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CONCEITOS JURÍDICOS FUNDAMENTAIS

O que é o DIREITO ?

É um conjunto de NORMAS de cumprimento

obrigatório, impostas pelo Estado aos cidadãos, e

destinadas a REGULAR AS RELAÇÕES SOCIAIS.

Diz-se, que uma pessoa tem um DIREITO quando lhe

é dada a possibilidade ou faculdade de agir de

acordo com a NORMA.
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O que é a LEI ?

✓Lei é a regra de caráter geral

✓vontade do Estado

✓imposta a todos

✓Ninguém pode deixar de cumprir

✓Geralmente editadas pelo

Poder Legislativo



•

•



CONTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição é a lei mais importante de um país a

qual todas as outras leis estão submetidas.

No Brasil, a nossa Constituição data de 1988, tem

245 artigos e é tida como uma das mais liberais e

democráticas do mundo.



O QUE É EMENDA 
CONSTITUCIONAL?

É uma mudança da Constituição 

Federal realizada pelo Poder 

Legislativo (Congresso Nacional) 

alterando em parte a Constituição.

✓3/5 dos Dep. Federais – 308/513

✓60% dos Senadores – 49/81

✓2 turnos em cada Casa Legislativa



ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT

As Convenções da OIT, devidamente

aprovadas no Congresso Nacional, e

ratificadas pelo Presidente da República,

adquirem o status de Emenda Constitucional,

conforme Art. 5o, parágrafo terceiro, da

Constituição Federal de 1988.



É uma Lei que a própria Constituição delega para

complementarem o que está na CF, e por isto,

assumem o status de Lei Constitucional.

O QUE É LEI COMPLEMENTAR?



✓Poder Legislativo Federal, Estadual ou Municipal

✓É a maior parte das leis regulamentando as
relações sociais

O QUE É UMA LEI ORDINÁRIA OU COMUM?



• CÓDIGO CIVIL: Lei 10.406 / 2002;

• CÓDIGO ELEITORAL: Lei 737 / 1965;

• CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS – CLT (Decreto-Lei 5.452 / 1943) 

• CÓDIGO PENAL (Decreto-Lei 2.848 / 1940):

LEIS FEDERAIS ORDINÁRIAS OU COMUNS:



✓São exceção à regra

✓Poder Executivo

✓Hipóteses relevantes e urgentes, estabelecidas na Constituição,

✓Deve ser votada pelo Congresso Nacional em 60 dias, podendo

ser prorrogada por 60 dias. (Art. 67 da CF)

O QUE É UMA MEDIDA PROVISÓRIA?



✓Poder Executivo

✓Permitir a correta aplicação de uma Lei Federal

Ex: Normas Regulamentadoras do MTE

O QUE SÃO PORTARIAS E REGULAMENTOS?



◼ CONSTITUIÇÃO FEDERAL

◼ EMENDA CONSTITUCIONAL (Convenções da OIT ratificadas)

◼ LEI COMPLEMENTAR 

◼ LEI ORDINÁRIA / CÓDIGO / CLT / MEDIDA PROVISÓRIA

◼ DECRETO LEGISLATIVO

◼ PORTARIA (Portaria MTE 3.214/78: NRs)

◼ RESOLUÇÕES DE AUTARQUIAS (OAB, CFM, UFRJ, ANVISA, ETC.)

◼ CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS (Reforma Trabalhista)

◼ CONTRATOS

HIERARQUIA DAS LEIS NO BRASIL



HIERARQUIA DAS LEIS NO BRASIL

◼ Art. 200 da CLT: Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer

disposições complementares às normas de que trata este

capítulo (Capítulo V – Da Segurança e da Medicina do

Trabalho), tendo em vista as peculiaridades de cada atividade,

ou setor de trabalho.

