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História do Direito do Trabalho
Em todo o período remoto da
pré-história,
o
homem
é
conduzido, direta e amargamente,
pela necessidade de satisfazer a
fome e assegurar sua defesa
pessoal. Ele caçava, pescava e
lutava contra o meio físico, contra
os animais e contra os seus
semelhantes. Sendo que a mão
era o instrumento do seu
trabalho, sendo considerada
como a chave que lhe permite
descortinar um mundo novo.

História do Direito do Trabalho
O ponto inicial de toda a civilização
está
naquele
momentodefinitivamente perdido no fundo
dos séculos - em que a mão é
prolongada
pelo
utensílio
(a
ferramenta). A partir desse instante,
o homem ficou acima dos outros
animais: tendo ele um instrumento
novo, criado a partir de sua
inteligência nascente, que nada mais
era que o prolongamento do seu
braço, para obter os bens
necessários à satisfação da fome e
para ser utilizado como arma de
defesa ou ataque.

Trabalho
X
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História do Direito do Trabalho

Escravidão

Quando o homem começou a reunirse em tribos iniciaram-se as lutas pelo
poder e domínio, onde os perdedores
tornar-se-iam prisioneiros, surgindo
desta forma a escravidão.
A mão de obra escrava, caracterizada
pela submissão dos escravos aos seus
senhores, era uma forma de trabalho,
no entanto não havia remuneração
nem tampouco uma jornada de
trabalho pré definida. A relação do
escravo com seu senhor/proprietário
era como uma mercadoria e seu
dono, não havendo como se falar em
direito do trabalho.

História do Direito do Trabalho
No momento final da idade média,
onde os artesãos trabalhavam por
conta própria e vendiam suas
mercadorias
e
surgiam
as
corporações de arte e oficio, o
trabalhador
passou
a
ser
caracterizado como uma pessoa,
embora com seus direitos bastante
limitados, pois as jornadas de
trabalho por muitas vezes passavam
de 18 horas diárias e havia
exploração de mulheres e crianças,
agregada a condições de trabalho
por muitas vezes perigosas e
insalubres.

Artesão
Era pós-Feudalismo

História do Direito do Trabalho

Revolução Industrial

Com o crescimento das cidades,
expansão do comercio e a crescente
utilização das maquinas a vapor, de
tear e de tecer, inicia-se a
industrialização,
gerando
uma
expansão das empresas e das
formas de produção cada vez mais
rápidas, de forma a gerar os mais
altos índices de produção.
Mesmo com a industrialização, os
direitos dos trabalhadores não eram
regulamentados, pois o Estado
interferia de forma mínima ou
quase não interferia na economia.

História do Direito do Trabalho
No meio deste fervor de precárias
condições de trabalho, desemprego
e exploração, os trabalhadores
começaram a se unir na busca de
melhores condições de emprego e
contra os abusos cometidos pelos
patrões, com o propósito de
regulamentar as condições mínimas
de trabalho.
É neste cenário que nasce o Direito
do Trabalho, como consequência
das razões política e econômica da
Revolução Francesa e a Revolução
Industrial, respectivamente.

Fases da Evolução do Direito do Trabalho
Fase de Formação
Compreendida no período de 1802 a 1848, tem seu momento inicial com a edição da Lei de
Peel, na Inglaterra, onde destaca-se basicamente a adoção de normas protetivas aos
menores, não sendo permitida, por exemplo, a admissão de menores de 10 anos. As Leis
editadas durante este período visavam basicamente reduzir a violência brutal da superexploração empresarial sobre mulheres e menores, concedendo um maior caráter
humanitário as relações de trabalho.
Neste período destaca-se a figura do Robert Owen, um
reformista social, nascido no país de Gales em 1771,
considerado um dos fundadores do socialismo e do
cooperativismo que, no ano de 1800, assumiu a fábrica
de tecidos de New Lamark, na Escócia, onde
empreendeu inúmeras mudanças na qualidade de vida
de seus operários bem como de suas famílias, com a
construção de casas para seus empregados, caixa de
previdência para amparo na velhice e assistência
médica, e também, o primeiro jardim de infância, a
Robert Owen – Pai do Direito do primeira cooperativa e a criação do Trade Union, que
pode ser comparado a um sindicato dos dias atuais.
Trabalho

Fases da Evolução do Direito do Trabalho
Fase da Intensificação
Denominada intensificação, situada entre 1848 e 1890, destaca-se pelo surgimento
do “Manifesto Comunista de 1848” e, na França, pelos resultados da Revolução de
1848, com a instauração da liberdade de associação que havia sido tolhida pela Lei
Chapelier e a criação do Ministério do Trabalho.

