerado “propriedade 
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rural”, se estiver localizado em área urbana, mas nele for exercida atividade 

agroeconômica, será considerado “prédio rústico”.    

 Será tida como atividade “agroeconômica” a exploração de atividade agrícola e 

rural com fins lucrativos, a exploração de atividade industrial em 

estabelecimento agrário não compreendido na CLT e a exploração de turismo 

rural ancilar à exploração agroeconômica. Assim, ainda que exista processo de 

industrialização no estabelecimento, se a atividade envolvida for 

agroeconômica, o empregador será rural. 

 O TST fixou o entendimento de que o empregado que trabalha em empresa de 

reflorestamento deve ser considerado empregado rural (OJ nº 38 da SBDI-I). 

 Os direitos dos empregados rurais estão previstos no art. 7º da CR/88, assim 

como na Lei nº 5.889/73 e no Decreto nº 10.854/2021. 

 

EMPREGADOR 

 O empregador é a pessoa, física ou jurídica, que contrata o empregado, ou 

seja, é aquele que contrata o trabalho prestado por pessoa física, de forma 

pessoal, subordinada, contínua e mediante remuneração. 

 A personalidade jurídica não é indispensável para que se possa falar em 

empregador, pois a doutrina admite que entes não dotados de personalidade 

jurídica sejam empregadores (ex.: o condomínio e a massa falida). 

 A finalidade lucrativa também não é elemento fundamental para 

caracterização do empregador. 

 O empregador, de acordo com o caput do art. 2º, assume os riscos da 

atividade econômica, que não podem ser imputados ao empregado.    

 

Poder de direção do empregador 
 

 O empregado atua de forma subordinada, ficando sujeito ao poder de direção 

do empregador, que se subdivide em três, sendo eles o poder de organização 

ou de comando, o poder de controle ou de fiscalização e o poder disciplinar. 
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 O poder de organização ou de comando consiste na faculdade de determinar 

as atividades que serão exercidas pelo empregado e fixar as regras gerais de 

trabalho a serem observadas por ele, tais como jornada e horário de trabalho. 

 No exercício do poder de organização o empregador poderá dar ordens 

individuais ou gerais, verbais ou por escrito. O regulamento de empresa é 

exemplo de ordem geral e por escrito expedida pelo empregador.  

 Em virtude do poder de organização, o empregador pode definir o padrão de 

vestimenta no meio ambiente laboral, “sendo lícita a inclusão no uniforme de 

logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros itens de 

identificação relacionados à atividade desempenhada” (art. 456-A da CLT).   

 As ordens dadas pelo empregador no exercício do poder de organização, 

porém, devem (I) dizer respeito às atividades que o empregado foi contratado 

para desempenhar; (II) ser exequíveis; (III) ser lícitas e de acordo com os bons 

costumes; (IV) respeitar a dignidade do empregado. O empregado poderá se 

recusar validamente a cumprir ordens que transbordem esses limites. 

 O poder de controle ou de fiscalização, por sua vez, se manifesta na 

possibilidade que o empregador possui de fiscalizar o exato cumprimento 

pelo empregado das determinações relativas à prestação do trabalho.  

 O poder de controle não diz respeito unicamente à forma como o trabalho é 

realizado, alcançando também a jornada do empregado e o seu o 

comportamento no ambiente de trabalho.  

 Esse poder, no entanto, não é ilimitado, devendo respeitar a dignidade da 

pessoa humana. Nesse sentido o art. 373-A, VI, da CLT, proíbe o empregador 

ou preposto de proceder a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.  

 A terceira vertente do poder de direção é o poder disciplinar, que é a 

faculdade que o empregador possui de impor sanções ao empregado em 

caso de descumprimento das obrigações contratuais.  

 O poder disciplinar somente poderá ser exercido na hipótese de 

descumprimento de obrigação relativa à prestação do trabalho e durante a 

vigência do vínculo empregatício. Além disso, não pode ser exercido de forma 

arbitrária, devendo estar sempre subordinado (i) a uma previsão legal, (ii) à 
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existência de culpa por parte do empregado e (iii) à demonstração da relação 

de proporcionalidade existente entre a falta praticada e a penalidade aplicada.  

 Não se admite a aplicação de mais de uma sanção em virtude de uma única 

conduta (princípio do non bis in idem).   

 As sanções disciplinares admitidas pelo Direito do Trabalho são a advertência, 

a suspensão e a dispensa por justa causa. Não se admite a transferência do 

empregado para outra localidade nem o rebaixamento de função como 

forma de sanção. A multa, como regra, também não pode ser utilizada com 

fins punitivos, salvo na hipótese do atleta profissional (Lei nº 9.615/1998). 

