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RESUMO
Tendo em vista a responsabilidade do Estado e seu papel normatizador
nos Contratos de Trabalho, o presente estudo tem como objetivo geral analisar
esta relação entre empregador e empregado, a partir do viés acerca da importância
GR WUDEDOKR H GRV UHTXLVLWRV FDUDFWHUL]DGRUHV SUHYLVWRV QD &/7 H SDFLÀFDGR QD
MXULVSUXGrQFLD'LDQWHGLVVRHPHUJHVHRVHJXLQWHSUREOHPD2(VWDGRH[HUFHDOJXP
papel normatizador no contrato de trabalho? Percebe-se, claramente, que o trabalho
é essencial para a promoção da dignidade da pessoa humana, sendo essencial para
DYLGDFDEHQGRDR(VWDGRSURPRYHUDVFRQGLo}HVPtQLPDVTXHDVVHJXUHPRSOHQR
HPSUHJRQD'HPRFUDFLD$SDUWLUGHVWDVFRQVLGHUDo}HVQRWDVHTXHDSHVTXLVDHVWD
pautada no método de investigação dedutivo, baseando-se na análise de doutrinas,
jurisprudências, leis e artigos jurídicos.
PALAVRAS-CHAVE
Trabalho. Contrato de trabalho. Vínculo de emprego. Estado.
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INTRODUÇÃO
A partir da ótica da responsabilidade do Estado nas sociedades
contemporâneas, o presente artigo visa apresentar uma análise acerca da relação do
trabalho, contrato de trabalho e vínculo empregatício, a partir de estudos baseados
na legislação e jurisprudências recentes.
Tendo em vista a responsabilidade do Estado e seu papel normatizador
nos Contratos de Trabalho, o presente estudo tem como objetivo geral analisar
esta relação entre empregador e empregado, a partir do viés acerca da importância
GR WUDEDOKR H GRV UHTXLVLWRV FDUDFWHUL]DGRUHV SUHYLVWRV QD &/7 H SDFLÀFDGR QD
jurisprudência.
'LDQWHGLVVRHPHUJHVHRVHJXLQWHSUREOHPD2(VWDGRH[HUFHDOJXPSDSHO
normatizador no contrato de trabalho?
Percebe-se, claramente, que o trabalho é essencial para a promoção da
dignidade da pessoa humana, sendo essencial para a vida, cabendo ao Estado
SURPRYHUDVFRQGLo}HVPtQLPDVTXHDVVHJXUHPRSOHQRHPSUHJRQD'HPRFUDFLD
Dentro desta ótica, parte-se o estudo analisando o labor humano, que
está diretamente relacionado à ação transformadora em que o homem encontra
PRPHQWRVGHVDWLVIDo}HVHUHDOL]Do}HVGRVVHXVSURMHWRVHSHUVSHFWLYDVPHVPRTXH
junto a isso, esteja gerando também, novas ansiedades.
Posteriormente, dentro da análise do Direito Individual do Trabalho,
abrange-se a compreensão dos contratos laborais, desde a sua natureza jurídica,
SDUWHV PRGDOLGDGHV WUDQVIRUPDo}HV H H[WLQomR DQWH DRV OLPLWHV GR SRGHU GH
despendimento do empregador.
&XPSUHUHVVDOWDUTXHRFRQWUDWRGHWUDEDOKRSRVVXLLPSRUWDQWHVFRQGLo}HV
e aspectos próprios que deverão ser pontuados ao longo da presente análise, tal
FRPRRVUHTXLVLWRVGRYtQFXORGHHPSUHJRTXHWDPEpPVHUmRHVSHFLÀFDGRV
$ SDUWLU GHVWDV FRQVLGHUDo}HV QRWDVH TXH D SHVTXLVD HVWD SDXWDGD
no método de investigação dedutivo, baseando-se na análise de doutrinas,
jurisprudências, leis e artigos jurídicos.
1 O LABOR HUMANO: BREVE CONCEITUAÇÃO E
'(),1,d®2-85Ì',&$'(75$%$/+2
Considera-se o homem como o valor central do trabalho dentro de uma
perspectiva universal.
O trabalho está diretamente relacionado à ação transformadora em que
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R KRPHP HQFRQWUD PRPHQWRV GH VDWLVIDo}HV H UHDOL]Do}HV GRV VHXV SURMHWRV H
perspectivas, mesmo, que junto a isso, esteja gerando também, novas ansiedades.
(VWD DWLYLGDGH WmR LPSRUWDQWH SDUD D YLGD KXPDQD SRGH VHU FODVVLÀFDGD
como um dos principais meios de garantias individuais do ser humano, dentro de
uma compreensão social e econômica, perante o modelo social atual.
Em todos os registros históricos, advindos antes esmo da Bíblia ou escritos
primitivos, nota-se sempre as investidas humana ante a capacidade de trabalhar,
ressaltando-se assim, uma capacidade imensa em transformar seu próprio esforço
em sobrevivência.
Em todas as investidas do homem está presente a
capacidade do trabalho humano, o que pode ser notado considerandose desde o esforço pela conquista da terra e da civilização até a
EXVFD GH PHOKRUHV FRQGLo}HV GH YLGD )RL D FDSDFLGDGH DGTXLULGD
pelo homem primitivo – exemplo de libertação na pré-história - de
manter-se na vertical que permitiu a liberação das mãos e, portanto,
a utilização destas na transformação do mundo em proveito do ser
humano (CAVALCANTI, 2008, p. 21).