◼ As NRs representam essas disposições



HIERARQUIA DAS LEIS NO BRASIL

◼ Conclui-se então, que as Normas Regulamentadoras (NRs)

adquirem caráter de Lei Ordinária ou Lei Comum, tendo

portanto uma outra posição dentro da Hierarquia das Leis no

Brasil.



✓CF

✓CLT

✓NRs

HIERARQUIA DAS LEIS NO BRASIL



DIREITO DO TRABALHO

• CONCEITO - É o ramo do Direito que tem

por objeto as NORMAS JURÍDICAS que

disciplinam as RELAÇÕES DE TRABALHO

SUBORDINADO, PROTEGENDO esse

trabalho, em sua estrutura e atividade

(Amauri Mascaro Nascimento)



Segundo a CLT, é o conjunto de PRINCÍPIOS

e REGRAS que visam assegurar melhores

condições de trabalho e sociais ao

trabalhador, de acordo com as medidas de

proteção que lhe são destinadas.

DIREITO DO TRABALHO



CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se

em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana;

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;



CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de

outros que visem à melhoria de sua condição social:



Art. 7º CF/1988

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou

sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá

indenização compensatória, dentre outros direitos;

II – Seguro-Desemprego, em caso de desemprego involuntário;

III - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);



Art. 7º CF/1988

IV – Salário Mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz

de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família

com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,

higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos

que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação

para qualquer fim;



V – Piso Salarial proporcional à extensão e à complexidade do

trabalho;

VI - Irredutibilidade do Salário, salvo o disposto em convenção ou

acordo coletiva (P. Intangibilidade)

VII - Garantia de Salário, nunca inferior ao mínimo, para os que

percebem remuneração variável;

Art. 7º CF/1988



VIII – Décimo Terceiro Salário com base na remuneração integral ou

no valor da aposentadoria;

IX – remuneração do Trabalho Noturno superior a do diurno;

X - Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua

retenção dolosa;

Art. 7º CF/1988



XI – Participação nos Lucros, ou resultados, desvinculada da

remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da

empresa, conforme definido em lei;

XII – Salário-Família pago em razão do dependente do trabalhador

de baixa renda nos termos da lei;

Art. 7º CF/1988



XIII - 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;

XIV - jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos

ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;

XV – Repouso Semanal Remunerado, preferencialmente aos domingos;

Art. 7º CF/1988



XVI - remuneração do Serviço Extraordinário superior, no mínimo,

em cinqüenta por cento a do normal

XVII - gozo de Férias anuais remuneradas com, pelo menos, um

terço a mais do que o salário normal;

Art. 7º CF/1988



XVIII - Licença à Gestante, sem prejuízo do emprego e do salário,

com a duração de cento e vinte dias;

XIX – Licença-Paternidade, nos termos fixados em lei;

XX - proteção do mercado de Trabalho da Mulher, mediante

incentivos específicos, nos termos da lei;

Art. 7º CF/1988



XXI – Aviso Prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no

mínimo de trinta dias, nos termos da lei;

XXII - Redução dos Riscos inerentes ao trabalho, por meio de

normas de saúde, higiene e segurança;

XXIII - adicional de remuneração para as atividades Penosas,

Insalubres ou Perigosas, na forma da lei;

Art. 7º CF/1988



XXIV - Aposentadoria;

XXV – Assistência Gratuita aos Filhos e dependentes desde o

nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas;

XXVI - reconhecimento das Convenções e Acordos Coletivos de

Trabalho;

Art. 7º CF/1988



XXVII - Proteção em Face da Automação, na forma da lei;

XXVIII - Seguro contra Acidentes de Trabalho, a cargo do empregador, sem

excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou

culpa;

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com Prazo

Prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite

de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;

Art. 7º CF/1988



XXX - Proibição de Diferença de Salários, de exercício de funções e

de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado

civil;

XXXI - Proibição de qualquer Discriminação no tocante a salário e

critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

XXXII - Proibição de Distinção entre Trabalho Manual, Técnico e

Intelectual ou entre os profissionais respectivos;

Art. 7º CF/1988



XXXIII - proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

XXXIV - igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo

empregatício permanente e o trabalhador avulso.