 A advertência é a sanção mais branda e consiste em um alerta feito ao 

empregado para que não volte a praticar a conduta tida por faltosa, sob pena 

de vir a sofrer sanção mais grave. Apesar de não estar prevista na legislação 

trabalhista, é admitida sob o argumento de que, prevendo a lei sanção mais 

grave, nada impede o empregador de optar por sanção menos prejudicial. 

 A suspensão implica o afastamento do empregado do trabalho, com o não 

pagamento dos dias de suspensão e o não computo deste período como 

tempo de serviço para fins trabalhistas. Não poderá, no entanto, ser por 

período superior a 30 dias consecutivos, sob pena de importar “na rescisão 

injusta do contrato de trabalho” (art. 474 da CLT). 

 A dispensa por justa causa é a sanção disciplinar mais grave, pois implica o 

rompimento do vínculo empregatício sem que o empregado receba as verbas 

rescisórias que lhe seriam devidas em outras modalidades de extinção do 

contrato de trabalho.         

 

Grupo econômico 
 

 O art. 2º, §2º, da CLT, prevê que “sempre que uma ou mais empresas, tendo, 

embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 

direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo 

guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão 

responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de 

emprego”. Já o § 3º do artigo em questão estipula que “não caracteriza grupo 
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econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a 

configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva 

comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele 

integrantes”.   

 Assim restará configurado o grupo econômico em duas hipóteses, quando as 

empresas “estiverem sob a direção, controle ou administração de outra” 

(§2º) e quando houver a “demonstração do interesse integrado, a efetiva 

comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”, 

ou seja, uma relação de coordenação.    

 A mera identidade de sócios não caracteriza o grupo econômico.  

 Configurado o grupo econômico, os integrantes do grupo responderão 

solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego mantida 

por um ou mais integrantes do grupo.  

 Há quem defenda a existência de solidariedade ativa entre os integrantes do 

grupo econômico. Assim, o grupo econômico assumiria a posição de 

empregador único. O TST parece seguir essa linha, conforme se denota da 

Súmula nº 129, que admite que a existência de grupo econômico permite que 

o empregado preste serviços a mais de uma empresa do grupo sem que isso 

configure um vínculo empregatício distinto, desde que a prestação de 

serviços se dê durante a mesma jornada. 

 

Sucessão de empregadores 
 

 A CLT prevê a sucessão de empregadores em seus arts. 10 e 448, que 

preconizam que “qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não 

afetará os direitos adquiridos por seus empregados” e que “a mudança na 

propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de 

trabalho dos respectivos empregados”. 

 A sucessão se fundamenta na despersonalização do empregador, no princípio 

da continuidade da relação de emprego e na garantia dos direitos trabalhistas, 

podendo ocorrer tanto na hipótese de modificação na estrutura jurídica do 

empregador, como na de alteração na propriedade do empreendimento. 
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 Caracterizada a sucessão empresarial, “as obrigações trabalhistas, inclusive 

as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa 

sucedida, são de responsabilidade do sucessor” (o art. 448-A, caput, da CLT). 

O sucedido, porém, poderá ser responsabilizado solidariamente, caso reste 

demonstrada a fraude na transferência (o art. 448-A, p.u., da CLT). 

 Caso, no entanto, ocorra a transferência de parte do empreendimento, mas 

os empregados permaneçam prestando serviços ao sucedido, em princípio, o 

sucessor não responderá pelos direitos trabalhistas de tais empregados. 

Contudo, se a alienação abranger parte considerável do empreendimento, 

sendo capaz de causar prejuízo à satisfação dos créditos trabalhistas dos 

empregados do sucedido, entende-se que o sucessor poderá ser acionado 

para adimplir as obrigações trabalhistas do sucedido. 

 Em determinadas situações atípicas, porém, os efeitos da sucessão não se 

operam ou são distintos daqueles que habitualmente seriam verificados. 

 Assim, na aquisição de bens em hasta pública cujo edital afasta 

expressamente os efeitos da sucessão, essa não se operará. 

 No caso de falência, quando ocorrer a alienação conjunta ou separada de 

ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, de acordo com o art. 141, II, da 

Lei nº 11.101/2005, “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 acidentes de trabalho”. Os empregados do devedor contratados pelo 

arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e esse 

não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior (§2º). 