Fases da Evolução do Direito do Trabalho
Fase da Consolidação
Tem como marco inicial a Conferência de Berlim no ano de 1890 e a Encíclica Católica
Rerum Novarum 1891, publicada pelo Papa Leão XIII, que, sensibilizado pela intensa
exploração do homem, agora “escravo” da maquina, tenta estabelecer regras mínimas
para o trabalho.
Essa Encíclica destaca a necessidade de uma nova
postura das classes dirigentes perante a chamada
“Questão Social”, que trazia em seu texto as
obrigações de patrões e empregados, fixando o
salário mínimo, a jornada máxima, enfatizando o
respeito e a dignidade da classe trabalhadora,
tanto espiritual quanto fisicamente, por outro
lado, o operário deveria cumprir fielmente o que
havia contratado, nunca usar de violência nas suas
reivindicações, ou usar de meios artificiosos para o
alcance de seus objetivos, neste momento, buscase também uma intervenção estatal nas relações de
trabalho.

Fases da Evolução do Direito do Trabalho
Fase da Autonomia do Direito do Trabalho
Tem como marco inicial a criação da OIT 1919, através do Tratado de Versalles, e pelas
Constituições do México de 1917, caracterizada como a primeira constituição mundial a
proteger o direito dos trabalhadores, e da Constituição de Weimar - Alemanha em
1919, trazendo em seu bojo os direitos trabalhistas.
Desta forma, a primeira Constituição que dispôs
sobre o Direito do Trabalho foi a do México, que
em seu artigo 123 instituía: a jornada diária de 8
horas; a jornada máxima noturna de 7 horas; a
proibição do trabalho de menores de 12 anos; a
limitação da jornada de menor de 16 anos para 6
horas; o descanso semanal; a proteção à
maternidade; o direito ao salário mínimo; a
igualdade salarial; a proteção contra acidentes
no trabalho; o direito de sindicalização; o direito
de greve, conciliação e arbitragem de conflitos; o
direito à indenização de dispensa e seguros
sociais.

Fases da Evolução do Direito do Trabalho
Com o fim da I Guerra Mundial foi
criada a Organização Internacional do
Trabalho – OIT, com sede em
Genébra
e
composta
pela
representação permanente de 10
países, dentre os quais o Brasil.
No entanto, somente em 1946 é
consolidada a vinculação da OIT à
ONU, como instituição especializada
para as questões referentes à
regulamentação internacional do
trabalho.
Na
Conferência
Internacional do Trabalho de 1946 foi
aprovado o novo texto da
Constituição da OIT, com a integração
da Declaração de Filadélfia.

Fases da Evolução do Direito do Trabalho
No
plano
do
direito
internacional, no ano de 1948
é editada a Declaração
Universal
dos
Direitos
Humanos, prevendo diversos
direitos trabalhistas, como
férias remuneradas, limitações
de jornada, dentre outros,
elevando
esses
direitos
trabalhistas ao status de
direito humano.

Direito do Trabalho no Brasil
Por sua vez, no Brasil a Constituição do Império de 1824, seguindo os
princípios da Revolução Francesa, aboliu as corporações de ofício
assegurando ampla liberdade ao trabalho.
Até este momento, observa-se a presença do trabalho escravo, que foi
de forma paulatina sendo substituída pela mão de obra proletária. Em
1871 foi editada a Lei do Ventre Livre, em que os nascidos do ventre
de escrava já não eram mais escravos. Evoluindo nesta ideia, em 1885
foi editada a Lei Saraiva Cotegibe, que libertou os escravos com mais
de 60 anos de idade, desde que estes cumprissem mais 3 anos de
trabalho espontâneo. Essa situação perdurou até que, em 13 de maio
de 1888, foi editada a Lei Áurea, considerada como a mais importante
lei do império, libertando os escravos e abolindo o trabalho escravo do
cenário brasileiro.

Fases da Evolução do Direito do Trabalho
O fim do período de Escravidão trouxe
consequências e uma nova realidade para
sociedade, uma vez que acarretou um
aumento da demanda no mercado de mão
de obra desqualificada e não havia trabalho
para todos.
Diante deste cenário foi promulgada a
Constituição Federal 1891, onde se garantiu
a liberdade no exercício da qualquer
profissão, da mesma forma que se assegurou
a liberdade de associação. No mesmo ano,
foi editado o Decreto 1.313/91, onde se
proibiu o trabalho do menor de 12 anos em
fábricas, fixando a jornada de trabalho em 7
horas para menores entre 12 e 15 anos do
sexo feminino e entre 12 e 14 anos do sexo
masculino.