Art. 7º CF/1988



Parágrafo Único:

Texto antes da Emenda:"Parágrafo único. São assegurados

à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos

previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e

XXIV, bem como a sua integração à previdência social."

Art. 7º CF/1988 – antes da PEC 72



Parágrafo Único:

São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os

direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII,

XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as

condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do

cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias,

decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os

previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua

integração à previdência social.

Art. 7º CF/1988



REQUISITOS:

a) Não gerar lucro

b) Trabalhar para a pessoa ou família

c) Trabalhar 'para’ a residência

d) Continuidade

DIREITO DOS DOMÉSTICOS



✓ 1941 – Criação da Justiça do Trabalho

✓ 01/05/1943 - Decreto-Lei 5.452 – Sancionada pelo
Presidente Getúlio Vargas, durante o Estado Novo.

✓ 13 anos de estudos de destacados Juristas

✓Proteção do Trabalhador

✓ “Estado Regulamentador”

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
TRABALHISTAS - CLT



◼ Registro do Trabalhador/Carteira de Trabalho 
◼ Jornada de Trabalho 
◼ Salário Mínimo 
◼ Férias 
◼ Segurança e Medicina do Trabalho 
◼ Categorias Especiais de Trabalhadores 
◼ Proteção do Trabalho da Mulher 
◼ Contratos Individuais de Trabalho 
◼ Organização Sindical 
◼ Convenções Coletivas 
◼ Fiscalização 
◼ Justiça do Trabalho e Processo Trabalhista 

PRINCIPAIS TÓPICOS DA CLT



✓ Regulamentação das relações INDIVIDUAIS e

COLETIVAS do trabalho.

✓ Trabalho URBANO quanto do RURAL.

✓ Várias alterações na CLT

✓ Continua sendo a principal Legislação relacionada ao

Trabalho, regulamentando as relações de trabalho e

PROTEGENDO OS TRABALHADORES.

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS 
TRABALHISTAS - CLT



Art. 156 - Compete especialmente às Delegacias

Regionais do Trabalho, nos limites de sua jurisdição:

I - promover a fiscalização do cumprimento das

Normas de Segurança e Medicina do Trabalho

II - adotar as medidas que se tornem exigíveis, em

virtude das disposições deste Capítulo, determinando

as obras e reparos que, em qualquer local de

trabalho, se façam necessárias

CLT - Das Medidas Preventivas de 
Saúde do Trabalhador



Art. 157 - Cabe às empresas:

I - cumprir e fazer cumprir as Normas de

Segurança e Medicina do Trabalho

II - instruir os empregados, através de ordens

de serviço, quanto às precauções a tomar no

sentido de evitar acidentes do trabalho ou

doenças ocupacionais

CLT - Das Medidas Preventivas de 
Saúde do Trabalhador



Art. 158 - Cabe aos empregados:

I - observar as Normas de Segurança e

Medicina do Trabalho, inclusive as instruções

de que trata o item II do artigo anterior

II - colaborar com a empresa na aplicação

dos dispositivos deste Capítulo

CLT - Das Medidas Preventivas de 
Saúde do Trabalhador



Art. 158
Parágrafo único - Constitui ATO FALTOSO do
empregado a recusa injustificada:

a) à observância das instruções expedidas pelo
empregador na forma do item II do artigo
anterior

b) ao uso dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) fornecidos pela empresa

CLT - Das Medidas Preventivas de 
Saúde do Trabalhador



Art. 168 - Será obrigatório Exame Médico, por

conta do empregador, nas condições estabelecidas

neste artigo e nas instruções complementares a

serem expedidas pelo Ministério do Trabalho:

I - Na Admissão

II  - Na Demissão

III - Periodicamente

CLT - Das Medidas Preventivas de Saúde do Trabalhador
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