'LDQWHGHVWDVFRPSUHHQV}HVSHUFHEHVHTXHRWUDEDOKRH[HUFHXPSDSHO
PXLWR DOpP GH PHUR FRQWUDVVHQVR ÀQDQFHLUR PDV VLP FRPR LQVWUXPHQWR FDSD]
de proporcionar papel decisivo no sentimento humano, já que dele, na maioria
das vezes, advém à convivência em sociedade, participação e capacidade criativa,
interação no espaço e comunidade.
O trabalho pode ainda ser considerado como a principal atividade
desenvolvida pelo ser humano ao longo dos dias, visto que além de ofertar ao
KRPHP XPD FRQWUDSUHVWDomR ÀQDQFHLUD WUD] FRQVLJR D XWLOLGDGH QHFHVVLGDGH
como ente social, uma integralidade dentro de uma comunidade, motivando-o,
consecutivamente.
Segundo algumas linhas de pesquisa da Psicologia, o trabalho demonstra
essencial importância na vida das pessoas, que o mesmo pode ser considerado até
mesmo como um marco de transição da vida, entre o período infantil para o adulto.
Portanto, a partir dessa ideia de socialização e construção
de identidade, podemos pensar que o trabalho, o momento de
LQVHUomR SURÀVVLRQDO SRGH WHU XP SDSHO LPSRUWDQWH QD FRQVWUXomR
de uma identidade de adulto, uma vez que o adulto tem seu papel
social tradicionalmente associado ao de trabalhador. A etapa de
vida de estabelecimento da identidade adulta é tradicionalmente
PDUFDGDSHODLQVHUomRSURÀVVLRQDO 0217(,52S 
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Também pode ser denominado como uma característica, visto que o
homem nasce e se desenvolve mediante o trabalho, assim como um valor conferido
na ordem ético-jurídica (BATTAGLIA, 1958, p. 15).
Evidentemente, o trabalho se apresenta como importante instrumento
na formação humanística, tendo em vista que muito além de proporcionar uma
FRQWUDSUHVWDomR ÀQDQFHLUD WUD] FRQVLJR HOHPHQWRV HVVHQFLDLV SDUD D HIHWLYDomR GR
princípio basilar do direito, que é o da dignidade da pessoa humana. “O conceito de
GLJQLGDGHGDSHVVRDKXPDQDpDPSORVHQGRFODVVLÀFDGRSDUDPXLWRVFRPRDIRQWH
de personalidade humana (LUCA; POZZOLI, 2015, p. 222).
(P VHQWLGR DPSOR R WUDEDOKR SRGH VHU FODVVLÀFDGR FRPR WRGD D
atividade produtiva relacionada ao dispêndio da energia humana para a produção
de determinada utilidade ou riqueza, ou simplesmente, a prestação de uma
atividade para satisfação da necessidade de outrem em situação de dependência
&$9$/&$17,S 
+HJHO GHÀQH R WUDEDOKR FRPR XP SURFHVVR GR TXDO Ki ´FDUHFLPHQWRV
SDUWLFXODUHV FRP PHLRV WDPEpP SDUWLFXODUHV TXH HVSHFLÀFD FRP YLVWD D HVWHV
ÀQVP~OWLSORVHSHORVPDLVGLYHUVRVSURFHVVRVRPDWHULDOIRUQHFLGRSHODQDWXUH]D
+(*(/S µ
+iTXHVHFRQVLGHUDUDLQGDRWUDEDOKRFRPRXPDFDWHJRULDIXQGDPHQWDO
do ser humano, que visa atingir determinados resultados até então imaginados,
GHFRUUHQWHVGHXPLGHDO
(...) é um processo entre o homem e a Natureza, um
processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e
controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com
D PDWpULD QDWXUDO FRPR XPD IRUoD QDWXUDO (OH S}H HP PRYLPHQWR
as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas,
FDEHoDHPmRDÀPGHDSURSULDUVHGDPDWpULDQDWXUDOQXPDIRUPD
útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre
D 1DWXUH]D H[WHUQD D HOH H DR PRGLÀFiOD HOH PRGLÀFD DR PHVPR
tempo sua própria natureza. (...) Pressupomos o trabalho numa forma
em que pertence exclusivamente ao homem. (...) o que distingue, de
antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o
IDYRHPVXDFDEHoDDQWHVGHFRQVWUXtORHPFHUD1RÀPGRSURFHVVR
de trabalho obtém-se um resultado que já no início deste existiu na
imaginação do trabalhador, e, portanto idealmente. (...) Ele apenas
não efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza,
ao mesmo tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que
determina como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem
de subordinar a sua vontade (MARX, 1996, p. 297-298).
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A clássica conceituação de Marx traz a ideia de que o trabalho está ligado
a força, que desprendida visa atender determinado resultado que sempre existiu na
imaginação do homem, sendo considerado um ideal.