Direito do Trabalho no Brasil
Principais Conquistas Trabalhistas
1919 – Criação do Instituto do Acidente do Trabalho;
1923 – Criação do Conselho Nacional do Trabalho (1ª justiça do trabalho);
1925 – Estendido o direito de férias de 15 dias úteis para os trabalhadores de
estabelecimentos comerciais, industriais e aos bancários;
1930 – Getúlio Vargas cria o Ministério do Trabalho;
1934 – Promulgada a Constituição Federal de 34, primeira constituição a
elevar os direitos trabalhistas ao patamar constitucional;
- Foram estabelecidos os primeiros direitos como: salário mínimo,
jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias, repouso semanal, pluralidade
sindical, indenização por despedida sem justa causa, criação efetiva da Justiça
do Trabalho, etc;

Direito do Trabalho no Brasil
Principais Conquistas Trabalhistas
1943 – Criação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Decreto-Lei nº
5.452/43;

1946 – A Constituição de 46 estabelece o direito de Greve e retira a Justiça do
Trabalho do Poder Executivo, colocando-a no Poder Judiciário;
Durante os anos de 1962 e 1966, houve o reconhecimento de uma série de
direitos trabalhistas como: a criação do 13º salário, a regulamentação do
direito de greve haja vista já ter sido garantido e a criação do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
1967 – Surgimento da Contribuição Sindical Obrigatória;

1988 – Promulgação da Constituição Federal de 88;

Direito do Trabalho no Brasil
Principais Conquistas Trabalhistas
Com a Constituição de 88, surgem outras modificações expressivas que podem
ser destacadas como: a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44
horas; a generalização do regime do FGTS e a suspensão da estabilidade
decenal; indenização nos casos de demissão sem justa causa; elevação do
adicional de hora extra para no mínimo 50%; aumento da remuneração de
férias em 1/3; garantia da licença gestante para 120 dias e a criação da licença
paternidade; elevação para idade mínima para trabalhar em 14 anos; dentre
outros.;
2013 – O direito dos Empregados Domésticos é ampliado;
2017 – Sancionada a Nova Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, Lei nº
13.467/2017.

Noções do Direito do Trabalho

CONCEITO: Conjunto de princípios, regras e instituições atinentes à relação
de trabalho subordinado e situações análogas, visando assegurar melhores
condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo com as medidas
de proteção que lhe são destinadas.
(Sérgio Pinto Martins)

Noções do Direito do Trabalho
PRINCÍPIOS
Conceito:

“São as idéias fundamentais sobre a organização jurídica de uma
comunidade emanados da consciência social, que cumprem funções
fundamentadoras, interpretativas e supletivas, a respeito de seu
total ordenamento jurídico” (Celso Ribeiro Bastos).
“São verdades fundantes de um sistema de conhecimento” (Miguel
Reale).
“São as proposições básicas fundamentais, típicas, que condicionam
todas as estruturações subseqüentes” (Cretella Junior).

Noções do Direito do Trabalho
Direitos Fundamentais:
•Dignidade da pessoa humana (art. 1º, Inc. III).

•Valores sociais do Trabalho e da livre iniciativa (art. 1º, Inc. IV)
•Igualdade entre Homens e Mulheres (art. 5º)

Noções do Direito do Trabalho
Princípios infra-constitucionais :
1 – Proteção: Por esse princípio, busca-se uma forma de compensar
a superioridade econômica do empregador em relação ao
empregado, dando a este último uma superioridade jurídica (in
dúbio pro operario, norma mais favorável, condição mais benéfica).
2 – Primazia da realidade
3 – Irrenuciabilidade
4 – Continuidade

Noções do Direito do Trabalho
Requisitos do Direito do Trabalho:
Subordinação: social, técnica, jurídica.
Onerosidade: salário.
Não-eventualidade: não provisório, continuidade.
Pessoalidade: pessoa física.

Alteridade : por conta alheia.

Empregador e Empregado
Empregador:
Conceito:
Art. 2º da CLT: Considera-se empregador a empresa individual ou
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite,
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos
exclusivos da relação de emprego, os profissionais
liberais, as instituições de beneficência, as associações
recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados.

Empregador e Empregado
Empregado:
Conceito:
Art. 3º da CLT: Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de
natureza não-eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante
salário.
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e
à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e
manual.
Art. 4º da CLT: Considera-se como de serviço efetivo o período em que o
empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando
ordens, salvo disposição especial expressamente consignada.

Empregador e Empregado
Empregado Doméstico:
Conceito:
Art. 1º da LC 150/2015: aquele que presta serviços de forma contínua,
subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família,
no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) dias por semana.
Parágrafo único - É vedada a contratação de menor de 18 (dezoito) anos
para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção no
182, de 1999, da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com o
Decreto no 6.481, de 12 de junho de 2008.
- Prestação de serviço de natureza não lucrativa;
- À pessoa física ou à família, no âmbito residencial das mesmas;
- Continuadamente.

Empregador e Empregado
Direitos Trabalhistas dos Empregados Domésticos
O doméstico faz jus:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Registro em CTPS;
Ao salário-mínimo ou ao piso salarial estadual, fixado em lei;
Jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais;
Seguro contra acidentes de trabalho;
Irredutibilidade do salário;
Horas Extras – com no mínimo 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal;
Adicional noturno – equivalente 20% do valor da hora normal;
Décimo terceiro salário;
Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
Férias vencidas, acrescidas de 1/3 constitucional;
Férias proporcionais, acrescidas de 1/3 constitucional;
Férias em dobro, quando concedidas ou pagas fora do prazo;
Salário-família;
Vale transporte, nos termos da lei;
FGTS equivalente a 8% da remuneração do empregado,
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