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Contrato de trabalho e de emprego 

- SUCESSÃO DE EMPREGADOR 

- Art. 10 CLT. Qualquer alteração na estrutura jurídica da 

empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 

empregados. 

- Art. 448 CLT. A mudança na propriedade ou na estrutura 

jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho 

dos respectivos  empregados. 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- SUCESSÃO DE EMPREGADOR 

- INCLUSÃO – LEI n° 13.467 de 13 de Julho de 2017. 

- “Art. 10-A.  O sócio retirante responde subsidiariamente 

pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao 

período em que figurou como sócio, somente em ações 

ajuizadas até dois anos depois de averbada a modificação 

do contrato, observada a seguinte ordem de preferência: 

... 



Contrato de trabalho e de emprego 

- INCLUSÃO – LEI n° 13.467 de 13 de Julho de 2017. 

- I - a empresa devedora;   

- II - os sócios atuais; e  

- III - os sócios retirantes.   

- Parágrafo único.  O sócio retirante responderá 

solidariamente com os demais quando ficar comprovada 

fraude na alteração societária decorrente da modificação 

do contrato.”  



Contrato de trabalho e de emprego 

- INCLUSÃO – LEI n° 13.467 de 13 de Julho de 2017. 

- “Art. 448-A.  Caracterizada a sucessão empresarial ou de 

empregadores prevista nos arts. 10 e 448 desta 

Consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as 

contraídas à época em que os empregados trabalhavam 

para a empresa sucedida, são de responsabilidade do 

sucessor.   

- Parágrafo único.  A empresa sucedida responderá 

solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada 

fraude na transferência.”  



Contrato de trabalho e de emprego 

- PODERES DO EMPREGADOR 

 

- Art. 2º CLT. Considera-se empregador a empresa, 

individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da 

atividade econômica, admite, assalaria e dirige a 

prestação pessoal de serviço. 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- PODERES DO EMPREGADOR 

 

- PODER DE ORGANIZAÇÃO 

- Consiste na distribuição de tarefas aos empregados, 

fixação da jornada, uso de uniformes, crachás, etc. 

- Através desse poder poderá o empregador expedir 

ORDENS GERAIS, por meio do regulamento empresarial 

(PODER REGULAMENTAR). 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- PODER DE CONTROLE 

- O empregador fiscaliza as tarefas executadas, verifica o 

cumprimento da jornada de trabalho, fiscaliza e protege o 

seu patrimônio etc. 

- Art. 373-A CLT. Ressalvadas as disposições legais 

destinadas a corrigir as distorções que afetam o acesso 

da mulher ao mercado de trabalho e certas 

especificidades estabelecidas nos acordos trabalhistas, é 

vedado:  

- VI. proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas 

nas empregadas ou funcionárias. 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- PODER DISCIPLINAR 

- Como sabemos, o empregado está SUBORDINADO às 

ordens dadas pelo empregador. Se ocorrer a 

desobediência ou o descumprimento às ordens impostas, 

poderá o “E” aplicar as seguintes penalidades: 

- 1 – advertência verbal ou escrita. 

- 2 – suspensão disciplinar, de no máximo, 30 dias. 

- 3 – demissão por justa causa. 