Vale ressaltar a similaridade de conceituação entre Marx, que viveu
HQWUH RV DQRV GH  D  HP IDFH GD FRQFHLWXDomR GH +HJHO TXH YLYHX HQWUH
DWp$PERVGHQRPLQDPRWUDEDOKRFRPRXPSURFHVVRTXHYLVDDWLQJLU
GHWHUPLQDGDÀQDOLGDGHRXVLPSOHVPHQWHXPLGHDO
3RU VXD YH] QRWDVH QRV GLDV DWXDLV FHUWD GLÀFXOGDGH HP GHOLPLWDU R
conceito de trabalho dentro da seara jurídica, ora que se trata de um direito social e
fundamental de alta densidade, ou seja, são direitos mais preciso quanto ao conteúdo
HVLJQLÀFDomRGRVSUySULRVHQXQFLDGRV´XPDYH]TXHDWpFQLFDOHJLVODWLYDXWLOL]DGDQD
construção destes é a da utilização de conceitos indeterminados, sabidamente abertos
DRSUHHQFKLPHQWRSRQWXDOQRSODQRGDFRQFUHWXGHQRUPDWLYD 9,2/$S µ
Ante a importância jurídica do trabalho, o mesmo adquire importância
essencial na compreensão humana, visto que implica em inúmeros aspectos da vida,
GHVGHDVXDSUySULDFRQFHSomRDWpDWUDQVIRUPDomRHPHQHUJLD
$ GHÀQLomR GR WUDEDOKR DGTXLUH LPSRUWkQFLD FDGD YH]
maior para compreensão da vida humana, pois implica em diversos
aspectos da vida, desde sua concepção como transformação de
energia – para os físicos o trabalho pode ser realizado enquanto
se consome certa quantidade de energia (térmica, química,
elétrica) – até sua compreensão como fator de produção (segundo
os economistas) ou seja, como uma atividade para produzir bens
HFRQ{PLFRV 0217(,52S 

Diante do exposto, é possível perceber que o trabalho desempenha um
papel muito além que uma previsão legal exposta em determinado texto de lei, em
sentido amplo, diz respeito a uma atividade humana desenvolvida que fundamenta
a própria compreensão do homem como ente social.
Muito embora o desenvolvimento do trabalho consuma energia e também
produção, evidente que o trabalho como valor e característica do homem resulta em
XPDÀQDOLGDGHGHFRUUHQWHGRSUySULRYDORUDOLDWULEXtGR
Independente de se tratar de um processo ou instrumento que se almeja
GHWHUPLQDGD ÀQDOLGDGH SHUFHEHVH FODUDPHQWH TXH R WUDEDOKR p HVVHQFLDO SDUD D
promoção da dignidade da pessoa humana, sendo essencial para a vida, cabendo
DR (VWDGR SURPRYHU DV FRQGLo}HV PtQLPDV TXH DVVHJXUHP R SOHQR HPSUHJR QD
Democracia.
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2 DO CONTRATO DE TRABALHO
A partir da ótica decorrente do valor do trabalho, nota-se que o Direito
Individual do Trabalho é o ramo de estudo do Direito do Trabalho, responsável pela
análise do contrato individual do trabalho em face das regras legais e normativas
ali aplicadas.
Desta forma, dentro da análise do Direito Individual do Trabalho,
abrange-se a compreensão dos contratos laborais, desde a sua natureza jurídica,
SDUWHV PRGDOLGDGHV WUDQVIRUPDo}HV H H[WLQomR DQWH DRV OLPLWHV GR SRGHU GH
despendimento do empregador.
(YLGHQWHTXHR'LUHLWRGR7UDEDOKRVHIXQGDPHQWDWDPEpPQDFRQÀDQoD
veracidade e realidade, que muitas vezes prevalecerá sob o aspecto formal do
contrato, tal como mencionado no tópico anterior, em relação ao princípio da
SULPD]LDGDUHDOLGDGHTXHGHPRQVWUDEHPHVWDDÀUPDomR
Imperioso ressaltar que o enfoque maior, na presente pesquisa, será o
contrato de trabalho em face da relação de emprego e não o decorrente da relação
de trabalho1. Nesta ótica, a doutrina já se posicionou, inclusive, que a denominação
FRUUHWDVHULD´&RQWUDWRGHHPSUHJRµHQmRGH´WUDEDOKRµFRPRVHXWLOL]DP
No exame de nossa legislação, será encontrada tanto a
expressão contrato de trabalho como relação de emprego. O termo
mais correto a ser utilizado deveria ser contrato de emprego 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 relação 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 compreenderia o trabalho manual e o de emprego,
o trabalho intelectual (MARTINS, 2011, p. 88).

