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Relação de trabalho e relação de emprego 

- Relação de trabalho x Relação de emprego x Relação de consumo.  

 

- Requisitos (artigos 2º e 3º da CLT): a) prestação por pessoa física; b) 
pessoalidade; c) onerosidade; d) não eventualidade; e) subordinação 
jurídica. Doutrina e requisitos diferentes. 

 

- Contrato por prazo determinado e indeterminado. 

 

- Ampliação da competência da JT: nova redação do artigo 114 da 
CRFB/88. Posicionamento da jurisprudência. 



Relação de trabalho e relação de emprego 

 CLT, Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

 § 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. 

  § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma 
delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle 
ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou 
de qualquer atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de 
emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada 
uma das subordinadas. 



Relação de trabalho e relação de emprego 

 CLT, Art. 3º - 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. 



Relação de trabalho e relação de emprego 

 CLT, Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, 
assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. 

 § 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da 

relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de 
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uma das subordinadas. 
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- Ampliação da competência da JT: nova redação do artigo 114 da 
CRFB/88. Posicionamento da jurisprudência. 



Relação de trabalho e relação de emprego 

 CRFB. Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e  
julgar: 

 I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes  
de direito público externo e da administração pública direta e  
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos  
Municípios; 

 II as ações que envolvam exercício do direito de greve; 

 III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos,  
entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e  
empregadores; 

 IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data,  
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua  
jurisdição; 



Relação de trabalho e relação de emprego 

 CRFB. Art. 114.  (...) 

 V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição  
trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, T, o; 

 VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 
decorrentes da relação de trabalho; 

 VII as ações relativas às penalidades administrativas  
impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização  
das relações de trabalho; 

 VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no  
art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das  
sentenças que proferir; 

 IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na  
forma da lei. 