 Essa exclusão de responsabilidade, porém, não prevalecerá se o arrematante 

for (I) sócio da sociedade falida ou sociedade controlada pelo falido; (II) 

parente, em linha reta ou colateral até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do 

falido ou de sócio da sociedade falida; ou (III) identificado como agente do 

falido com o objetivo de fraudar a sucessão. 

 Na hipótese de recuperação judicial de empresa, quando o plano de 

recuperação envolve a alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas 

devedor, com base no parágrafo único do art. 60, que prevê que “o objeto da 
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alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante 

nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária”, o TST e o STF 

têm entendido que o sucessor não responderá pelas dívidas trabalhistas. Há, 

no entanto, corrente contrária, que afirma que o parágrafo único não faz 

referência às dívidas de natureza trabalhista.  

 No caso de desmembramento de municípios para a criação de novo 

município, o TST já decidiu que não há que se falar em sucessão, respondendo 

cada uma das novas entidades pelos direitos trabalhistas do empregado no 

período em que figurarem como real empregador (OJ nº 92 da SBDI-I). 

 Na hipótese de compra de uma empresa integrante de grupo econômico, não 

haverá sucessão com relação às demais empresas integrantes do grupo que 

não foram adquiridas, se à época, a empresa devedora direta era solvente ou 

idônea economicamente, ressalvada a hipótese de má-fé ou fraude na 

sucessão  (OJ nº 411 da SBDI-I da TST). 

 Quando o novo concessionário de um determinado serviço público adquire 

não só as atribuições como também os bens materiais do antigo 

concessionário, o TST entende que, no tocante aos contratos de trabalho 

rescindidos após a entrada em vigor da nova concessão, o sucedido responde 

subsidiariamente pelos débitos trabalhistas contraídos até a data da 

sucessão, ficando, no entanto, exclusivamente responsável pelos contratos 

de trabalho extintos antes da vigência da concessão (OJ nº 225 da SBDI-I). 

 Quando uma pessoa jurídica de direito privado é sucedida pela União ou por 

Estado, é considerada válida a penhora efetuada sobre bens daquela 

anteriormente à sucessão (OJ nº 343 da SDBI-I do TST). 

 

Cartórios não oficializados 
 

 Em razão do disposto no art. 236 da CR/88, o titular do cartório não 

oficializado atua em nome próprio, contratando, remunerando e dirigindo a 

prestação de serviços dos auxiliares que entender necessários, que se 

submetem ao regime da CLT, bem como auferindo a renda decorrente da 
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exploração do cartório. Equipara-se, desta forma, ao empregador comum. 

Com a Lei nº 8.935/1994 esse entendimento tornou-se pacífico. 

 Discute-se, porém, qual o regime de contratação dos serventuários admitidos 

no período compreendido entre a promulgação da CR/88 e a Lei nº 

8.935/1994, em virtude do teor do art. 48, caput e §2º, dessa. A primeira 

corrente afirma que até a publicação da referida lei os serventuários estavam 

sujeitos ao regime estatutário, pois somente com a edição dessa os cartórios 

passaram a ser obrigados a contratar serventuários pelo regime da CLT. A 

segunda corrente, majoritária inclusive no TST, afirma que a partir da CR/88 

e até a Lei nº 8.935/1994 os cartórios poderiam admitir serventuários tanto 

pelo regime da CLT quanto pelo regime estatutário. Com a edição da lei em 

questão, porém, os novos serventuários passaram a ter que ser contratados 

pelo regime da CLT e os serventuários admitidos anteriormente pelo regime 

estatutário puderam optar por migrar para o regime da CLT.     

 Outra discussão pertinente diz respeito à ocorrência ou não de sucessão 

quando da modificação da titularidade do cartório não oficializado. 

 A primeira corrente existente a esse respeito, com base no fato de o cartório 

não ser dotado de personalidade jurídica, bem como no que dispõem os arts. 

236, da CRF/88, e 14 e 39 da Lei nº 8.935/94, afirma que o vínculo do 

serventuário se dá com o titular do cartório, de forma pessoal, não existindo, 

portanto, sucessão na hipótese de novo titular assumir a serventia, não 

respondendo esse por contratos de trabalho celebrados e rescindidos 

anteriormente ao início da sua delegação. A segunda corrente, amplamente 

aceita no âmbito do TST, defende que apesar de o cartório extrajudicial ser 

confundido com a própria pessoa do seu titular, não dispondo de 

personalidade jurídica própria, isso não impede que se fale em sucessão, 

desde que fique comprovado que o empregado continuou prestando serviços 

para o novo titular do cartório.  