Diante deste contexto, importante ressaltar que a Consolidação das Leis do
7UDEDOKRGLVFLSOLQDDVUHODo}HVGHHPSUHJDGRVHQTXDQWRD-XVWLoDGR7UDEDOKRHP
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VXPDMXOJDDVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDRVHPSUHJDGRV
Muito embora haja uma discussão fundamentada quanto à utilização da
expressão contrato de trabalho ou contrato de emprego, evidente que a própria CLT
VHYDOHGDH[SUHVVmR´FRQWUDWRGHWUDEDOKRµFRQIRUPHGLVS}HRDUWLJRTXHGHÀQH
“Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à
UHODomRGHHPSUHJR %5$6,/ µ
Em relação a sua conceituação, primeiramente deve-se ponderar o que é
o contrato, que é o “acordo tácito ou expresso mediante o qual ajustam as partes
SDFWXDQWHVGLUHLWRVHREULJDo}HVUHFtSURFDV '(/*$'2S µ
Dentro da tona clássica doutrinária acerca da conceituação de contratos,
volta-se na ideia de ser um acordo de duas ou mais vontades, a partir da lei vigente,
“destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes, com o
HVFRSRGHDGTXLULUPRGLÀFDURXH[WLQJXLUUHODo}HVMXUtGLFDVGHQDWXUH]DSDWULPRQLDO
',1,=S µ$GHPDLVGL]UHVSHLWRjDXWRQRPLDGDVSUySULDVYRQWDGHV
O contrato é um negócio jurídico por meio do qual as
partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e
da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que
pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades
*$*/,$123$03/21$),/+2S 

1R FHQiULR WUDEDOKLVWD R FRQWUDWR ÀJXUD PXLWR DOpP GD LGHLD GH DFRUGR
de vontade ou de contraprestação, visto que há a presença da dignidade da pessoa
humana, não podendo ser comparado como um mero contrato cível.
A partir do contrato de trabalho que “se concretizam, se materializam,
WRUQDQGRVHUHDLVHHÀFD]HVDVPHGLGDVGDVRXWUDVIRQWHVQRUPDWLYDVGRGLUHLWR
do trabalho, desde a Constituição até o regulamento de empresa (MORAES, 1986,
p. 195)”. O contrato de trabalho é um meio pelo qual as partes poderão livremente
declarar sua vontade, tal como apresentado no conceito de contrato cível, para que
RFRUUDDFRQFUHWL]DomRGRVHIHLWRVMXUtGLFRVGDVUHODo}HVWUDEDOKLVWDV
Trata-se de um negócio jurídico, onde uma das partes é uma pessoa
ItVLFD ÀJXUDQGR FRPR HPSUHJDGR H QD RXWUD XPD SHVVRD ItVLFD MXUtGLFD H HQWH
GHVSHUVRQLÀFDGRÀJXUDQGRFRPRHPSUHJDGRREULJDQGRVHDSDUWLUGDUHDOL]DomR
de uma prestação pessoal, habitual, subordinada e mediante remuneração.
Assim, é compreendido o contrato como um negócio jurídico que
envolve “uma pessoa natural obriga-se perante pessoa natural, jurídica ou ente
GHVSHUVRQLÀFDGR D XPD SUHVWDomR SHVVRDO QmR HYHQWXDO VXERUGLQDGD H RQHURVD
GHVHUYLoRV '(/*$'2S µ(VWHFRQWUDWRWDPEpPGHQRPLQDGRFRPR
empregatício, se fundamenta, evidentemente, no acordo de vontade que pode ser
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WiFLWRRXH[SUHVVRWDOFRPRSUHYLVWRQRDUWLJRGD&/7
No tópico seguinte, será discorrido alguns tópicos relevantes acerca do
contrato de trabalho no contexto social.
$63(&7265(/(9$17(65()(5(17(6
O CONTRATO DE TRABALHO
&XPSUHUHVVDOWDUTXHRFRQWUDWRGHWUDEDOKRSRVVXLLPSRUWDQWHVFRQGLo}HV
e aspectos próprios que devem ser pontuados.
No que tange a análise do contrato de trabalho, muito mais importante
que a sua forma (expressa ou tácita), o que vale é a sua essência, o seu conteúdo e
consequente cumprimento, visto que envolve vontade de ambas das partes, além de
DEUDQJHUHUHJXODUGLUHLWRVIXQGDPHQWDLVGRWUDEDOKDGRU
O contrato de trabalho não pode ser entendido como um
documento escrito, porque essa não é a sua complexa essência, mas sim
apenas uma de suas formas. Contrato é muito mais que isso e envolve
aspectos que têm na sua autodeterminação da vontade um dos seus
pontos nucleares e que no Direito do Trabalho tem peculiaridades,
uma vez que, ao contrário dos direitos do contrato comum, nos quais
o seu objeto é totalmente desvinculado da pessoa física contratante,
nos contratos de trabalho há o comprometimento da própria pessoa
do trabalhador com um fazer – para outro – que a insere como pessoa
QRSUySULRREMHWRGRFRQWUDWR 1$6&,0(172S 

Conforme mencionado, no contrato de trabalho há uma pessoalidade
HPUHODomRjVSDUWHVRTXHGHQRWDDLGHLDGHFRPSURPHWLPHQWRH[LJLGRQDÀJXUD
do trabalhador e consequente habitualidade na prestação. Assim como qualquer
outro contrato, o contrato de trabalho possui elementos próprios e que devem ser
observados, uma vez que na falta deles haverá a nulidade ou inexistência.
Em relação aos elementos jurídico-formais, que também são denominado
como elementos essenciais do contrato de trabalho, ressaltam-se aqueles previstos
HSUHVHQWHVQRDUWLJRGR&yGLJRGH&LYLO2TXDLVVHMDPFDSDFLGDGHGDVSDUWHV
licitude do objeto e forma regular ou não proibida (BRASIL, 2002).
Em relação à capacidade das partes, nota-se tratar da aptidão para exercer
os atos da vida civil (MONTEIRO, 1977, p. 57).
