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Contrato de trabalho e de emprego 

- DOS CONTRATOS DE NATUREZA TRABALHISTA 



Contrato de trabalho e de emprego 

 

- A UNIÃO de duas ou mais vontades faz nascer o 

CONTRATO. 

 

- Art. 442 CLT. Contrato individual de trabalho é o acordo 

tácito ou expresso, correspondente à relação de emprego. 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- ELEMENTOS ESSENCIAIS 

 

- A validade do negócio jurídico requer: 

- Agente capaz; 

- Objeto lícito; 

- Forma prescrita ou não defesa em lei. 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- AGENTE CAPAZ: 

- Art. 7º CF. São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 

condição social: 

- 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; 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- OBJETO LÍCITO 

- O objeto do contrato não pode ser contrário à lei, aos 

bons costumes e à moral. 

 

- OJ199 SDI-I TST. É nulo o contrato de trabalho celebrado 

para o desempenho de atividade inerente à prática do 

jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai 

o requisito de validade para a formação do ato jurídico.  

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- FORMA 

- Art. 444 CLT. As relações contratuais de trabalho podem 

ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em 

tudo quanto não contravenha às disposições de proteção 

ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam 

aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- FORMA 

- INCLUSÃO – LEI 13.467, de 13 de Julho de 2017. 

- Art. 443.  O contrato individual de trabalho poderá ser 

acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por 

escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para 

prestação de trabalho intermitente. 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- CLASSIFICAÇÃO 

- O contrato individual de trabalho poderá ser acordado: 

 

- Tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito e 

- Por prazo determinado ou indeterminado. 

 

 

 



Contrato de trabalho e de emprego 

- CARACTERIZAÇÃO 

- DE DIREITO PRIVADO; INFORMAL; BILATERAL ou 

SINALAGMÁTICO; INTUITU PERSONAE; COMUTATIVO; 

CONSENSUAL; DE TRATO SUCESSIVO E ONEROSO. 

 

 

 

 


