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Contrato de trabalho e de emprego 

- ELEMENTOS NÃO ESSENCIAIS 

 

- 1 – Local da prestação de serviços;  

- 2 – Profissionalidade 

- 3 – Exclusividade 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Art. 6º CLT. 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. 

- Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados 

de comando, controle e supervisão se equiparam, para 

fins de subordinação jurídica, aos meios pessoais e 

diretos de comando, controle e supervisão do trabalho 

alheio. 



Contrato de trabalho e de emprego 

- REFORMA – LEI 13.467 DE 13 DE JULHO DE 2017. 

 

- Art. 75-B.  Considera-se teletrabalho a prestação de 

serviços preponderantemente fora das dependências do 

empregador, com a utilização de tecnologias de 

informação e de comunicação que, por sua natureza, não 

se constituam como trabalho externo.  

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Art. 3º § único CLT. Não haverá distinções relativas à 

espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem 

entre o trabalho intelectual, técnico e manual. 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Art. 456 CLT. A prova do contrato individual do trabalho 

será feita pelas anotações constantes da carteira 

profissional ou por instrumento escrito e suprida por 

todos os meios permitidos em direito. 

- Súmula nº 12 do TST. CARTEIRA PROFISSIONAL 

(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003. As 

anotações apostas pelo empregador na carteira 

profissional do empregado não geram presunção "juris et 

de jure", mas apenas "juris tantum". 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Art. 29 CLT. A Carteira de Trabalho e Previdência Social 

será obrigatoriamente apresentada, contra recibo, pelo 

trabalhador ao empregador que o admitir, o qual terá o 

prazo de quarenta e oito horas para nela anotar, 

especificamente, a data de admissão, a remuneração e as 

condições especiais, se houver, sendo facultada a adoção 

de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme 

instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. 



Contrato de trabalho e de emprego 

 

- Art. 29 CLT.  

- §1º. As anotações concernentes à remuneração devem 

especificar o salário, qualquer que seja sua forma de 

pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem 

como a estimativa da gorjeta. 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- Art. 29 CLT.  

- § 2º. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social serão feitas: 

- a) na data-base;  

- b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;  

- c) no caso de rescisão contratual; ou  

- d) necessidade de comprovação perante a Previdência 

Social.  



Contrato de trabalho e de emprego 

- EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

- Art. 442-A CLT. Para fins de contratação, o empregador 

não exigirá do candidato a emprego comprovação de 

experiência prévia por tempo superior a 6 (seis) meses 

no mesmo tipo de atividade. 

 

 

 