$UWLJR$YDOLGDGHGRQHJyFLRMXUtGLFRUHTXHU
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Não há nenhuma inovação no Direito do Trabalho em relação a capacidade
das partes, evidenciando, que para ser empregador, deve ser pessoa natural, jurídica
RXHQWHGHVSHUVRQLÀFDGRDSWRVSDUDH[HUFHURVGLUHLWRVHREULJDo}HVGDYLGDFLYLO
Quanto ao empregado, este deverá ser pessoa física, destacando que
entre 16 e 18 anos o trabalhador possuirá capacidade relativa para os atos da vida
WUDEDOKLVWD HDQRVVHYLQFXODGRSRUPHLRGRFRQWUDWRGHDSUHQGL] HDFLPDGH
DQRVSRVVXLUiDPDLRULGDGHWUDEDOKLVWDFRQIRUPHFRQVWDQRVDUWLJRV;;;,,,
H   , GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO QD (PHQGD &RQVWLWXFLRQDO Q  GH  GH
dezembro de 19985HDUWLJRVHGD&/76.
Outro importante ponto referente os elementos constitutivos do Contrato
de Trabalho, diz respeito à licitude do objeto, tendo em vista que só terá validade o
contrato que tenha objeto lícito.
O artigo 166 do Código Civil traz à nulidade do negócio jurídico ante a
ilicitude, impossibilidade e indeterminação do objeto (BRASIL, 2002), sendo que,
o Direito do Trabalho não se diferencia. Portanto, na ordem trabalhista também
UHMHLWDUi R UHFRQKHFLPHQWR MXUtGLFR GH UHODo}HV VRFLRHFRQ{PLFR IRUPDGR $VVLP
nega-se a repercussão trabalhista (DELGADO, 2015, p. 555).
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Em relação ao elemento de forma regular ou não proibida, no contrato de
trabalho deverá o meio utilizado para a sua celebração ser regular, sob a pena de ser
considerado nulo.
O contrato de trabalho admite a forma tácita ou expressa, observada a
manifestação de vontade dos contratantes. Vale mencionar o papel da jurisprudência
TXH SDFLÀFRXVH SRU PHLR GH V~PXOD GR 767 D TXHVWmR GD IRUPD RQGH D Mi
mencionada Súmula 212, traz a ideia de que o contrato de trabalho é um pacto não
solene, podendo ser informal, consensual e até ilicitamente ajustado, cabendo o
empregado provar a prestação de serviço após o término do contrato.
5(48,6,726'2&2175$72'(75$%$/+2
(5(63216$%,/,'$'('2(67$'2129Ì1&8/2'((035(*2
1HVWH WySLFR VHUmR DERUGDGDV DV SULQFLSDLV TXHVW}HV UHODFLRQDGDV DRV
requisitos caracterizadores do Contrato de Trabalho e a posição da jurisprudência.
Percebe-se que a jurisprudência exerce importante papel no que diz
respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego.
Numa relação que se discute a legitimidade de uma relação empregatícia,
é imperioso ressaltar que cabe ao Estado a responsabilidade em ofertar a prestação
jurisdicional que lhe é buscada.
Para que se caracterize uma relação de emprego é necessária à presença
GH DOJXQV UHTXLVLWRV SUHYLVWRV HP OHL QR FDVR RV $UWLJRV  H  GD &/7 RV TXDLV
GHÀQHPRHPSUHJDGRUHRHPSUHJDGR
Artigo 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite,
DVVDODULDHGLULJHDSUHVWDomRSHVVRDOGHVHUYLoR %5$6,/ 
$UWLJR&RQVLGHUDVHHPSUHJDGRWRGDSHVVRDItVLFDTXHSUHVWDU
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência
deste e mediante salário.
3DUiJUDIR ~QLFR ² 1mR KDYHUi GLVWLQo}HV UHODWLYDV j HVSpFLH GH
emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual,
WpFQLFRHPDQXDO %5$6,/ 

7DLVHOHPHQWRVVmRGHH[WUHPDLPSRUWkQFLDQDV5HFODPDo}HV7UDEDOKLVWDV
que versam acerca do eventual reconhecimento de vínculo empregatício, onde
no polo ativo o trabalhador tenta comprovar a existência de todos os elementos
FDUDFWHUL]DGRUHVGDÀJXUDGRHPSUHJDGRUHGRHPSUHJDGRHQRVHQWLGRFRQWUiULRR
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empregador tentando desconstituir a existência de todos os elementos.
O conceito acima arremata os pontos essenciais da
relação de trabalho empregatício, delimitando, de maneira nítida e
substancial, o que a distingue dos demais contratos de trabalho ao
SHUFRUUHUSRUWRGDVDVQXDQFHVGHVWHDMXVWHFRQWUDWDomRGHSHVVRD
física para trabalhar; pagamento de remuneração; trabalho sendo
UHDOL]DGRGHIRUPDFRQWtQXDHSRUÀQDOVXERUGLQDomRHPUHODomR
jTXHOHTXHRFRQWUDWRX 0$5,12S 

Quanto aos requisitos do contrato de trabalho, nota-se que a “subordinação”
refere-se à relação de hierarquia entre o empregado e empregador, onde o empregado
deve, em via de regra, obedecer as regras impostas pelo empregador durante a
prestação de serviço. Este requisito é bastante importante na relação de emprego,
uma vez que demonstra a ausência de subordinação, inexiste vínculo de emprego,
FRQIRUPHVHGLPHQWDGRQDMXULVSUXGrQFLD
9Ì1&8/2 '( (035(*2 1mR VH FRQÀJXUD YtQFXOR
de emprego quando ausente subordinação jurídica. Caso em que o
autor era sócio de empresa que prestava serviços para a reclamada.
  757  52  56 
5HODWRU%($75,=5(1&.'DWDGH-XOJDPHQWR9DUD
do Trabalho de São Borja) (BRASIL, 2009).

Quanto à “habitualidade”, diz respeito ao requisito onde o empregado
deve prestar serviços ao empregador de forma regular, de forma não eventual,
caracterizando-se pela continuidade. “Aquele que presta serviço eventualmente não
é empregado (MARTINS, 2011, p. 101)”.
A jurisprudência se manifesta no sentido de que para existir validamente
XPDUHODomRGHHPSUHJRGHYHKDYHUKDELWXDOLGDGH
',5(,72 '2 75$%$/+2 5(/$d®2 '( (035(*2
$86È1&,$ '( +$%,78$/,'$'( /$%25 '( 1$785(=$
EVENTUAL. INEXISTÊNCIA. Se a empresa mantém em seu quadro
UHJXODU GH SHVVRDO HPSUHJDGRV VXÀFLHQWHV SDUD DWHQGHU jV VXDV
necessidades habituais, há de ser considerado eventual o trabalhador
contratado para suprir serviços extras decorrentes de eventos de
ÀQDLVGHVHPDQDRVTXDLVHUDPUHPXQHUDGRVDRÀQDOGRVVHUYLoRV
SUHVWDGRV /RJR DXVHQWHV RV UHTXLVLWRV LQVHUWRV QR DUW GD &/7
não há que se falar em relação empregatícia. Recurso improvido.
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757523(5HODWRU9LUJtQLR
+HQULTXHV GH 6i H %HQHYLGHV 'DWD GH 3XEOLFDomR  
(BRASIL, 2008).

Em relação ao requisito “onerosidade”, está ligado ao fato do contrato de
trabalho não ser gratuito e sim oneroso. O empregado ao prestar os serviços que lhe
é passado, acaba por receber como forma de retribuição onerosa.
Dentro desta ótica, um trabalho voluntário, por exemplo, não pode ser
caracterizado como vínculo empregatício, mesmo que presente os outros elementos,
tais como continuidade, subordinação, pessoalidade e até a alteridade. Assim,
DXVHQWHDRQHURVLGDGHKDYHUiSOHQDGHVFDUDFWHUL]DomRGRFRQWUDWRGHWUDEDOKR
RELAÇÃO
DE
EMPREGO
AUSÊNCIA
DE
ONEROSIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO.
Impossível
o
reconhecimento de relação empregatícia, quando o próprio
5HFODPDQWHDÀUPDKDYHUWUDEDOKDGRSRUWRGRRSHUtRGRYLQGLFDGR
sem perceber salários, denunciando, assim, a inexistência do
HVVHQFLDO UHTXLVLWR GD RQHURVLGDGH $UW  GD &/7  757 
52  &(  5HODWRU
$1721,20$548(6&$9$/&$17(),/+2'DWDGH-XOJDPHQWR
 3/(12 '2 75,%81$/ 'DWD GH 3XEOLFDomR
18/12/2002 DOJT 7ª Região) (BRASIL, 2002).

O requisito “pessoalidade” quer dizer que o contrato de trabalho deve ser
realizado por pessoa certa e determinada, sendo o empregado uma pessoa natural
e que não pode ser substituído por outrem durante aquela relação de emprego. “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
(MARTINS, 2011, p. )”.
Assim se posiciona a jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da
5HJLmRDFHUFDGDSHVVRDOLGDGHQDUHODomRGHHPSUHJR
,1(;,67È1&,$ '( 9Ì1&8/2 (035(*$7Ì&,2
AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Para se caracterizar a existência do liame empregatício, é necessária
a presença cumulativa dos requisitos relacionados no artigo
 GD &/7 TXDLV VHMDP RQHURVLGDGH SDJDPHQWR GH VDOiULR 
subordinação hierárquica, não eventualidade do serviço prestado e
SHVVRDOLGDGH+DYHQGRFRQÀVVmRSHODUHFODPDQWHGHTXHWUDEDOKDYD
MXQWRFRPVHXPDULGRHPVHXGRPLFtOLRÀFDDIDVWDGDDSHVVRDOLGDGH
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HSRUFRQVHJXLQWHRYtQFXORHPSUHJDWtFLR 7575263
5HODWRU/8,=52%(572181(6'DWDGH3XEOLFDomR
  %5$6,/ 

O requisito “pessoa física”, evidentemente diz respeito a pessoa natural,
ou seja, o empregado deve ser “pessoa física”, não podendo o trabalhador ser pessoa
MXUtGLFD+DYHQGRDSUHVWDomRGHVHUYLoRVSRUSHVVRDMXUtGLFDFRQVHTXHQWHPHQWHQmR
haverá que se falar em reconhecimento da relação de emprego descaracterizando o
contrato de trabalho. É requisito essencial da relação de emprego a prestação de
serviços por pessoa física ou natural.
Mais uma vez merece destacar a jurisprudência, que evidencia a
QHFHVVLGDGHGHWRGRVRVUHTXLVLWRVSDUDFDUDFWHUL]DURFRQWUDWRGHWUDEDOKR
Vínculo de emprego. Requisitos. Relação de Emprego.
Empregado é a pessoa física que presta serviços de natureza nãoeventual ao empregador, sob a dependência deste, e mediante
VDOiULR &/7DUW $XVHQWHXPGHVVHVUHTXLVLWRVQmRVHYLVOXPEUD
RYtQFXORHPSUHJDWtFLR 757525-5HODWRU
0DULD +HOHQD 0RWWD 'DWD GH -XOJDPHQWR  6HJXQGD
7XUPD'DWDGH3XEOLFDomR  %5$6,/ 

Faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos mencionados
no contrato de trabalho, para que a relação de emprego seja caracterizada, não
possuindo assim o empregado ou empregador qualquer direito diante da situação
fática, numa eventual Reclamação Trabalhista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se o homem como o valor central do trabalho dentro de uma
perspectiva universal. O trabalho está diretamente relacionado à ação transformadora
HPTXHRKRPHPHQFRQWUDPRPHQWRVGHVDWLVIDo}HVHUHDOL]Do}HVGRVVHXVSURMHWRV
e perspectivas, mesmo, que junto a isso, esteja gerando também, novas ansiedades.
2WUDEDOKRH[HUFHXPSDSHOPXLWRDOpPGHPHURFRQWUDVVHQVRÀQDQFHLUR
mas sim, como instrumento capaz de proporcionar papel decisivo no sentimento
humano, já que dele, na maioria das vezes, advém à convivência em sociedade,
participação e capacidade criativa, interação no espaço e comunidade e pode ainda
ser considerado como a principal atividade desenvolvida pelo ser humano ao longo
GRVGLDVYLVWRTXHDOpPGHRIHUWDUDRKRPHPXPDFRQWUDSUHVWDomRÀQDQFHLUDWUD]
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consigo a utilidade, necessidade como ente social, uma integralidade dentro de uma
comunidade, motivando-o, consecutivamente.
Evidencia-se, inclusive, que o trabalho é essencial para a promoção da
dignidade da pessoa humana, sendo essencial para a vida, cabendo ao Estado
SURPRYHUDVFRQGLo}HVPtQLPDVTXHDVVHJXUHPRSOHQRHPSUHJRQD'HPRFUDFLD
Em relação ao Direito do Trabalho e consequentemente ao contrato de
WUDEDOKR HOH VH IXQGDPHQWD WDPEpP QD FRQÀDQoD YHUDFLGDGH H UHDOLGDGH TXH
muitas vezes prevalecerá sob o aspecto formal do contrato, tal como mencionado
no tópico anterior, em relação ao princípio da primazia da realidade, que demonstra
EHPHVWDDÀUPDomR
O contrato de trabalho é um meio pelo qual as partes poderão livremente
declarar sua vontade, tal como apresentado no conceito de contrato cível, para que
RFRUUDDFRQFUHWL]DomRGRVHIHLWRVMXUtGLFRVGDVUHODo}HVWUDEDOKLVWDV
Percebe-se que a jurisprudência exerce importante papel no que diz
respeito ao reconhecimento do vínculo de emprego. Numa relação que se discute a
legitimidade de uma relação empregatícia, é imperioso ressaltar que cabe ao Estado
a responsabilidade em ofertar a prestação jurisdicional que lhe é buscada.
Para que se caracterize uma relação de emprego é necessária à presença
GH DOJXQV UHTXLVLWRV SUHYLVWRV HP OHL QR FDVR RV $UWLJRV  H  GD &/7 RV TXDLV
GHÀQHPRHPSUHJDGRUHRHPSUHJDGR
Desta forma, a partir do momento que o Estado atua como fonte de
MXULVSUXGrQFLD DWUDL SDUD VL D UHVSRQVDELOLGDGH HP UHJXODU DV UHODo}HV MXUtGLFDV
trabalhistas.

5()(5È1&,$6
BATTAGLIA, Felice. )LORVRÀDGR7UDEDOKR7UDGXomRGH0LJXHO5HDOH6mR3DXOR6DUDLYD
1958.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988'LVSRQtYHOHPKWWS
ZZZSODQDOWRJRYEUFFLYLOBFRQVWLWXLFDRFRQVWLWXL&$DRKWP!$FHVVRHPRXW
2015.
BBBBBB/HLQGHGHMDQHLURGHCódigo Civil'LVSRQtYHOHPKWWSZZZ
SODQDOWRJRYEUFFLYLOBOHLV/KWP!$FHVVRHPQRY
BBBBBB 'HFUHWROHL Q  GH  GH PDLR GH  Consolidação das Leis do Trabalho.
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'LVSRQtYHOHPKWWSZZZSODQDOWRJRYEUFFLYLOBGHFUHWROHL'HOKWP!$FHVVR
HPQRY
______. Tribunal Superior do Trabalho6~PXODVGD-XULVSUXGrQFLD8QLIRUPHGR7ULEXQDO
Superior do Trabalho'LVSRQtYHOHPZZZWVWMXVEUVXPXODV!$FHVVRHPVHW
______. Tribunal Regional do Trabalho (1. Região). Recurso Ordinário n° 8620320125010226
RJ5HODWRU0DULD+HOHQD0RWWD3XEOLFDGRHPVHW'LVSRQtYHOHPZZZWUWMXV
EU!$FHVVRHPRXW
______. Tribunal Regional do Trabalho (15. Região). Recurso Ordinário n° 60064 SP
5HODWRU/XL]5REHUWR1XQHV3XEOLFDGRHPDJR'LVSRQtYHOHPZZZ
WUWMXVEU!$FHVVRHPRXW
BBBBBB7ULEXQDO5HJLRQDOGR7UDEDOKR 5HJLmR Recurso Ordinário n° 348200887104003
RS 00348-2008-871-04-00-35HODWRUD%HDWUL]5HQFN-XOJDPHQWRMXQ'LVSRQtYHOHP
ZZZWUWMXVEU!$FHVVRHPRXW
______. Tribunal Regional do Trabalho (6. Região). Recurso Ordinário n° 590200800206006
3(  5HODWRU 9LUJtQLR +HQULTXHV GH 6i H %HQHYLGHV 3XEOLFDGR HP  QRY
'LVSRQtYHOHPZZZWUWMXVEU!$FHVVRHPRXW
______. Tribunal Regional do Trabalho (7. Região). Recurso Ordinário n° 1899002720015070008
CE 0189900-27200150700085HODWRU$QWRQLR0DUTXHV&DYDOFDQWH)LOKR3OHQRGR7ULEXQDO
3XEOLFDGRHPGH]'LVSRQtYHOHPZZZWUWMXVEU!$FHVVRHPRXW
&$9$/&$17,/\JLD0DULDGH*RGR\%DWLVWD$ÁH[LELOL]DomRGR'LUHLWRGR7UDEDOKRQR
Brasil: 'HVUHJXODomRRX5HJXODomR$QpWLFDGR0HUFDGR"6mR3DXOR/7U
DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalhoHG6mR3DXOR/7U
',1,=0DULD+HOHQDCurso de direito civil brasileiro9RO6mR3DXOR6DUDLYD
*$*/,$12 3DEOR 6WRO]H 3$03/21$ ),/+2 5RGROIR Novo Curso de Direito Civil,
Contratos7HRULD*HUDOHG6mR3DXOR6DUDLYD
+(*(/*HRUJ:LOKHOP)ULHGULFK)LORVRÀDGR'LUHLWR/LQKDV)XQGDPHQWDLVGD)LORVRÀDGR
Direito ou Direito Natural e Ciência do Estado em Compêndio. Trad. Paulo Meneses et al. São
/HRSROGR56(G8QLVLQRV8QLFDS/R\ROD
/8&$*XLOKHUPH'RPLQJRVGH32==2/,/DID\HWWHValores éticos na sociedade atual
)UDWHUQLGDGHH6XVWHQWDELOLGDGH,Q&ODULVVD&KDJDV6DQFKHV0RQDVVD/DID\HWWH3R]]ROL
/XDQD 3HUHLUD /DFHUGD 2UJ  )UDWHUQLGDGH H 6XVWHQWDELOLGDGH QR 'LUHLWR HG&XULWLED
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Instituto Memória, 2015.
0$5,12 3DXOR +HQULTXH %HUWDFLQL Dano moral por desvio e acúmulo de funções: a
GLÀFXOGDGHGHFDUDFWHUL]DomRFRPRLPSHGLWLYRGDHIHWLYDSURWHomRGDGLJQLGDGHGDSHVVRD
humanaI'LVVHUWDomR 0HVWUDGRHP'LUHLWR )XQGDomRGH(QVLQR´(XUtSLGHV6RDUHV
GD5RFKDµPDQWHQHGRUDGR&HQWUR8QLYHUVLWiULR(XUtSLGHVGH0DUtOLD6381,9(0
MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do TrabalhoHG6mR3DXOR$WODV
MARX, Karl. O Capital &UtWLFD GD (FRQRPLD 3ROtWLFD /LYUR 3ULPHLUR 7RPR  7UDG 5HJLV
%DUERVD )OiYLR5.RWKH6mR3DXOR1RYD&XOWXUDO
MONTEIRO, Renata Alves de Paula. A transição para a vida adulta no contemporâneo: Um
HVWXGR FRP MRYHQV FDULRFDV H TXHEHTXHQVHV   I 7HVH 'RXWRUDGR HP 3VLFRORJLD  
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5LRGH-DQHLUR&HQWURGH)LORVRÀDH&LrQFLDV+XPDQDV ,QVWLWXWR
de Psicologia), 2011.
MONTEIRO, Renata Alves de Paula. A transição para a vida adulta no contemporâneo: Um
HVWXGR FRP MRYHQV FDULRFDV H TXHEHTXHQVHV   I 7HVH 'RXWRUDGR HP 3VLFRORJLD  
8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGR5LRGH-DQHLUR&HQWURGH)LORVRÀDH&LrQFLDV+XPDQDV ,QVWLWXWR
de Psicologia), 2011.
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil9,6mR3DXOR6DUDLYD
025$(6 ),/+2 (YDULVWR GH Introdução ao Direito do Trabalho  (G 6mR 3DXOR /75
1986.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Contemporâneo do Trabalho6mR3DXOR6DUDLYD
2011.
VIOLA, Ricardo Rocha. Efetividade dos direitos fundamentais e densidade normativa? Um
falso problema. Revista Ideia, Uberlândia, v. 1, p. 1-17, 2009.
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